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1. Вовед во пресметување во облак
1.1 NIST дефиниција за пресметување во облак
Официјална дефиниција за пресметување во облак од Националниот Институт за Стандарди и
Технологија (НИСТ).

Пресметувањето во облак е модел на овоможување на сеприсутен, удобен, по потреба
пристап до мрежа кон заеднички базен на конфигурабилни компјутерски ресурси ( на
пример: мрежи, сервери, складишта, апликации и сервиси ) кои брзо може да се
резервираат и ослободат со минимална потреба од менаџирање или интеракција на
провајдерот на сервиси. Овај модел на облак се состои од пет основни ( суштински )
карактеристики, и четири модели на развој.
1.1.1 Суштински карактеристики

Сервиси по потреба ( on-demand self-service) – Потрошувачот ( корисникот ) може
еднострано да резервира пресметувачки можности, како време на сервер и мрежно
складиште, колку што е потребно автоматски без потреба од човечка интеракција со
секој провајдер на сервиси посебно.
Широка пристапна мрежа (Broad network access ) – Можностите се присутни насекаде
низ мрежата и пристапени преку различни стандардни механизми кои промовираат
корист преку хетерогени клиенти ( пример: мобилни телефони, таблети, лаптопи и
работни станици ).
Здружување на ресурси ( Resource pooling ) – Пресметувачките ресурси во сопственост
на снабдувачот се здружени како би опслужиле повеќе корисници на модел на повеќе
закупци ( multi-tenant ), со различни физички и виртуелни ресурси динамички
доделени и повторно доделени во зависност од потребата на потрошувачот. Постои
чувство на незавиност во однос на локацијата со тоа што потрошувачот генерално
нема контрола или знаење од точната локација на ресурсите кои ги користи но може
да биде во можност да специфицира локација на повиско ниво на апстракција ( пр:
земја, држава, или центар на податоци ). Пример на ресурси се складиште,
процесирање, меморија и мрежна пропусност.
Брза еластичност ( Rapid elasticity ) – Капацитетот може еластично да биде
резервиран, а исто така и ослободен, во некои случаи дури и автоматски, да се скалира
нанадвор и навнатре пропорционално со потребите. За корисникот, капацитетот
достапен за резервирање често се појавува како неограничен и може да биде
прилагоден во било која количина и во било кое време.
Измерена услуга ( Measured service ) – Системите за пресметка во облак автоматски
контролираат и оптимизираат користење на ресурси со шпекулирање на способност за
мерење ( која е типично изведена преку основа на pay-per-use или charge-per-use ) на
некое ниво на апстракција се’ до типот на сервис ( пример: простор за складирање,
процесирање, пропусност и активни кориснички сметки ). Користењето на ресурси
може да биде мониторирано, контролирано и репортирано, со давање на
транспретност за провајдерот и корисникот за користениот сервис.
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Модели на сервиси:

Софтвер како сервис ( Software as a Service (SaaS) ) – Капацитетот провајдиран за
корисникот за користење на апликациите од провајдерот кои работат во рамките на
инфраструктурата на облакот. Апликациите се достапни од повеќе клиентски уреди
низ клиентски интерфејси, како на пример веб пребарувач ( пр: веб базирана
електронска пошта ) или програмски интерфејс. Корисникот не управува со и не ја
контролира инфраструктурата на облакот како мрежата, серверите, оперативните
системи, податоците, дури ни индивидуалните можности на апликациите, со можен
исклучок на лимитиран кориснички интерфејс во однос на конфигурацијата на
апликацијата.
Платформа како сервис ( Platform as a Service (PaaS) ) – Капацитетот провајдиран до
корисникот за развој во рамките на инфраструктурата на облакот на апликации
креирани од страна на корисникот или превземени апликации креирани со користење
на програмски јазик, библиотеки, сервиси, и алатки подржани од провајдерот.
Корисникот не ја менаџира или контролира фундаменталната инфраструктура на
облакот како мрежа, сервери, оперативни системи, или податоци, но има контрола на
развиените апликации и можните конфигурациони подесувања за околината во која
апликацијата се извршува.
Инфраструктура како сервис ( Infrastructure as a Service (IaaS) ) – Капацитетот
провајдиран до корисникот за резервирање на процесирање, складиште, мрежа и
други основни пресметувачки ресурси каде корисникот е способен да развива и
извршува произволен софтвер, кој вклучува оперативни системи и апликации.
Корисникот не менаџира или контролира фундаменталната инфраструктура на облакот
како мрежа, сервери, оперативни системи, податоци, или развиени апликации, и
можна ограничена контрола на мрежни компоненти ( на пример, заштитен зид ).
1.1.2 Модели на развој
Приватен облак ( Private cloud ) – Инфраструктурата на облакот е предвидена за исклучива
употреба од страна на една организација која се состои од повеќе корисници ( на пример,
деловни единици ). Таа може да биде во сопственост, управувана, и користена од страна на
организацијата, на трета страна, или некоја комбинација од нив, а при тоа може да постојат
локали за вклучување и исклучување.
Облак на заедница ( Community cloud ) – Инфраструктурата на облакот е предвидена за
исклучива употреба од страна на специфична заедница на потрошувачите од организации кои
имаат заеднички проблеми ( на пример, мисијата, барања за безбедност, политика, како и
усогласеност на размислувања ). Таа може да биде во сопственост, управувана, и користена од
страна на една или повеќе од организации во заедницата, на трета страна, или некоја
комбинација од нив, а при тоа може да постојат локали за вклучување и исклучување.
Јавен облак ( Public cloud ) – Инфраструктурата на облакот е предвидена за отворена употреба
од страна на пошироката јавност. Таа може да биде во сопственост, управувана, и користена
од страна на бизнис, академски, или невладини организации, или некоја комбинација од нив.
Таа постои во локалите провајдерот на облакот.
Хибриден облак ( Hybrid cloud ) – Инфраструктурата на облакот е состав од две или повеќе
различни облак инфраструктури ( приватни, во заедница, или јавни ) кои остануваат
единствени субјекти, но се поврзани заедно со стандардизирани или сопствени технологии
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кои им овозможуваат на преносливост на податоци и апликации ( на пример, балансирање на
товар [ Load Balancing ] помеѓу облаците ).

1.2 Пресметување во облак
Пресметување во облак е еволуција на различен тип на технологии кои се споени заедно да
преуредат начин на пристап во една организација при градење на ИТ инфраструктура. Како
Веб-от пред околу декада, нема ништо фундаментално ново во ниедна од технологиите кои
всушност го претставуваат пресметувањето во облак. Многу од технологиите кои го создадоа
пресметувањето во облак, всушност постојат уште пред декада кога Нетскејп дојде во
употреба и ги направи возможни и пристапни, повеќето од технологиите кои го креираат
пресметувањето во облак и се присутни со години. Само Амазон се мотивира да ги направи
истите пристапни за широките маси.
1.2.1 Облакот
Облакот не е само најновиот модерен термин користен на Интернет. Иако Интернетот е
потребен за облакот, облакот е нешто повеќе од Интернет. Облакот е местото каде треба да
пристапиме со цел да користиме дадена потребна технологија, онолку време колку имаме
потреба од истата, и не се плаќа за технологијата во времето кога истата не се користи.
Облакот може да се однесува и како софтвер и како инфраструктура. Може да биде апликација
до која се пристапува преку Веб или сервер кој се резервира во моментот кога постои потреба
од него. Нема потреба од инсталирање на ништо на сопствениот Десктоп. Без разлика дали
даден сервис е хардвер или пак софтвер, следното е обичен тест за детерминирање дали
истиот е сервис базиран на пресметување во облак, односно дали сервисот е со таква
природа:
Доколку може да се влезе во било која библиотека или Интернет кафе и да се седне на било
кој компјутер без разлика која оперативен систем се користи или пак кој пребарувач е
инсталиран на него и се пристапува како кон сервис, тогаш тој сервис ќе биди базиран на
облак архитектура.
Дефинирани се три критериуми кои се користат во дускусија за одлука дали даден сервис е
базиран на облак:




Сервисот може да биде пристапен преку веб пребарувач или преку веб интерфејс на
апликација ( API ).
Нула трошок е потребен да се започне.
Се плаќа само за она кое се користи како што се користи.

Овие критериуми нема да го донесат крајот на дискусијата но даваат солидна база за
напредок на таа дискусија.
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1.2.1.1 Софтвер
Како што е претходно спомнато, сервисите на облакот се разбиваат на сервиси на софтвер и
сервиси на инфраструктура. Во облик на зрелост, софтверот во облакот еволуира многу повеќе
од хардверот.
Software as a Service ( SaaS ) е базично термин кој реферира врз софтверот во облакот. Иако
сите SaaS системи не се системи кои работат во облак, повеќето од нив се.
SaaS е веб базиран модел за поставување на софтвер кој го прави софтверот достапен преку
веб пребарувач. Корисник на SaaS софтвер, не треба да се грижи каде софтверот е хостиран,
како оперативен систем користи, или дали е напишан во Java, .net или PHP. И над се’ останато,
корисникот нема потреба да инсталира ни мал дел на софтвер на негова страна.
Gmail, на пример, не е ништо повеќе од програма за праќање/добивање електронска пошта
кој се користи преку пребарувач. Нуди иста функционалност како Apple Mail или Outlook, но
без масовен ( fat ) клиент. Дури и во случај кога доменот на корисникот не добива емаил преку
Gmail, сеуште може да се добие електронска пошта преку Gmail.
SalesForce.com е друга варијанта на SaaS. SalesForce.com е customer relationship management
(CRM) во рамките на една компанија и им обозможува на луѓето кои продаваат да ги следат
своите просперирања и трагови, да може да се види каде тие индивидуи стојат во процесот на
продажба во рамките на организацијата, и да се управува со протокот на продажба од првиот
контакт па се’ до комплетирање на продажбата и потоа. Како со Gmail, нема потреба од
никаков софтвер како SalesForce.com би бил пристапен: само треба да се пристапи до
SalesForce.com вер страната преку пребарувач, да се креира акаунт и да се започне.
Карактеристики на SaaS се следните:





Достапност преку пребарувач
Достапност по барање ( потреба )
Плаќање базирано на користење
Минимални ИТ потреби

1.2.1.2 Хардвер
Генерално, хардверот во облакот е концептуално потешко да биде прифатен од страна на
луѓето отколку софтверот. Хардверот е нешто кое може да се допре, да биде во сопственост и
не е лиценциран. Ако серверот постане дел од пожар, таа катастрофа се однесува на
сопственикот на истиот. Тешко е за многу луѓе да се откажат од можноста да го допрат и да го
имаат во своја сопственост тој хардвер.
Хардверот во облакот функционира на начин што се прави барање за нов сервер во моментот
кога истиот е потребен. Тоа барање ќе биде исполнето по 10 минути најкасно. Кога потребата
од истиот не постои, се ослободува и се враќа назад во облакот. Корисникот нема идеа на
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каков физички сервер работи неговиот сервер базиран на облак и најверојатно не е позната ни
неговата физичка локација.

