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Ko je dovoljeno vse, kar ni prepovedano
Novice

Težko je verjeti, da bo Microsoftova
poteza ostala neopažena – bodisi pri
zakonodajalcih, konkurenci ali
končnih kupcih.

Na programski opremi svet stoji
Računalniški oblak je kompleksnejši,
kot si mislite

VLADIMIR DJURDJIČ

Ko je dovoljeno vse,
kar ni prepovedano
Še naprej
bo oblačno

Microsoft je predstavil novo storitev gostovanja v
oblaku Azure Dedicated Host, ki podjetjem nudi
dedicirane strežnike in z njimi povezane storitve v
oblaku, a pravo razburjenje konkurence in širše
javnosti je povzročila spremna novica, v kateri
oznanjajo spremembo licenčne politike za uporabo
programskih izdelkov v oblaku, kot so Windows
Server, SQL Server in drugi priljubljeni izdelki.

MIRAN VARGA

R

ačunalništvo v oblaku
je v zadnjih letih postalo platforma za spodbujanje digitalnih preobrazb in
posodabljanje IT-okolij. Podjetja vse pogosteje iščejo dodatno
prilagodljivost poslovanja in/ali
prihranke stroškov z najemom
programske opreme od ponudnikov, kot so Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure in
drugih. Raziskava podjetja Forrester Research ugotavlja, da večina podjetij že »nabavlja« storitve v oblaku pri dveh ponudnikih ali več, pri čemer je svetovna poraba za storitve iz javnih
oblakov že dosegla preračunanih 180 milijard evrov. Kaj podjetja sili v oblak? Predvsem številne možnosti, ki bi jih težje
oziroma vsaj znatno dražje uresničila, če bi gradila lastne podatkovne centre. Posel je tekma in računalniški oblak je tista

tehnološka platforma, ki omogoča hitre rezultate. Podjetja
imajo stalno v mislih svoje konkurente, saj tudi ti s pridom izkoriščajo poslovno programsko
opremo iz oblaka, selitev podatkov v oblačne zbirke podatkov
in bliskovito hitro obdelavo ter
analitiko, tehnologijo strojnega
učenja itd.
Računalništvo v oblaku je ta
hip bržkone najboljši način, s
katerim lahko podjetja prebojne ideje spremenijo v napredno
programsko opremo – in to precej hitreje kot s klasičnimi pristopi. Odločitvi za rabo programske
opreme iz oblaka pogosto sledi
naslednji izziv – kako vanj prestaviti podatke, ustvarjene v poslovnih aplikacijah in sistemih
(SAP, Oracle in podobnih).
Številni direktorji informatike in njihovi nadrejeni ali pa vsaj
odgovorni za finance v podjetjih
si nohte grizejo že ob številkah.

Pristop, ko vso informatiko in
podatke, ki jih podjetje premore, »primeš in preneseš« v oblak,
le redko deluje. Poleg tega je pogosto precej drag, odvisno od arhitekture, ki jo podjetje uporablja v svojem IT-okolju. Najpreprostejše rešitve so tudi v oblaku najcenejše in obratno. Oblak
je pripomogel k rojstvu zanimivih rešitev, poznanih pod kratico
FinOps – gre za kombinacijo poslovnih praks in analitične programske opreme, ki podjetjem
izračuna porabo v oblaku, ko se
enkrat preselijo vanj.
Podjetja se zavedajo potrebe,
da se velja tudi v oblaku izogniti t. i. primežu ponudnika. Razvoj aplikacij za oblačna okolja jim gre pri tem naproti. Zahvaljujoč zabojnikom (Docker),
tehnologiji Kubernetes in računalništvu brez strežnikov (angl.
serverless) se korenito spreminja
način rabe osnovnih poslovnih

aplikacij. Kubernetes, programska oprema, ki avtomatizira implementacijo, spreminjanje in
upravljanje programskih zabojnikov, postaja prva izbira podjetij, ko ta ustvarjajo programsko opremo. Z njo je lažje uvajati, spreminjati in (za)varovati programsko opremo oziroma
njene nove funkcionalnosti, saj
večina teh obstaja v obliki programabilnih vtičnikov API. Računalništvo brez strežnikov pa
podjetjem omogoča, da upravljajo aplikacije in storitve, ne
da bi zanje zgradila in vzdrževala infrastrukturo. Direktorji oziroma oddelki informatike si želijo uiti rutini vzdrževanja sistemov, ki danes od njih zahteva daleč največ časa in denarja.
Računalništvo brez strežnikov
je prihodnost, nekoč bodo tudi
vsi oblaki delovali na podoben
način. Napoved je torej jasna:
oblačno bo.