Предности на инфраструктурата на облак.
Работите за кои треба корисникот да се грижи кога има во сопственост и треба да оперира со
свои сервери:
Губење на доволен капацитет?
Планирање на капацитетот е секогаш важно. Кога имате свој хардвер, сепак, имате два
проблеми кои облакот ги поедноставува за вас: Што се случува кога се греши ( или премногу
оптимистички или песимистички ) се размислува, и што се случува кога нема доволно капитал
за проширување, кога ќе дојде време да се купи нов хардвер. Кога ќе се менаџира на
сопствената инфраструктура, треба да се плаќаат многу пари за секој нов Storage Area Network
(SAN) или секој нов сервер кој ќе биде купен. Исто така постои значително време на чекање од
моментот кога ќе се одлучи да се купи до добивање преку процесот на набавки, потоа
испорака, и конечно да се има систем кој хардверот ќе го има инсталиран и тестиран.
Што се случува кога ќе произлезе проблем?
Секако, секој добар сервер има вишок место за да преживее типичен хардверски проблем.
Дури и ако има екстра хард диск при рака, кога еден од дисковите во RAID низата падне, некој
мора да го отстрани стариот диск од серверот, да управува со RMA ( Return Merchandise
Authorization )и да го постави нивиот диск на серверот. Потребно е време и вештина, и сето тоа
треба да се случи навремено за да се спречи целосен неуспех на серверот.
Што се случува при катастрофа?
Ако целиот сервер оди надолу, освен ако не се наоѓа во рамки на инфраструктура висока
достапност, имате директна катастрофа и интерниот тим треба да брза да се справи со
ситуацијата. Во добар случај треба да постои солидно место за бекап ( копија ) и силен план за
опоравување од катастрофа како околината би постанала операбилна во најбрз можен
период. Овој процес е речиси целосно мануелен.
Повеќе нема потреба од веќе постоечки сервер?
Се случува потребите за капацитет да се променат со текот на времето, или пак да дојде време
целосно да се отстранат амортизираните сервери. Што може да се направи со старите
сервери? Дури ако истите се подарени некому, некој мора потроши време за да се направи
нешто со тој сервер. И ако серверот не е целосно амортизиран, доаѓа до трошоци за
компанијата за машина која не прави ништо за бизнисот.
Што пак во врска со недвижностите и електричната енергија?
Кога се работи на сопствена инфраструктура ( или дури и ако постои решетка на интернетпровајдери), може да се плаќа за недвижен имот и електрична енергија, кои се во голема
мера неискористени. Тоа е многу штетно за околината, а и е огромено губење на пари.
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Ниту едно од горенаведените проблеми е склоп од грижата во размките на инфраструктура на
облак:
Можете да додадете капацитет во инфраструктурата на облак во истата минута кога истиот е
потребен, а не момент порано. Нема никакви капитални трошоци поврзани со распределба,
така да нема потреба од грижа за тајмирањето на потребите за капацитет со буџетските
потреби. Конечно, може се работи со нов капацитет во само неколку минути.
Не постои грижа за било кој од дел од хардверот, никогаш. Нема потреба корисникот да биде
свесен во случај кога хардверот на кој неговите апликации доживее целосен пад. И, со
вистински алатки, можете автоматски да се изврши опоравување од најзначајни катастрофи
додека тимот спие.
Кога повеќе нема потреба од ист капацитет или има потреба од преселба на различни
виртуелни хардверски конфигурации, можете едноставно да се направи нова одредба на
сервер. Не треба да се располага со средства и не постои грижа за влијанието врз работната
средина.
Потреба од плаќање за недвижен имот и електрична енергија никогаш не ќе се користи во
реалност. Се користи фракционен дел од многу робустно парче на хардвер отколку она што
навистина треба, и со тоа се максимизира ефикасноста на физичкиот простор кој е потребен за
поддршка на компјутерските потреби. Освен тоа, не се плаќа за цела решетката на сервери со
претежно неактивен период на процесирање.
1.2.1.2.1 Виртуелизација на хардвер
Виртуелизација на хардвер е овозможување на технологија зад многу продавачи на
инфраструктура на облак, вклучувајќи ги Амазон Веб Сервиси (AWS). Ако имате Mac и
стартувате Windows или Linux во Parallels или Fusion, се користи слична технологија за
виртуелизација за оние кои поддржуваат пресметување во облак. Преку виртуелизација , ИТ
администратор може да подели на партиции еден физички сервер во било кој број на
виртуелни сервери кои ќе работат на свој оперативен систем во нивна доделена меморија,
процесор и диск. Некои технологии на виртуелизација, дури и овозможуваат движењена
инстанци од еден на друг физички сервер. Од гледна точка на корисник или апликација на
виртуелен сервер , нема индикација која укажува дека серверот не е вистински, физички
сервер.
Голем број на технологии за виртуелизација на пазарот имаат различни пристапи кон
проблемот на виртуелизација. Решението на Амазон е проширување на популарниот софтвер
со отворен код за виртуелизација наречен Xen. Xen обезбедува слој на хипервизорот каде што
еден или повеќе оперативни системи со улога на гостин работат истовремено. Хипервизорот
создава апстракција на хардвер која им овозможува на оперативни системи да ги делат
ресурсите на физичкиот сервер , без да бидат во можност директно да пристапат до тие
ресурси или нивната употреба од страна на друг оперативен систем гостин.
Заеднички удар против виртуелизација, особено за оние кои го доживеале во
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десктоп софтвер - е дека виртуелизирани системи имаат значителен казни на перформанси.
Овој напад на виртуелизација , генерално, не е релевантен во светот на облакот од неколку
причини:
Деградираните перформанси на хардверот на продавачот на облак се веројатно подобри од
оптимални перформанси на сопствениот сервер.
Технолгиите на претпријатијата за виртуелизација како Xen и VMware користат
паравиртуелизација ( paravirtualization ), како и хардвер со помош на виртуелизација на
различни производители на процесори за да се постигне близина на основни перформанси.
1.2.2 Складирање во облак
Абстракција на хардвер во рамките на облакот не е само замена на серверите со
виртуелизација. Тоа е, исто така, замена на физички системи за складирање.
Складирање во облак овозможува да се "фрлат" податоци во облак и без грижа за тоа како се
чуваат или како се прави копија од нив. Кога е потребен повторно, може само да се пристапи
до облакот и да се преземе. Нема потреба од информации како се складира, каде што е
зачувано, или што се’ се случи со сите делови на хардвер помеѓу времето кога податоците се
ставени во облакот и кога истите ќе бидат преземени повторно. Како и со другите елементи на
cloud computing ( пресметување во облак ), постојат голем број на пристапи за складирање во
облак на пазарот. Во принцип, тие вклучуваат делење на податоците на мали парчиња и
чување на податоците низ повеќе сервери со модерни checksum-и, така што податоците може
да бидат откриени брзо - без оглед на она што се случило во меѓувреме на уредите за
складирање кои го сочинуваат облакот.
Оперативно, складирање во облак и традиционалните мрежни складирање се служат со многу
различни цели. Складирање во облак има тенденција да биде многу побавно со повисок
степен на структуирање, која често го прави непрактичен за складирање на некоја апликација
во времето на работа, без оглед на тоа дали таа апликација работи во облакот или на друго
место.
Складирање во облак не е, општо земено, соодветно за оперативните потреби на
трансакциски софтвер базиран на облак.
Амазон неодамна воведе нова понуда наречена Амазон CloudFront, која понуда го прави
Амазон S3 дистрибутивната мрежа. Идејата зад Амазон CloudFront е да се реплицира
содржината облакот на краевите на мрежата. Додека складирањето на облакот Амазон S3 не е
соодветено за оперативните потреби на многу трансакциски веб апликации, CloudFront,
најверојатно, ќе се докаже како критична компонента за брза, светска дистрибуција на
статична содржина.
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1.3 Скалабилност
1.3.1 Основи за скалабилност
Скалирање а всушност алоцирање на ресурси за една апликација и нивно ефикасно
менаџирање со цел минимизирање на раздорот. Корисничкото искуство ( User experience – US
) добива негативно влијание кога апликацијата има потреба од повеќе ресурси од оние кои се
достапни. Два главни пристапи на скалирање се вертикално и хоризонтално скалирање.
Вертикалното скалирање е поедноставен пристап, и е многу повеќе ограничено.
Хоризонталното скалирање е повеќе комплексно, но нуди скалирања кои далеку ги
надминуваат оние кои се достапни со вертикалното скалирање. Хоризонталното скалирање по
природа е повеќе слично на пресметувањето во облак.
Во ова подглавје објаснето е скалирање на веб апликација која се содржи од повеќе нивоа,
иако принципите се генерално прифатливи.
1.3.2 Дефинирана скалабилност
Скалабилноста на една апликација е мерката на бројот на корисници кои ефективно можат да
бидат подржани во исто време. Точката во која апликацијата не може да подржи повеќе
додатни корисници ефективно е границата на нејзината скалабилност. Скалабилноста ја
достига својата граница кога ќе биде во дефицит на критичен хардвер, па скалабилноста може
да биде зголемена со додавање на додатен потребен хардвер. Хардверски ресурси потребни
за скалабилност на една апликација се процесор, меморија, диск ( капацитет и протек ), и
мрежна моќност.
Една апликација работи на повеќе нишки, кои имаат хардверски ресурси. Апликацијата
логички работи на пресметувачка нишка и податоците се зачувани во нишки на податоци. Има
и други типови на нишки, но овие се примарни. Нишката може да биде дел од физички сервер
( обично виртуелна машина ), или пак од кластер од сервери, но генеричкиот поим нишка се
користи кога главните ресурси не се важни.
Во јавен облак, обработувачката нишка најчесто е виртуелна машина, додека нишка
овозможена од облакот е најчесто кластер од сервери.
Скалабилноста на апликацијата може да биде зголемена со провајдирање на додатни
хардверски ресурси, се’ додека апликацијата е способна да може ефективно да си искористи
тие ресурси. Начинот на кој тие ресурси ќе бидат додадени е всушност типот на скалабилност
од двата горенаведени типови на скалирање.
-

Вертикалниот тип на скалабилност се извршува на начин што зголемувањето на
целосниот капацитет ќе биде извршено врз веќе постоечки нишки.
Хоризонталниот тип на скалабилност е зголемување на целосниот капацитет со
додавање на нови, додатни нишки.

Овие типови на скалабилност не се взаемно исклучителни ниту пак се се’ или ништо ’ ( all – or
nothing ). Секоја апликација е способна да биде додатно скалабилна и на двата начини.
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Пример, доколку некои делови од апликацијата се скалираат вертикално, останатите делови
секогаш може да бидат скалирани хоризонтално.
Двата пристапи на скалабилност се однесуваат на било кои ресурси, вклучувајќи пресметување
на чување на податоци. Кога еден пристап е имплементиран, скалирањето типично не бара
промени на апликациската логика. Како и да е, конвертирање на апликацијата од
хоризонтално скалирање на вертикално, често бара значајни промени.

1.3.2.1 Вертикално скалирање нагоре
Оваа скалабилност е позната како вертикално скалирање или скалирање нагоре. Главна идеа е
да се зголеми капацитетот на индивидуални нишки низ хардверски подобрувања. Ова може
да вклучи додавање на меморија, зголемување на бројот на јадра на процесор, или други
промени по единствена нишка.
Порано, ова било најчест пристап на скалирање, со низок ризик и комплекснот, и релативно
скромен трошок за подобрување на хардверот кога би споредиле со подобрувања со
алгоритми. Скалирање нагоре се однесува исто како индивидуални апликации ( како на
пример десктоп едитирање на видео, видео игри, и мобилни апликации ) и сервер – базирани
апликации ( како веб апликации, дистрибуирани игри за повеќе играчи, и мобилни апликации
поврзани на позадински сервиси за тешки операции како мапирање и навигација ).
Скалирањето нагоре е ограничено со искористувањето на капацитетот на слободни ресурси.
Вертикалната скалабилност се однесува како работа на повеќе инстанци на софтвер на иста
машина.
Не постои гаранција дека доволен слободен хардвер постои или е дозволив. И кога веќе е
набавен хардверот, додатно ограничување доаѓа од обемот со кој софтверот е способен да
добие позитивен ефект од новиот хардвер.
Бидејќи се работи за промени за хардвер, овај пристап носи временска неспособност на
апликацијата.

1.3.2.2 Хоризонтално скалирање надолу
Ова скалирање надолу е познато како хоризонтално скалирање, го зголемува целосниот
капацитет на апликацијата со додавање на нови нишки. Секоја нова додадена нишка, додава
нов капацитет кој е еднаков, како иста количина на меморија или пак како ист процесор.
Предизвиците на архитектурата кај вертикално скалирање се разликуваат од оние на
хоризонталното, фокусот се преместува од максимизирањето на моќта на индивидуални
нишки до комбинирање на моќноста од повеќе нишки. Оваа скалабилност е помоќна од
вертикалната, и има повеќе основно влијание врз арихитектурата на апликацијата.
Вертикалната скалабилност е најчесто фокусирана на хардвер и инфраструктура, каде се уфрла
хардвер каде што има проблем, додека пак хоризонталната скалабилност е фокусирана на
девелопмент и архитектура. Во зависност од тоа кој тип на скалабилност ќе биде употребена,
одговорност може да биде кон различни одделенија во компанијата.
Апликациите дизајнирани за хоризонтално скалирање генерално имаат нишки алоцирани за
специфични функции. На пример, може да има нишки за веб сервер и нишки за сервиси за
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фактурирање. Кога се зголемува целиот капацитет со додавање на нова нишка, тоа се прави до
додавње на нишка со одредена функција, бидејќи конфигурацијата на нишките е специфична
во зависност од функцијата која ќе биде извршена од нејзина страна.
Хомогени нишки се оние нишки кои се за специфична функција и се конфигурирани идентично
– со исти хардверски ресурси, ист оперативен систем, софтвер специфичен за иста функција.
Не сите нишки во една апликација се хомогени, само нишките во рамките на една функција.
Додека нишките на еден веб сервер се хомогени и нишките на сервисите за фактурирање се
хомогени, тие нишки на серверот не треба да бидат со иста конфигурација како онаа на
нишките за фактурирање.
Хоризонталното скалирање е повеќе ефективно кај хомогените нишки.
Хоризонталната скалабилност кај хомогени нишки води до едноставност. Ако нишките се
хомогени, тогаш основното балансирање на товарот работи фино, планирањето на капацитет е
поедноставно, и исто поедноставно е да се напишат правила за автоматска скалабилност. Ако
нишките може да бидат различни, станува повеќе комплицирано ефикасното дистрибуирање
на барања бидејќи потребен е повеќе контекст.
Со специфичен тип на нишка ( како на пример нишка на веб сервер ), нишките оперираат
повеќе анонимно, независно една од друга. Една нишка нема потреба од комуникација со
друга слично конфигурирана нишка со цел да може да ја извршува својата работа. Степенот на
кој нишките координираат ресурси ја намалува ефикасноста.
Автономноста е битна како нишките би можеле да ја одржат нивната ефикасност без разлика
од тоа што останатите нишки прават.
Хоризонталното скалирање е ограничено од ефикаснота од додадените нишки. Најдобриот
излез е кога секоја нишка додава иста инкрементална количина на искористлив капацитет.

1.3.3 Опис на скалабилност
Обично описот кој се однесува на скалабилноста на апликациите се сведува на бројот на
корисници на истата апликација ‘скалира на 100 корисници’. Повеќе ригорозен опис може да
биде од големо значење. Во предвид се земаат следните дефиниции:
-

Конкуретни корисници: бројот на корисници и нивната активност во даден временски
интервал ( пример, десет минути ).
Време на одговор: времето во кое корисникот ќе направи барање ( пример, клик врз
некое копче ) и добивањето на одговорот.

Одговорот би варирал за секој корисник. Значајна констатација може да користи број на
конкуретни корисници и време за повратен одговор колективно како индикатор за целосната
скалабилност на системот.
Пример, за сто конкуретни корисници, времето за одговор ќе биде 2 секунди 60% од времето,
2-5 секунди 38% од времето, и 5 секунди или повеќе за остатокот од времето, односно 2%.
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1.3.3.1 Мерна единица на скалабилност
Кога се скалира хоризонтално, се додаваат хомогени нишки, со веројатност да бидат од повеќе
типови. Ова е предвидлива количина на капацитет која идеално се споредува на специфични
функционалности на апликацијата од која се подржани. Пример, 100 корисници имаат потреба
од 2 нишки на веб сервер, една нишка на апликациски сервис, и 100 мегабајти простор на
диск.
Овие комбинации на ресурси кои треба да бидат скалирани заедно се познати како мерна
единица на скалабилност. Ова е корисен концепт на моделирање, како на пример патернот за
автоматско скалирање ( Auto-Scaling Pattern ).
За бизнис анализи, целите на скалабилност комбинирани со потреби за ресурси се корисни во
процесор на развој на проекциите за трошоци.

1.3.3.2 Скалабилноста за грижа поврзана со бизнисот
Брза веб страна е добра за бизнисот. Гугл доби анализи кои докажаа дека со додавање 500
милисекунди на одлагање на време на одговор е причинител за намалување на сообраќајот за
20%. Гугл започна да користи перформанс на веб страните како сигнал рангирањето на своите
пребарувачи.
Постојат многу примери каде компаниите го зголемиле задоволството на корисниците и ги
зголемиле приходите со забрзување на своите апликации и уште повеќе примери каде
апликациите на компаните постигнале пад бидејќи не биле опремени со доволен капацитет,
односно не биле навремено доволно опремени ( пример, онлајн продажба за време на даден
национален или светски празник ).

1.4 Апликации со природа на обработка во облак
Следните карактеристики на платформа за обработка во облак ги прават возможни апликации
со природа иста на обработката во облак:
-

-

Овозможени од бескраен број на ресурси и ограничени со максимален капацитет од
индивидуални виртуелни машини, скалирањето во облакот е хоризонтално.
Овозможени од изнајмување на ресурси за краток период па облакот може да ги
ослободи ресурсите еднакво лесно и брзо како што и може да ги додаде.
Овозможени од измерен модел за кој се плаќа колку што се користи, апликациите во
облакот ќе плаќаат само колку што и ќе искористат од капацитетот на ресурсите и сите
трошоци ќе бидат транспаретни.
Овоможени од своја услуга, по барање, програмско обезбедување и ослободување на
ресурси, скалабилноста во облакот е автоматска.
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-

-

Овозможена и ограничена од сервиси на повеќе корисници на хардвер како производ,
апликациите во облак се оптимизирани за трошок повеќе отколку за сигурност,
падовите би биле рутински но време на недостапност е реткост.
Овозможени од богат екосистем на менаџирани сервиси како дел од платформа како
виртуелни машини, бази на податоци, пораки, мрежа, девелопментот на апликации во
облак е поедноставен.

Windows Azure и Amazon Web Services ги имаат сите овие наведени карактеристики. Секоја
значајна платформа на облак – јавна, приватна или друга, би ги имале повеќето од овие
карактеристики.

1.4.1 Дефинирана апликација со природа на облак
Архитектурата на овие апликации е дизајнирана да биде во корист од сите карактеристики на
облакот. Се претпоставува дека овие апликации ќе ги имаат следните карактеристики:
-

Моќни сервиси на платформата на облакот за сигурна, скалабилна инфраструктура.
Користење на комуникација која е асинхрона и не блокира во лабаво поврзана
архитектура.
Скалабилноста е хоризонтална, додавање ресурси по потреба и исто така нивно
ослободување.
Оптимизација на трошок за ефикасна работа, без трошење на безпотребни ресурси.
Се справува со состојби на скалирање без тоа да влијае врз корисникот или пак да
предизвика време на недостапност.
Се справува со минливи падови без тоа да биде афектуирано врз корисникот.
Се справува со падови на нишките повторно без тоа да влијае на оној кој ја користи
апликацијата во тој даден момент.
Прави надградување без време на недостапност.
Скалабилност се извршува автоматски со користење на проективни и реактивни акции.
Мониторира и менаџира логови на апликација.

Од горенаведеното може да се види дека апликацијата нема потреба да поддржува милиони
корисници за да има бенефит од облакот. Windows Azure и Amazon Web Services се платформи
кои ги имаат сите карактеристики потребни за обработка во облак и користење на апликации
во рамките на облакот. Како и да е, не е доволно само апликацијата да се извршува на некоја
од овие две платформи, тоа нема да ја направи по природа апликација за пресемтување во
облакот. Двете платформи нудат Platform as a Service (PaaS) корактеристики кои се фокусираат
на логиката на апликацијата. Двете платформи исто така нудат Infrastructure as a Service (IaaS)
за посветеност на флексибилноста. Архитектурата на апликацијата и како таа ќе ја користи
платформата за обработка во облакот е одлучен фактор дали апликацијата по природа ќе биде
апликација чија обработка ќе се извршува во облакот. Што значи дека фундаментална е
архитетурата и патерните користени во апликацијата а не изборот на платформата која нуди
обработка во облак.
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Апликации за обработка во облак не се секогаш и во секоја ситуација најдобар можен избор.
Најдобро е апликациите да се по природа дизајнирани за обработка во облак од самиот
почеток. Значајни промени и трошоци се потребни за конвертирање на застарена апликација
во апликација која ќе биде оспособена за обработка во облак и повеќето апликации во облак
не треба да бидат 100% по природа оспособени за обработка во облак. Ова е бизнис одлука и
треба да е донесена од техничко лице во рамките на компанијата.
Како дел од теоретскиот дел на овој магистерски труд обработен е следниот патерн: QueueCentric Workflow pattern за комуниција во еден правец со користење на редови на чекање (
queues ).
1.4.2 Queue-Centric Workflow pattern
Суштински модел за лабава спојка фокусирана на асинхрона испорака на командни барања
испратени од корисничкиот интерфејс на back-end услуги за обработка. Овој модел е
подмножество на CQRS шемата.
Моделот се користи за да им овозможи на интерактивни корисниците да направат надградби
преку веб ниво и притоа да не дојде до забавување на веб серверот. Особено корисно за
обработка на промени кои што одземаат време, ресурси, или зависат од оддалечени сервиси
кои не можат да бидат секогаш достапни. На пример, сајтови на социјални медиуми може да
имаат корист од овој патерн кога се справуваат со надградби на статус, додавање на слики,
видеа, или испраќање на е-мејл.
Овој патерн се користи во одговор на барање за ажурирање од интерактивен корисник. Ова
прво е управувано од страна на кодот од корисничкиот интерфејс ( на веб ниво с), кој создава
порака која опишува која работа е потребна да се направи за да се задоволи барањето за
ажурирање. Оваа порака е додадена во ред за чекање.
Во некое идно време, сервис на друга нишка ( кај работа на ниво на сервиси ) ги отстранува
пораките од редот на чекање и ја прави потребната работа. Протокот на пораки функционира
само во една насока, од веб ниво, кон редот на чекање, до нивото на сервиси. Овој модел не
прецизира како (или дали) корисникот е информиран за напредокот.
Ова е асинхрон модел, бидејќи испраќачот не чека одговор. Всушност, одговор не е директно
достапен. Во терминологиите на програмирање, вратената вредност е void (празна). Тоа му
помага на корисничкиот интерфејс да одржи конзистентно и брзо време на одговор.
Забелешка: Веб нивото не го користи овој модел само за преглед на барања за читање на
страници; овој модел исто така се користи за правење надградби.