prvim oktobrom bodo
kupci morali za nove
dedicirane strežnike v
oblaku plačati dodatno, dražjo
licenčnino, kar bo brez dvoma
podražilo ceno storitev gostovanja strežnikov, predvsem pri
konkurenci. Konkretno: z oktobrom bodo omejili prenosljivost
licenc, ki jih podjetja že imajo, v
oblak.
Tako imenovani BYOL (bring
your own licence), kjer so kupci lahko svoje obstoječe licence
(kjer cene diktirajo poslovne pogodbe) prenesli s svojih strežnikov v javni oblak, zdaj ne bo več
mogoč. Kdor bo to želel početi,
bo moral kupiti novo licenco za
izdelek v oblaku in ob tem doplačati garancijo za vzdrževanje
različic SA (software assurance).
Microsoft trdi, da s to potezo
preprosto sledijo novi realnosti

S

ponudbe strežnikov kot storitve, pri čemer zdaj ločujejo tradicionalne ponudnike zunanjega izvajanja storitev (outsourcing) in ponudnike javnih storitev v oblaku (cloud hosting).
Med zadnje so uvrstili svoj Azure pa tudi oblake družb Alibaba,
Amazon, VMware Cloud in Google. Zanimivo, da so drugi ponudniki izvzeti, kar bi se dalo razumeti tudi kot varnostni mehanizem, da si takoj ne prikličejo preiskave o zlorabi položaja.
Ker je na spisku tudi Azure, se
na prvi pogled zdi, da je podražitev vsaj pravična, če že ne upravičena. A poznavalci Microsoftove zapletene licenčne politike
znajo hitro povedati, da Microsoft v okviru storitev Azure Hybrid Benefit hitro ponudi občutne popuste. Za virtualni strežnik Windows, recimo, okoli 40

odstotkov, virtualni strežnik SQL
Server kar do 75, za sam strežnik SQL Server pa okoli 35 odstotkov. Tega tekmeci seveda ne
morejo ponuditi.
Vodilni možje pri Amazon
Web Services in Google Cloud
Platform so zato že zagnali krik
in obsodili Microsoftovo taktiko kot poskus zakonsko prepovedane vezave izdelkov na storitve enega ponudnika, pa čeprav z obvozom, ki se mu reče
popusti.
Taktika je sicer že znana več
desetletij, saj je Microsoft podobne poteze vlekel že pred prihodom storitev v oblaku, tj. zvišanje cen, vendar zmanjšanje ugodnosti in dejanske svobode izbire. Tokrat je politika bolje »kamuflirana«, saj velja samo za dedicirane strežnike. Kdor se zadovolji z deljenimi (multitenant)
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strežniki, ne bo občutil nobenih
sprememb.
Na ta način je Microsoft najbrž
hotel pokazati, da izbira dejansko obstaja. Toda po drugi strani je res, da leži v segmentu dediciranih strežnikov največ računalniškega bremena, ob tem pa
največji kupci in zato največji zaslužek.
Analitiki trdijo, da bo Microsoftova poteza brez dvoma prizadela kupce, posredno ali neposredno. Če ne zgolj cenovno,
pa zaradi povečane kompleksnosti obravnavanja in upravljanja
licenc ter storitev, kar je že zdaj
sila naporen proces.
Težko je verjeti, da bo Microsoftova poteza ostala neopažena
– bodisi pri zakonodajalcih, konkurenci ali končnih kupcih. Da,
v poslu je dovoljeno vse, kar ni
prepovedano.
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