1.4.2.1 Контекст
Queue-Centric Workflow pattern – от е ефективен за справување со следните предизвици:



Апликација е раздвоена низ сите слоеви, иако слоевите сеуште треба да соработуваат
Апликациите треба да гарантираат најмалку едно процесирање (at-least-once
processing) на пораки низ слоевите
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Постојано одговорачко корисничко искуство се очекува на ниво на корисничкиот
интерфејс, дури и иако зависна обработка случува во другите слоеви
Постојано одговорачко корисничко искуство се очекува во нивото на корисничкиот
интерфејс, дури и иако сервиси на трети лица се достапни за време на обработката

Овој патерн е еднакво соодветен за веб апликации и за мобилни апликации кои имаат пристап
до иста функционалност преку веб сервисите. Секоја апликација која опслужува интерактивни
корисници е кандидат.

1.4.2.2 Значењето на облакот
Со користење на сервиси на облак, аспектите на инфраструктурата на овој патерн се генерално
едноставни ( straight-forward ) за имплементација. Тие може да бидат далеку покомплексни
надвор од облакот. Доверливи редови на чекање се достапни како сервиси на облак.
Складиште на посредни податоци е исто така поедноставено со користење на облак.
Сервисите на облакот се достапни за складирање, NoSQL бази на податоци, и релациони бази
да податоци.

1.4.2.3 Влијание
Достапност, доверливост, скалабилност, корисничко искуство.

1.4.2.4 Механизми
Queue-Centric Workflow pattern – от се користи кај веб апликациите за раздвојување на
комуникација помеѓу веб нивото ( кое го спроведува корисничкиот интерфејс) и нивото на
сервиси ( каде што се случува бизнис обработката ).
Апликации кои не користат модел како овој обично реагираат на барање кон веб страница со
тоа што кодот на корисничкиот интерфејс директно повикува кон нивото на сервиси. Овој
пристап е едноставен, но постојат предизвици кога се работи за дистрибуиран систем. Еден
предизвик е дека сите повици до сервис мора да завршат пред веб барањето да биде
завршено. Овој модел, исто така, бара скалабилност и достапност на ниво на сервиси кои ќе ги
исполнуваат или надминуваат потребите, која може да биде нејасен за услуги кон трети лица.
Сервис што е неверодостоен или бавен може да го уништи корисничкото искуство на ниво на
веб и негативно да влијае на скалабилноста ( приспособливоста ).
Решението е асинхрона комуникација. Веб слојот испраќа команди кон нивото на сервиси,
каде команда е барање да се направи нешто. Пример за команди вклучува: креирање на нов
кориснички акаунт ( сметка ), додавање на слика, ажурирање на статус, ( пример, за корисници
на Фејсбук или Твитер ), резервација на хотелска соба, или откажување на порачка.
Терминот ’асинхрон’ може да се однесува на различни аспекти на имплементација на
апликација. Кодот на корисничкиот интерфејс работи на веб слој и може да повикува сервиси
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на асинхрон начин. Ова дозволува работата да биде избршена во паралела, дозволува и
потенцијално забрзување на процесирањето на дадено барање на корисник. Во моментот кога
сите асинхрони повици ќе бидат комплетирани, барањето на корисникот ќе биде задоволено.
Ова е корисна тактика за кодирање и не смее да биде помешана со патерн.
Команди се праќаат во форма на пораки преку редови за чекање. Редот за чекање ( queue ) е
едноставна структура за податоци со две фундаментални операции: додавање и отстранување
( add / remove ). Однесувањето кое го прави редот за чекање е тоа што операцијата за
отстранување ја враќа пораката која стои во редот најдолго време. Понекогаш тоа се нарекува
правило FIFO: first in, first out. Повикување на операцијата за додавање честопати се нарекува
enqueuing и повикувањето на операцијата за бришење dequeueuing.
Во наједноставно ( и најчесто ) сценарио, моделот е тривијален: испраќачот додава командни
пораки во редот за чекање ( enque на пораки ), а примачот ги отстранува тие командни пораки
од редот на чекање ( dequeue на пораки ) и ги процесира истите. Ова е е илустрирано на
сликата која следува.
Испраќачот и примачот се лабаво поврзани. Тие комуницираат само преку пораки кои се
наоѓаат на листата ( во редот ) на чекање. Овој модел им овозможува на испраќачот и
примачот да оперираат на различни чекори или распореди; примачот дури и не мора да
работи во моментот кога испраќачот додава порака во редот за чекање. Ниеден не е свесен за
имплементацијата на другиот, иако и двете страни треба да се договорат тоа која инстанца на
редот на чекање ќе ја користат и за структурата на командата порака што поминува низ редот
на чекање од испраќачот до примачот.

Веб нивото додава порака во редот за чекање. Нивото на сервиси ја процесира пораката од
редот за чекање. Бројот на пораки во редот за чекање варира, со провајдирање на бафер со
тоа што веб нивото ќе може брзо да се растовари од работата, со тоа што никогаш нема да го
затрупа нивото на сервиси. Нивото на сервиси на тој начин ќе процесира само нови пораки во
моментите кога ќе има слободни ресурси.
Испраќачот не мора да биде веб кориснички интерфејс, тоа исто така може да биде природна
мобилна апликација, на пример, комуникација преку веб сервиси ( со REST API ). Исто така
може да има повеќе испраќачи и примачи. Патернот сеуште ќе работи.

22

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
Остатокот од описот на овој патерн се занимава со заштита од неуспешни сценарија и
ракувањето со проблеми на корисничко искуство.

1.4.3 Редовите на чекање
Текот на работата вклучува додавање на порака од страната на испраќачот до редот на чекање
што се отстранува на некоја точка од страна на примачот. Дали сме сигурни дека ќе биде
испратена на точното место?
Важно е да се нагласи дека сервисот на редови на чекање во рамките на облакот обезбедува
сигурен ред на чекање. Тврдењето дека е "сигурен" произлегува првенствено од два извора:
трајноста на податоци, како и висок проток на податоци ( најмалку стотици интеракции во
секунда ).
Редот на чекање ја архивира постојаноста на ист начин како што тоа го прават останатите
сервиси за складирање во рамки на еден облак: со зачувување на секој бајт доверен на
сервисот во три примероци ( во три нишки на дискот ) за надминување на ризиците од
хардверски проблеми.
Редот сам по себе е сигурен и нема да изгуби податоци, но овој патерн не е дизајниран да ја
заштити апликацијата од сите неуспеси. Наместо тоа, патернот бара од нашата апликација
спроведување на одредени однесувања за успешно одговорање при неуспешни сценарија.

1.4.3.1 Програмски модел за примач
При имплементација на примачот, програмски модел за користење на сигурен и веродостоен
сервис со редови на чекање понекогаш ги изненадува програмерите, и е малку
повеќекомплициран отколку за основните редови на чекање:
1. Добивање на следната достапна порака од редот на чекање
2. Процесирање на пораката
3. Бришење на пораката од редот на чекање
Прво се прави dequeue на пораката, а потоа истата се бриши. Ова бришење во две фази се
работи со цел да се осигура најмалку едно процесирање на пораката, односно да се избегне
пропуст на доставување на истата.

1.4.3.1.1 Прозорец на невидливост и најмалку едно процесирање

Процесирање на командно барање вклучување носење на пораката до редот на чекање,
разбирање на содржината на пораката, и извршување на бараните команди соодветно.
Деталите се специфични според примената. Ако се оди според планираното, бришење на
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порака од редот на чекање е последниот чекор. Само во тој момент командната ќе биде
целосно обработена.
Но, не секогаш работите одат како што е планирано. На пример, може да има неуспех кој
е надвор од контрола на кодот од апликацијата. Овие видови на дефекти може да се случат од
различен број на причини, но најлесно да се разбере е хардверскиот неуспех. Ако хардверот
кој се користи искуси некаков проблем, процесот ќе биде запрен, без разлика каде се наоѓа во
животниот циклус. Неуспех може да се случи ако платформата на облакот ја запре работата на
некоја нишка доколку логиката на автоматско скалирање одлучи дека повеќе не е потребна.
Или, истата таа нишка може да се рестартира.
Без разлика на типот на неуспех, процесирањето може да биде попречено и треба да добие
соодветно опоравување. Како тоа се прави?
Кога на пораката се направи dequeue, не е отстранета во целост, од редот на чекање, но
наместо тоа е скриена. Пораката е скриена на одредено време ( времето на траење е
наведено во текот на работењето на dequeue, и може да се зголеми подоцна ). Овој период се
нарекува прозорец на невидливост. Кога пораката е во рамките на нејзиниот прозорец на
невидливост, таа не е достапна за dequeue - ирање.
Прозорецот на невидливост доаѓа во игра само кога процесирањето се извршува подолго
време од времето што е дозволено. Автоматско повторно појавување на пораки во редот на
чекање е еден од клуч за надминување на неуспеси и е одговорен за делот на најмалку едно
процесирање од овој модел за најмалку една обработка ( at-least-once processing ). Секоја
порака која не е целосно обработена на прв пат се dequeue – ира и добива уште една шанса.
Кодот постојано се обидува обработката да заврши ( или се откаже - ракување со затруени
пораки ).
Било која порака која е dequeue - ирана по втор пат може делумно да се обработи при првиот
пат. Ова може да предизвика проблеми.

1.4.3.1.2 Идемпотетно процесирање за пораки кои се повторуваат
Идемпотетност означува елемент од сет кој е непроменет во вредноста кога се множи или во
спротивно е управуван сам од себе. Идемпотетна операција е операција која може да биде
повторувана како што секој број од успешни операции се разликува од една успешна
операција. На пример, според HTTP спецификација, HTTP глаголите, PUT, GET, и DELETE се
декларираат како idempotent операции: можеме да се избрише еден ресурс еднаш или 100
пати и крајниот резултат да биде еквивалентен; ( претпоставувајќи успех ) ресурсот ќе го нема.
Некои операции се сметаат природно idempotent, како HTTP DELETE, каде idempotency
суштина доаѓа бесплатно. А повеќе чекори финансиска трансакција кои вклучуваат
повлекување на пари од една сметка и депонирање во друг може да се направи се
idempotent, но тоа дефинитивно не е природно idempotent. Некои случаи се потешко од
другите.
Сервисите за редови на чекање во рамките на облакот следат колку пати пораката е dequeueue
- ирана. Секој пат кога тоа тоа ќе се изврши врз пораката, провајдерите на сервиси поврзани со
редови на чекање ја провајдираат таа вредност заедно со пораката. Тоа се нарекува броење на
dequeueue - ирање. Прв пат оваа вредност е еден. Со проверка на оваа вредност, кодот на
апликацијата може да каже дали се работи за прва обработка или обид за повторување.
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Логиката на апликацијата може да се насочи за обработка на прв пат, но за повторувачки
обиди некои дополнителни логики се потребни за поддршка на т.н idempotency.
Доколку се земе во предвид команда за создавање на нова корисничка сметка врз основа на
електронска адреса провајдирана од страна на корисникот и dequeue на пораката вкупно
бројот е два. Соодветно процесирање треба да земе во предвид дека некои ( или сите ) на
процесирања се направени претходно и треба да се однесуваат паметно. Дефинирање за
‘паметно однесување’ ќе се разликува од апликација до апликација.
Поедноставни сценарија не може да бара посебна поддршка за idempotency. Да се земе во
предвид испраќање на потврда преку електронска пошта. Неуспех на овие настани е редок, и
има малку штета при повремен дупликат емаил, само негово испраќање може да биде
доволно.
Идемнпотетно ракување е точен први чекор при справувањето со повторувчки пораки. Ако
пораката се повторува премногу, надвор од апликацијата се дефинира праг, што ќе ја третира
како затруена порака.

1.4.3.1.3 Справување со затруени пораки за прекумерно повторување
Некои пораки не може да се обработат успешно што должи на содржината на пораката.
Овие се познати како затруени пораки.
Ако се земе во предвид порака која содржи команда за креирање на нова корисничка сметка
врз основа на корисничка електронска адреса. Доколку се покаже дека е-мејл адресата е веќе
во употреба, апликацијата сепак, треба да ја пренесе успешно пораката но не и да креира нова
корисничка сметка. Овој пример не алудира на затруена порака.
Но, ако полето за е-маил адреса се содржи од 10.000 стринг карактери и ова е сценарио
непредвидено од кодот на апликација, тоа може да резултира со пад на апликација. Ова е
пример за затруена порака.
Ако нашата апликација падне при процесирањето на пораката, на крајот прозорецот на
невидливост ќе престане да важи, а пораката ќе се појави во редот на чекање со цел за уште
еден обид. Кога станува збор за затруена порака, справување со идемпотетност никогаш нема
да се прекине.
Две битно одлуки се поврзани со затруените пораки – како да се препознаат и потоа што да се
направи со истите.
Кога пораката е dequeue - ирана, сервисите на облакот задолжени за редовите на чекање
нудат броење на оваа процедура како би можело да се испитува и да се утврди дали се работи
за прв обид за обработка. Ова е истата вредност која се користи за откривање на повторување
за целите на т.н. idempotent ракување. Логиката за откривање на затруена порака мора да
вклучува правило, кое зема во предвид дека било која порака која константно повторно се
појавува треба да биде третирана како затруена порака кога ќе се појави n - ти пат. Избор на
вредност за n е деловна одлука која ги балансира трошоците за бесцелосна обработка на
затруена порака со ризикот од губење на обработка на валидна порака. Во пракса, прекините
на извршување имаат тенденција да бидат реткост, па тоа треба да се земе во предвид кога се
поставува стратегијата за затруена порака. Ако обработката е со интензивни ресурси, и на
пример одзема 60 минути, може да нема желба за повторен обид, па кога n > 1, пораката се

25

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
третира како затруена порака. Тоа е честа појава, сепак, да се обидете повторно од еднаш до
неколку пати, во зависност од околностите.
Во моментот кога затруена порака ќе биде индентификувана, како да се делува на неа е друг
аспект на бизнис одлука. Ако е пожелно да се направи преглед од страна на човек на таа
порака како би се одлучило како да се ракува со истата, тогаш еден пристап е да се користи
ред на чекање наречен dead letter queue, кое е всушност место за чување на сите пораки кои
неможе да се процесираат нормално. Некои системи со редови на чекање имаат вградена
поддршка за ваков тип на редови на чекање, но не е тешко да се постави нахнадно. За пораки
со ниска важност, може да се земе во предвид нивно инстантно бришење. Клучен момент е
нивното отстранување од главниот ред на чекање веднаш штом апликацијата ќе направи
детекција на една таква порака.
Dequeue број поголем од еден не значи дека затруена порака е присутна. Таа вредност е
Dequeue вредност, а не вредност на затруена порака.

1.4.3.2 Импликации врз кориснички искуства
Овој патерн се спарува со асинхроно процесирање, повторувачко процесирање, и барања кои
доживеале пад. Сите наведени имаат импликации врз корисничкото искуство.
Справување со асинхроно процесирање во кориснички интерфејс може да биде незгодно и
специфично според апликација. Потребно е интерфејсот со кој работи корисникот да биде
одговорен, па наместо да се извршуваат долготрајни работи додека корисникот чека,
командата проследена со некое барање се става во ред на чекање за таа работа. Ова
овозможува корисничкиот интерфејс да се врати до корисникот што е можно побрзо ( со што
се подобрува корисничкото искуство ) и дозволува на слојот на веб серверот да остане
фокусиран на услужување на веб страни ( зајакнување на скалабилност ).
Обратната страна тука е тоа што треба корисниците да разберат дека иако системот ја
потврдил нивната акција ( и постираната команда ), процесирањето на бараната акција не е
веднаш комплетирано. Постојат поголем број на пристапи поврзани со ова.
Во некои случаи, корисниците не можат лесно да кажат дали акцијата е завршена, па
специјална акција и не е потребна.
Во случаи кога корисникот сака да биде известен кога неговата акција ќе биде завршена, како
трик може да се искористи испраќање на електронска порака преку електронска пошта. Ова е
честа појава во e-commerce сценарија каде што "вашата порачка е транспортирана" и други
известувања за напредокот се заеднички.
Понекогаш корисниците ќе сакаат да чекаат додека задачата не заврши. Ова бара или
корисничкиот интерфејс да го анкетира слојот на сервисот додека задача не заврши или
нивото на сервиси да го известува слојот на корисничкиот интерфејс. Проактивна нотификација
може да биде имплементирана со помош на т.н. long polling. Со него клиентот креира HTTP
конекција кон серверот, но серверот намерно не одговара се’ додека не го добие одговорот.
Користење на оваа техника е различно отколку во случај кога се има оригиналот ( што одзема
многу време ), каде всушност постои акција направена "линиски" од веб нивото. Блокирање на
веб - ниво додека акција не биде комплетирана може да ја повреди приспособливоста. Овој
пристап сеуште овозможува работата која одзема многу време да се направи на ниво на
сервер.
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1.4.3.3 Независно скалирање на слоеви
Должината на редот на чекање и времето кое пораките го поминуваат во редот на чекање се
корисни сигнали во опкружувањето за автоматско скалирање. Сервисите со редови на чекање
на облакот ги прават овие клучни параметри брзо достапни. На пример, ред на чекање кој се
зголемува може да укаже на потребата од зголемување на капацитетот на ниво на сервис.
Треба да се има на ум дека сигналите можат да укажуваат дека само едно ниво или една
специфична обработка треба да се скалира. Оваа независено скалирање помага при
оптимизација на цена и ефикасност.
На многу високо ниво, редот на чекање само по себе може да се претвори во тесно грло што
доаѓа до барање на повеќе инстанци. Ова не ја менува суштината на патернот.
Овој модел е за раздвојување нивоа на вашата апликација, особено помеѓу веб ( корисник
интерфејс ) ниво и услуга ниво што го прави бизнис обработка. Тоа не е корисно за рутински,
само за читање страница барања. Комуникација е во една насока, од веб ниво на ниво на
сервиси, и се постапува со додавање на пораки кон дното.

1.5 Значење на SOA за облакот
Пред да постои пресметувањето во облак, веќе постоеше архитектура ориентирана на сервиси
( Service-oriented architecture ( SOA ) ). Додека облакот опфаќа опции за импелентација и
достава на апликации, SOA се грижи за основањето како сето тоа подоцна би било возможно.
Во крајна линија без SOA, многу тешко е да се добие на облак. Дефиницијата за архитектура
ориентирана на сервиси ќе биде: Лабаво врзани сервиси со добро дефинирани интерфејси кои
ќе обезбедат бизнис функционалност која може да се сподели или повторно да се користи во
и надвор од компанијата. Овие сервиси може да бидат пронајдени преку регистарот /
складиштето или други директориуми, и може да се состават и растурат со цел да се исполнат
тековните барања на бизнис процесот.
Делоит ( Deloitte ), на пример, ја препознава потребната врската помеѓу сервис ориентираното и подготвеното за облак. Во извештајот од почетокот на 2012, консултантите
повикаа на пристап ориентиран за размислување базирано на сервиси “services thinking” за
пристап кон бизнис проблеми. И кога ќе додени облак решение на таа мешавина, последиците
се прошируваат подалеку од едноставна замена или надградба или повторно конфигурирање
на технологија. Тоа значи повторно конфигурирање на целосниот бизнис: "Надвор од ИТ
магацинот постои предизвик на кој многу организации се уште не се фокусирани: што значи
повторно да се замисли сопствениот бизнис како колекција на сервиси?
Размислување базирано на сервиси значи дефинирање на операционите модели, бизнис
процесите и технолошките компоненти како сервиси - во и надвор од компанијата:
"Компаниите кои заминаа напред и ја усвоиа SOA, поминале низ голем број на животни
циклуси на проект, доставуваат сервиси и го користат тоа искуство и знаење во cloud computing
технологијата, односно технологијата за обработка во рамките на облакот".
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Roberto Medrano, EVP, SOA Software: "Облакот е инхерентно сервисно - ориентиран ... неговите
апликации сега достигнуваат конзумација и излагање на Web сервиси на начини кои би биле
тешко да се замислат дури и пред неколку години. Дури и организации кои избегнуваат SOA
сега имаат еден. Тоа е облакот."
1.5.1 SOA и пресметување во облак: Дали се исти?
SOA е модерен збор во компјутерското пресметување во рамките на компанијата веќе долго
време. Cloud computing (пресметување во облак) е релативно нов термин, кој го доживува
својот ек а пак SOA како да излегува од корист. Интересно, со овие два термина многу луѓе се
збунети: дали е пресметувањето во облак само ново име за SOA? Дали овие два термини
можат да играат заедно?
Дефиниции:
Сервисно – ориентирана архитектура
Service Oriented Architecture (SOA): е флексибилен сет на принципи на дизајн кој се користи кај
системите за развој и интеграција. SOA базирана архитектура ќе обезбеди лабаво интегриран
пакет на услуги кои можат да бидат се користени во рамките на повеќе бизнис домени.
Облак
Интернет-базирани компјутери, при што заеднички ресурси како софтвер и информации се
обезбедуваат за компјутерите и останати уреди по потреба.
SOA е главно користена за организација или компанија додека дефиницијата за пресметување
во облак сугерира дека станува збор за интернет - базирани услуги.

1.5.1.1 Што е заедничко?
Прво, во двата случаи концептот е акцентиран на сервисите. По дефиниција, сервисот е
изведување на работи од една страна за сосем друга. SOA делегира работа на други делови на
системот, или со провајдерот на услугата или други компоненти. Со таа делегација, луѓето
може да ги користат услугите без да се грижат за детали на имплементација и
приспособливост. Најважно е тоа што кај SOA сервисите може да бидат споделени за повеќе
апликации и корисници, а со тоа доаѓа до оптимизирање на искористувањето на ресурсите.
Второ, двата се базирани на лабава комбинација на системи. Секоја архитектура бара
минимум зависности помеѓу различни делови на системот. Како резултат на тоа, секоја една
промена на еден дел од системот има ограничено влијание на севкупниот систем.

1.5.1.2 Што е различно?
Кај SOA поделбата на различни компоненти се базира на нивната улога во SOA апликациите.
Почесто се започнува со некој бизнис проблем, а потоа се продожува со апстракција на
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сервиси. Овие услуги може да бидат повторно искористени од страна на други апликации во
иднина.
Пресметувањето во облак за ИТ светот значи испорака. Поделбата на различни сервиси се
базира на нивната улога во софтвер магацинот а притоа мора да бидат главно добро
дефинирани. Корисникот не се соочува со никаков проблем при дефинирање на сервисите во
облакот. Сервисите може лесно повторно да се користи од страна на сите апликации.

1.5.2 Заклучок
SOA и пресметувањето во облак делат многу заеднички принципи, но исто така се
разликуваатзначително во нивната улога во ИТ архитектурата. SOA е главно архитектура
сохоризонтално сервиси, додека cloud computing е ИТархитектура со вертикалнисервиси.
Со оглед на разликите, SOA и пресметувањето во облак се дополнуваат едни со другимногу
добро.

1.6 Предизвици
Ние сме далеку од било кое прашање поврзано со иднината базирана на пресметување
(обработка) во облак. Software-as-a-Service (SaaS) го отвори патот кон идеата дека најважните
системи на организациите можат да работат во или надвор од премисата на облакот. Мали,
средни, па дури и големи бизниси прифатија дека обработката во облак обезбедува
флексибилност, цена, и приспособливост која бизнисот никогаш претходно не ја поседувал.
Компаниите гравитираат кон облакот, бидејќи тоа носи резултати за многу кратко време и не
влијае на тековниот бизнис модел. Пониска цена и помал ризик се многу привлечни предлози.
Колку е голем овој потег? Forrester проценува дека просечната компанија има 9,3 различни
SaaS апликации во употреба. Консултантска фирма Capgemini известува дека 78% од новите
апликации се распоредени во облак - и тоа се само апликации кои се следат. Во реалноста,
работници денес практикуваат BYOS (Bring Your Own Service), тие експериментираат со Saas во
IT индустријата на различни начини, за кои дури и бизнис менаџерите, не смеат да знаат.
Пресметувањето во облак продолжува да созрева и неговата употреба се проширува, но тоа не
е без предизвици. Најзначајните ограничување е зголемување на болката поради
недостатокот на интеграција помеѓу облак апликациите и остатокот на бизнисот. Ова е болка
која станува поакутна кога cloud-to-cloud и cloud-to-on-premise стануваат посложени. На врвот
на предизвикот за интеграција, механизмите на облакот ги изложуваат организациите на
зголемен ризик на интегритет на податоците, латентност и безбедност. Честопати, SaaS
апликациите се продаваат на бизнис, кој, најверојатно, гледа на ризикот на поинаков начин
отколку IT одделот на продавачот. Ова е предизвик поради кој самата организација се соочува
со ризици кои не се добро сфатени или мораматоиуми, односно привремена забрана на
активност на Saas употребата кои не се почитуваат.
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Еден начин да се реши овој проблем е да се остане во рамките на продавачот на Saas
"магацинот", но тоа ја врзува организација да биде зависна од еден продавач - ризична
позиција. Но, постои една реалност која постои во актуелното созревање на облакот: Saas
апликациите обично се ограничени во способност, зло на SaaS парадигма која создава обем
на економии за корисниците што бара клиентите да користат високо стандардизирани
интерфејси и функционалности. Реалноста на облакот е дека речиси сите претпријатија ќе
треба да работат на хибриден модел за годините што доаѓаат.
Стаклениот таван за ИТ индустријата е скршен кога станува збор за обработка во рамките на
имплементација на облак. За разлика од порано, компании сега имаат способност да го
намалат хардверот, па дури и софтверот, ако тие изберат, решение на облак кое ги намалува
трошоците и го скратува на времето на пазарот. Компаниите со опции може да станат
поагилни и секако подобро да им служи на своите клиенти. Облакот е почетна точка за
кршење ИТ зависностикои дишат во стариот начин на водење бизнис.
Компаниите често се толку обземени со идеата на облак и интеграција, па завршувањето само
по себе изгледа како победа. Меѓутоа, со лесна интеграција и облак кој доаѓа заедно со неа,
компаниите можат да оди подалеку со дел да најде вистинска бизнис вредност.
1.6.1 Не се сите облаци исти
Колку што облакот е популарен за бизнисите, исто толку важни се иновациите, па проектите на
облак често изгледаат како застрашувачки поради потребното време и трошоците. Овие се
двата фактори кои можат да го торпедираат секој бизнис потфат. Компаниите често мислат
краткорочно кога станува збор за нивните системи, така што тие не успеваат да ја признаат
потребата за интеграција и постојано зголемување на вредноста на облакот.
Не секој еден облак изгледа исто како другиот и не секоја компанија е во истата фаза од
нивниот циклус на деплоирање на облакот. Овој вид на варијација бара нешто повеќе
флексибилно. На компаниите им треба слободата да тестираат различни идеи пред развој и
флексибилност на решението т.н. облак што всушност открива колку компаниите можат да
добијат бенефит од нивните инвестиции.
1.6.2 Искуството како сервис
Иако облакот може да понуди голема Платформа како Сервис (PaaS), придобивките од
облакот не се само за да се обезбеди интегрирана платформа - тие создаваат искуство. ИТ
луѓето заинтересирани за подобрување на процесите, корисниците кои го користат
производот, и секоја инвестиција во успехот на компанијата сака искуство кое го прави
животот полесен. Има централен систем кој им овозможува брз развој, па дури и побрзи
одговори на ситуации кои бараат внимание, создава стабилен проток, на местата каде
клиентите се служат во реално време. Потрошувачите тогаш доживуваат подобар квалитет на
сервисот и бизнис победува насекаде околу.
Облакот веќе не е излишен идеал како што луѓето некогаш мислеа дека е. Тоа е, всушност
иднината на ИТ иновациските компании на кои им е потребен со цел да останат конкурентни.
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Компаниите само сакаат поголема флексибилност и можност да ја преселат целата
организација во облак, а притоа да не се прекинати од транзицијата за патот кон врвот.

2. Вовед во AWS
2.1 Агенда
 Основните столбови на AWS облакот
 Типична прогресија на корисник на облакот
 Прошетка низ почетоците на користење на AWS

2.1.1 Основните столбови на AWS облакот

2.1.1.1 Што е достапно со AWS
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2.1.2 Типичен циклус на почетоците и понатамошниот раст

2.1.3 Низ AWS
2.1.3.1 Регистрација за AWS
- Регистрација преку https://aws.amazon.com/
- Потребно е CC
- Верификација преку телефон

2.1.3.2 Креирање SSH клучеви
- SSH стои за Secure Shell
- SSH клучевите се користат за EC2 (Linux)
- SSH клучевите избегнуваат слабост на лозинки
- Може да се импортираат сопствени AWS клучеви

2.1.3.3 Креирање сигурносна група
 Безбедносни групи се firewall-и за инстанците на корисникот
 По основа, безбедносната група блокира сè
 Се избира кои протоколи и портови се отворени
Може да се користи опсег на порти (на пр. 22-24)
 Се избири за кои адреси ќе бидат отворени портите
Користи CIDR правила за пристап на IP адреси

2.1.3.4 Стартување на EC2 Инстанца
Инстанците се виртуелни машини кои се извршуваат во облакот
• Постои целосна контрола на инстанците и може да се инсталира
секој софтвер кој ќе биде одберен

32

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
• Во овој процес, ќе се дефинира каков вид на машина е потребна ( процесорска моќ, HD
меморијата, итн. )
• Потребно е:
- Пар клучеви за поврзување со инстанцата преку SSH
- Безбедносна група во која ќе се постави инстанцата

2.1.3.5 Конектирање кон EC2 инстанци
SSH се користи за поврзување со Linux
- Постои Java-базиран терминал достапен во EC2 Конзола
- Linux / OSX: Терминал
- Windows: PuTTY
- Забелешка: Ако се користи дистрибуција на Linux која има GUI, може да се користат
далечински GUI алатки како VNC
Remote Desktop се користи за да се поврзете со Windows
- Windows: Mstsc ( Microsoft Terminal Services Client )
- Linux / OSX: 2X client
- Забелешка: Можете исто така да се користи далечински PowerShell или 3rd party shell
екстензија со Windows.
Конектирање до Linux инстанца ( преку Windows )
Се презема и инсталира PuTTY
– http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
• Конвертирање .pem фајл во .ppk со puttygen
• Креирање на конекција со PuTTY
Конектирање до Windows инстанца ( преку Windows )
Се отвора Remote Desktop конекција
• Windows + r или start и потоа “run” опција
• mstsc /v: { EC2 instance public DNS Name }

2.1.3.6 CloudWatch
• CloudWatch провајдира мониторитање на EC2 инстанци
• CloudWatch дозволува спецификација на акции кои треба да се преземат кога некој услов е
пресретнат
– Пример 1: Праќање електронска порака кога искористување на процесор ( CPU Utilization ) е
поголема од 80% за време од 5 минути
– Пример 2: Додавање нова машина на Auto-Scaling Група ако Average Disk Read IOPS преку
Auto-Scaling Група надмине 500
– Пример 3: Отстранување на Auto-Scaling Група ако мрежниот влез е под 2,000 бајти



CloudWatch работи со Auto-Scaling.
Кога постои Auto-Scaling Група, CloudWatch Alarms може да се користат за зголемување
и намалување на ресурси кои се наоѓаат во Auto-Scaling Групата.
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2.1.3.7 Elastic Block Storage
• Elastic Block Storage (EBS) е складиште на ниво на блок EC2 инстанци
• EBS просторот може да биде отстранет и повторно прикачен
• Големината на простор е по желба 1TB – 1 GB (RAID за поголем простор)
• Користење резервиран IOPS за предвидливи I/O

2.1.3.8 Враќање назад на копија / Креирање на AMI
• AMIs се Amazon Machine Images
• AMIs бутирачки верзии на копија (backup)
• AMIs се приватни, но може да се одбере истите да се споделат со други

2.1.3.9 S3
• S3 е Amazon’s Simple Storage Service
• чување и барање на било кои податоци – 1 Byte до 5 Terabyte - и
• Висока скалабилност
• Постојаност
– Регуларно S3 има 99.999999999% постојаност
– Reduced Redundancy Storage (RRS) нуди 99.99% постојаност на попуст
• Достапна енкрипција
• Складиштето е изолирано по региони
• Пермисии на ниво на објект
• Лесен пристап
– Web (HTTP/HTTPS)
– P2P (BitTorrent)
– APIs (REST & SOAP)

2.1.3.10 Бесплатен слој
- Ги вклучува повеќето AWS сервиси
- Достапен за сите нови сметки ( акаунти )
- Достапен во период од една година од моментот кога сметката е креирана
- Повеќе детали на http://aws.amazon.com/free/

2.2.Amazon Elastic Compute Cloud ( Amazon EC2 )
Amazon Elastic Compute Cloud ( Amazon EC2 ) е веб сервис кој овозможува пресметувачка моќ
во рамките на облакот со променливи вредности. Дизајниран е за да овозможи веб
скалабилна пресметувачка моќ која ја олеснува работата на девелоперите.
Amazon EC2 има едноставен интерфејс која дозволува да добиеме и да го конфигурираме
капацитетот со минимални барања. Ни дава целосна контрола врз пресметувачките ресурси и
ни овозможува користење на докажана и проверена околина. Amazon EC2 го намалува
времето на добивање и стартување на инстанци на сервери на минути, што овозможува брзо
скалирање на капацитет, на повисоко или пониско ниво, во зависност од менувањето на
нашите барања. Amazon EC2 позитивно влијае врз економскиот дел од развојот, бидејќи
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дозволува плаќање само за она кое во реалноста се искористува. Amazon EC2 им овозможува
на програмерите да градат апликации кои се отпорни на падови и нивно изолирање од
заеднички и чести сценарија на пад.
2.2.1 Функционалност на

Amazon EC2

Amazon EC2 претставува вистински сервис на обработка во облак, дозволувајќи ни да
користиме веб сервис интерфејси за стартување на апликации од различни оперативни
системи, нивно користење во рамките на прилагодена околина, менаџмент на мрежниот
пристап, и користење на сопствената слика со користење на повеќе или помалку системи во
зависност од нашите желби и потреби.
За негово користење треба:








Одбирање на однапред конфигуриран темплејт Amazon Machine Image (AMI) која ќе
започне со работа инстантно. Или креирање на AMI која ќе содржи апликации,
библиотеки, податоци, и слични конфигурациони подесувања.
Конфигурација на безбедност и мрежен пристап на Amazon EC2 инстанца.
Бирање на типови на инстанци, започнување, терминирање и мониторирање на број
на инстанци колку што ни е потребен, со користење на апликациските интерфејси во
вид на веб сервиси или пак со користење на големиот број различни алатки кои се
достапни со Amazon EC2.
Одлука дали сакаме да работиме на повеќе локации, употреба на статички IP крајни
точки, или додавање на постојан блок на простор на нашите инстанци.
Плаќање само за ресурсите кои ќе бидат конзумирани, како саати на инстанца или
податочен трансфер.

Детали на сервисот










Еластично, веб скалабилно пресметување. Amazon EC2 дозволува зголемување или
намалување на капацитетот на пресметувачката моќ во неколку минути а не саати или
пак денови. Може да се анагажираат една, стотици или пак илијадници инстанци на
сервер симулатно. Секако, бидејќи ова е контролирано од апликацискиот интерфејс
на веб сервисот, апликацијата може да изврши скалабилност самата по себе, во
зависност од нејзините потреби.
Комплетно контролирано. Имаме целосна контрола на сите инстанци. Имаме пристап
до секоја од нив, и може да се врши интеракција со нив. Може да се стопира инстанца
за време на задржување на податоци на партицијата за покренување и потоа
секвенцијално повторно стартување на истата инстанца со користење на
апликацискиот интерфејс (API) на веб сервисот. Инстанците може да се рестартираат
од оддалечена точка со користење на апликацискиот програмски интерфејс на веб
сервисот. Исто така, имаме пристап до конзолски излез на инстанците.
Флексибилно хостирање на сервиси во облакот. Имаме избор од повеќе типови на
инстанци, оперативни системи и софтверси пакети. Amazon EC2 дозволува избор на
конфигурација на меморија, процесор, складирање на инстанца, и големи на
партицијата за покренување која е оптимална за изборот на оперативен систем и
апликација. На пример, изборот на оперативен систем влучува голем избор на Linux
дистрибуции и Windows сервер.
Дизајнирано за користење заедно со други сервиси од Амазон. Amazon EC2 работи
заедно со Amazon Simple Storage Service ( Amazon S3 ), Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS), Amazon SimpleDB и Amazon Simple Queue Service ( Amazon SQS
) како би се овозможила комплетно решение за пресметување, процесирање на
барања и простор низ голем број на различни апликации.
Веродостоен. Amazon EC2 нуди високо веродостојно околина каде преместување на
инстанци може да биде брзо и предвидливо извршено. Сервисот работи во склоп на
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мрежна инфраструтура на Амазон која е веќе докажана и докажани центри на
податоци. Amazon EC2 Service Level Agreement извржи 99.95% достапност за секој
Amazon EC2 регион.
Безбеден. Amazon EC2 работи врзано со Amazon VPC ( Amazon Virtual Private Cloud )
како би се овоможило безбедна и робустна функционалност на вмрежување за нашите
ресурси за пресметка.
Инстанците се лоцирани во Virtual Private Cloud ( VPC ) во склоп на опсег на IP
адреси кој ние ќе го одредиме. Наша е одлуката кои инстанци ќе се изложени на
Интернет а кои ќе оставиме приватни.
Безбедносни групи и листа на контрола на пристап ( ACLs ) дозволуваат контрола
на влезниот и излезниот мрежен пристап до и од инстанците.
Може да се поврзе постоечката IT инфраструктура до ресурси од VPC со
користење на стандардизирани енкриптирани IPsec VPN конекции.
Можеме да обезбедиме т.н. посветени инстанци - Dedicated Instances, кои се
инстанци на Amazon EC2 Instances кои работат на хардвер посветен на одреден
корисник за додатна изолација.
Доколку немаме основен VPC треба да креираме и стартуваме инстанци во него за да
овозможиме додатни напредни мрежни функционалности како приватни подмрежи,
филтирање на надворешни сигурносни групи, мрежни листи за контрола на пристап,
посветени инстанци, и VPN конекции.





Ефтин. Се плаќа многу ниска цена за капацитетот на серверот при пресметување во
облак што е всушност само она кое ќе биде искористено.
Инстанци на барање. Овие инстанци дозволуваат плаќање за пресметувачкиот
капацитет по час без обврзувања со договор на подолг период. Ова ослободува од
трошоци и компликации за планирање, снабдување и одржување на хардвер и ги
трансформира вообичаените фиксни високи цени во многу помали променливи
цени. Инстанците на барање го надминуваат и снабдувањето на капацитет на
“безбедна мрежа“ за справување со периодични порасти во сообраќајот.
Резервирани инстанци. Овие инстанци овозможуваат опција за ниско, еднократно
плаќање за секоја инстанца која сакаме да биде резервирана и за возврат
добиваме значајно намалување при наплаќање на час за таа инстанца. Има три
типа на резервирана инстанца и тоа за лесно, средно и високо искористување,
што овозможува баланс на вкупната цена која е платена однапред со ефективната
цена на час. Доколку дојде до промена на потребите, има можност за
преместување на резервираната инстанца кон друга зона на достапност (
Availability Zone ) во тој ист регион, промена на мрежната платформа, или за
Linux/UNIX и Windows RI, промена на типот на инстанца кон друг тип на
резервација од иста фамилија на инстанци без додатен трошок. Исто може да се
продадат резервираните инстанци на други корисници преку Reserved Instance
Marketplace.
Инстанци на самото место. Им овозможуваат на корисникот да ги стави на
лицитација неискористените капацитети на Amazon EC2 и да се користат тие
инстаци се додека не премине лицитацијата на моменталната цена ( Spot Price ).
Цената се менува базирано на достава и потреба.
Лесен за почеток. Брз почеток може да се изведе со посета на AWS Marketplace за
избор од однапред конфигуриран софтвер на Amazon Machine Images (AMI). Овој
софтвер може брзо да се деплоира на EC2 преку 1-Click launch или преку EC2 конзола.
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2.2.2 Карактеристики
Amazon EC2 нуди голем број на моќни додатоци за градење на скалабилни, отпорни на
падови, апликации за компании, вклучувајќи:
Amazon Elastic Block Store.
EBS-Optimized Instances.
Multiple LocationsElastic IP Addresses.
Amazon Virtual Private Cloud.
Amazon CloudWatch.
Auto Scaling.
Elastic Load Balancing.
High Performance Computing (HPC) Clusters.
GPU Instances.
High I/O Instances.
High Storage Instances.
VM Import/Export.
AWS Marketplace.
Enhanced Networking.

Оперативни Системи
AMI се преконфигурирани со растечка листа на оперативни системи. Моментално достапни се
следните оперативни системи:

CentOS
Amazon Linux
Red Hat Enterprise Linux

Оперативни Системи
Debian
Oracle Enterprise Linux
Windows Server

SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

2.3 AWS најдобри практики
Amazon Web Services ( AWS ) облакот нуди високо достапна и скалабилна инфраструктура за
развој на веб решенија, со минимална потребна на поддршка и минимизирани трошоци, и
далеку голема флексибилност од очекуваната, без разлика дали се работи за опцијата по
потреба или пак за инсталација на центри со податоци.
AWS денес нуди различни сервиси на инфраструктури. Дијаграмот кој следи ќе не запознае со
терминологијата на AWS и ќе ни помогне да разбереме како нашата апликација може да биде
во интеракција со различни Amazon Web Services и како различни сервиси може да имаат и
воспостават меѓусебна интеракција.
Amazon Elastic Compute Cloud ( Amazon EC2 ) е веб сервис кој провајдира пресметувачка моќ со
големина кој смее да варира во рамките на облакот.
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Една слика, илјада зборови:

Наша цел е скалабилна апликација со следните карактеристики ( возможни со AWS ):






Зголемувањето на ресурси резултира со пропорционално зголемување на
перформанси
Скалабилни сервиси способни за справување со хетерогеност
Скалабилни сервиси кои се оперативно ефективни и успешни
Еластични скалабилни сервиси
Скалабилни сервиси кои ќе постанат повеќе ефективни заедно со нивниот раст (
коштањето по единица се намалува како што бројот на единици се зголемува )

2.3.1 Еластичност
Графикот кој следи илустрира различни пристапи кои еден архитект на облак може да ги
преземи за скалабилност на апликации кои се во пресрет со барањата.
1. Scale-up пристап
2. Традиционален scale-out пристап
 Веќе објаснети во претходните подглавја. Двата пристапи имаат иницијални трошоци
за почеток и двата пристапи се реактивни по природа ( автоматизирана еластичност ):
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2.3.2

Дизајн за пад

Само доколку дизајнираме за пад, само тогаш ништо нема да падне!
Да имаме на ум да градиме механизми кои знаат да се справат со пад. Следните стратегии
може да помогнат во настани на пад:
1. Стратегија на кохерентна копија и обновување за нашите податоци ( истото да биде
автоматизирано )
2. Градење на процесни нишки кои продолжуваа со работа на рестартирање
3. Дозвола за состојбата на системот за повторна синхронизација со повторно вчитување
на пораките од редовите на чекање
4. Чување на однапред конфигурирана и однапред оптимизирана виртуелна слика за
поддршка
5. Избегнување на сесии на меморија и кориснички контекст со состојба, движење на
истото кон складишта со податоци
2.3.3

Одвојување на компоненти

Облакот ги зајакнува SOA принципите на дизајнирање со тоа што тврди дека што повеќе се
одвоени компонентите, системот подобро и повеќе ќе биде скалабилен.
Ваков систем може да биде изграден со кориснитење на редови за чекање за праќање на
пораки. Ако ред на чекање / бафер ( queue / buffer ) се користи за да поврзи две компоненти
заедно, тој ќе можи да поддржи конкуретност, висока достапност и раст на товар. Како
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резултат, целосниот систем продолжува да извршува дури и во случаи кога делови од него не
се достапни. Ако некоја компонента на пример, е привремено недостапна, системот ќе ги
баферира пораките и ќе ги процесира истите кога компонентата ќе се врати во функција. Тоа
разделување на компоненти со користење на queue-а е прикажано на сликата која следува:

2.3.4 Имплементација на еластичност
Облакот носи нов концепт на еластичност за апликациите. Може да биде имплементирана на
3 начини:
1. Proactive Cyclic Scaling: Периодичнo скалирање што се случува во фиксни интервали (
дневни, неделни, месечни, квартални )
2. Proactive Event-based Scaling: Скалирање само кога ќе се очекува голем пораст на
сообраќај поради закажани бизнис настан ( лансирање на нов производ, маркетинг
кампањи )
3. Auto-scaling врз основа на побарувачката. Со користење на сервис за мониторирање,
нашиот систем може да испрати предизвикувачи за преземање соодветни дејствија,
пример, скалирање нагоре или надолу врз основа на метрика ( користење на сервери
или мрежа I / O за инстанца )
Имплементација на т.н. “Elasticity” прво бара автоматизација на процесот за деплоирање и
рационализирање на конфигурација и градење на процес. Ова може да гарантира скалирање
на системот без потреба од човечка интеркација.
2.3.5 Паралелено размислување
Облакот прави напор за паралелност. Без разлика дали тоа е барање на податоци од облак,
складирање на податоци во облак, обработка на податоци ( или извршување работни ) во
облакот, како архитект на облак, треба да се интернализира концептот на т.н. parallelization
при дизајнирање архитектури во облакот. Препорачливо е да не постои спроведување на
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паралелност секогаш кога е можно, но, исто така, нејзино автоматизирање, бидејќи облакот
овозможува да се создаде повторлив процес доста лесно.
2.3.6 Динамички податоци – поблиску до пресметување, статички – поблиску до
корисникот
Воопшто добра пракса е да се задржат нашите податоци што е можно поблиску до местото на
пресметување или преработка за да се намали латентност. Во облакот, оваа најдобрата
практика е дури и повеќе релевантна затоа што често треба да се занимаваме со интернет
латентност. Битен факт - Во облакот плаќаме за пропусност по вкупен трансфер на податоци.

2.4 Подетално за AWS
Облакот ( The Cloud ) е нов, без разлика во кој изглед ( шминка ) ќе одбере да се покаже. Сите
облаци за кои знаеме денес се релативно млади. Но, уште поважно, тие се воведе нова
парадигма.
Како дел од мојот магистерски труд, се става акцент на Amazon Web Services ( или AWS ). AWS е
инфраструктура како сервис ( IaaS ) но не ги почитува квалификациите на облакот во голема
мера. Може да се пронајдат поинакви AWS сервиси во други типови на облак како PaaS (
платформа како сервис ) или дури и SaaS ( софтвер како сервис ). Поточно, практично и секако
теоретски ќе биде обработен делот за еластичност и веродостојност, како и аспектите на
комуникација како фундаментален дел за постигнување успешност и едноставност во рамките
на еден облак.
Еластичност значи способност да се опорави. А веродостојност значи дека за закрепнувањето
не е среќа туку нешто на кое навистина може да му се верува.
2.4.1 Патот до еластичност и веродостојност
Ако се изгради и / или управува со важна апликација, тоа не е важно дали таа е голема или
мала. Она кое е загрижувачко е дека таа работи. Во идеални услови, ова не е многу тешко. Но
тие видови на околности се сон. Во секоја средина има е неуспех. Прашањето е како да се
справи со него.
Овој проблем не е нов. Традиционалната точка на резолуцијата беше креирање на ИТ оддел.
Поради некои фактори, тоа се менува. Операциите се се’ повеќе и повеќе дел од софтвер, а
изградба на инфраструктурата е софтверското инженерство.

2.4.1.1 Еднаш, многу одамна
Еден од најважните проблеми со кои софтверските инженери се соочуваат и треба да го решат
е како да се направи повторна употреба на постоечки код, односно како да се изгради код кој
ќе нуди можност на преискористување. Повторната употреба на кодот значи намалување на
големината на базата на кодот, а како последица на тоа, има помалку работа во развој и
тестирање. Одржување е исто така ќе биде многу поефективно; повеќе проекти може да имаат
корист од подобрувањата во едно парче од код.
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Има многу решенија за овој проблем за тоа како да се стигне до код флексибилен за повторна
употреба. Прво, со структурирано програмирање, каде постојат методи ( функции / процедури
). Подоцна, објектно - ориентирано програмирање воведе дури и повеќе алатки за да се
справи со овој предизвик, на пример со објекти, класи, и наследства.
Исто така има и домен - специфични алатки и средини, кои често се нарекува рамки (
frameworks ). Овие рамки нудат структура ( се мисли на Model View Controller дизајн патерн за
кориснички интерфејси ) и градежни блокови ( како класи на интерфејс со база на податоци ).
Во оваа фаза ние сме во основа како зидари. Ние имаме алатки и материјали и нашето тело на
знаење за тоа како да се користат истите. Со ова, може да се изградат повеќето неверојатни (
инфра ) структури, кои ќе бидат еластични и веродостојни ( поголемиот дел од времето ). Но,
како што Википедија изјави, ние треба и нешто друго, како:
Зидарство генерално е многу издржлива форма на изградба. Сепак, употребените
материјали, квалитетот на малтер и изработка, и секако патернот, во кои единиците се
составен може значително да влијат на трајноста на целокупната ѕидарска изградба.
Во оваа аналогија бираме IaaS ( инфраструктура како сервис ), како нашата рамка. Основните
градежни блокови за IaaS се пресметувачи ( сервери ) и складирање ( не само во форма на
дискови ). Дефинирање на карактеристиките на IaaS се врши по потреба ( on-demand ) и и исто
така се плаќа ( pay-as-you-go ). Многу IaaS платформи ( или сервиси ) нудат еден или повеќе
слоеви на сервис на самиот врв. Поголемиот дел од времето се изградени со основните
градежни блокови.
Нашиот IaaS е Amazon Web Services. AWS доаѓа со Elastic Compute Cloud ( EC2 ) и Elastic Block
Store ( EBS ) , за пресметување и чување податоци, соодветно. AWS исто така, обезбедува
Simple Storage Service ( S3 ) како веб сервис за виртуелно бесконечно скалдиште кој ја следи
парадигмата на дискот. AWS нуди повеќе софистицирани услуги, како Relational Database
Service ( RDS ) и обезбедува клуч за Oracle / MySQL / SQLServer, и ElastiCache за т.н memcached,
популарна технологија за кеширање. Рамката може да се прошири соодветно на нашите
сопствени решенија.

2.4.1.2 Rip. Mix. Burn.
Со флексибилност дадена за да постои можност да се градат компоненти и да се уништат
истите секогаш кога сакаме, се одбива исто така огромна слобода. Ние буквално можеме да
играме со инфраструктури чии основен хардвер е во вредност од десетици или стотици илјади
долари, а бесплатно, се разбира, но релативно прифатливо ( достапно ).
Множеството на слободни - најчесто со отворен код - технологии ни нуди многу градежни
блокови ( “rip” ). Овие градежни блокови може да се претворат во применети инфраструктури
со ресурсите на AWS ( “mix” ). Ние можеме да ги задржиме овие инфраструктури, додека се
потребни, и само да се отфрлат кога веќе не се. И може лесно да се репродуцираат и ја
пресоздадат инфраструктурата или некоја од нејзините компоненти повторно ( “burn” ), на
пример, во случај на дефекти, или за создавање на цевководи во развој, тестирање,
стопирање, и продукциски средини.
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2.4.1.3 Од колевка до колевка
Динамичната природа на инфраструктурата на една апликација има уште една интересна
последица. Животниот циклус на индивидуалните компоненти може да се промени.
Претходно, ние ќе мериме uptime (време на достапност) на сервер, обидувајќи се да добиеме
што подолго време на живот. Сега, ние се стремиме да се обноват индивидуалните
компоненти што почесто колку што е возможно; расчленувањето постана исто толку важно
како што е изградбата ( контруирањето ).
Системи мора да останат здрави. Тие треба да ја завршат својата удел на работа. Ако тие не се,
ние мораме да интервенираме, по можност на автоматски начин. Можеби ќе мора да се
променат делови, како замена на EC2 инстанца за друга поголема, доколку компјутерската моќ
не е доволна. Понекогаш една таква замена е доволно за да се добие здравјето на системот
назад.
И на крајот, ги враќаме сите неискористени ресурси за идни потреби.
Овој начин на работа во материјалниот свет се нарекува ‘од колевка до колевка’.
Придобивките не се однесуваат само на животната средина. Организациското реструктуирање
на начините на водење бизнис според оваа методологија ќе:
-

Ќе користат помалку ресурси ( on-demand, pay-as-you-go )
Ќе користат поефтини ресурси ( on-demand, pay-as-you-go )

Поради ова, често е изјавено дека овој тип на организиции ( кои прифаќаат и применуваат
промени и напредок од овој тип ) имаат пониска финансиска цена на нивните системи.
2.4.1.4 На кратко
Во ова поглавје се воведе и опиша општ пристап кон градење на еластични и сигурни (
веродостојни ) апликации. Овој пристап звучи малку апстрактно во овој момент, но оваа
филозофија ќе биде користена при градењето на пратичниот дел. Ова може да се спореди со
работата на зидар, каде се користат градежни блокови, кои се ставаат заедно за да се изгради
структурата. Во нашито случај исто така, може лесно да се оддели, уништи, и обнови нашата
компонента и нејзината инфраструктура, со префрлување AWS ресурси како и нивно
исклучување.

2.4.2 Топ 10 Совети за опстанок
Прекините се норма, не исклучок, и иако тие се ретки, сепак се неизбежни. Тоа е нешто со кое
сите мора да се соочиме.
Amazon AWS е дизајниран со обзири за грешки и загуби, и може да се направат многу нешта на
уште повеќе начини за да се преживее пад, грешка и сличен проблем.
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2.4.2.1 Направи избор

Во овој момент постојат само неколку провајдери на облак кои нудат споредливи решенија на
сетот на сервиси на Amazon AWS. Ова е само временски моментална констатација.
Постојат неколку алатки за менаџирање со облак кои рекламираат повеќе – добавувачки (
повеќе облаци во еден склоп ) како своја најбитна карактеристика. Се обидуваат да ги
заплашат купувачите на купување на нивната додатна комплексност. Резултатот е тој што
неможе да се користи повеќе софистициран сервис на еден облак, бидејќи истиот не е
подржан од некој друг облак.
Главната цел на користење на јавен облак е ослободување од товарот за сопственост и
менаџирање на ваков тип на инфраструктури. Затоа се плаќа на провајдерот на облакот тој да
се осигура дека постојат објекти за правилно справување со неуспех. Ако истите не се
доставени, тогаш се добива правото на продолжување понатаму.
Наместо да се троши време во поддршка на повеќе облаци, го одбравме Amazon AWS. Поради
овој избор, можеме да добиеме корист од сите негови сервиси доколку нивното постоење
прави смисла за нас. Не треба да се грижиме дали истите се подржани од други облаци, само
ги користиме бидејќи ни заштедуваат време и пари.
2.4.2.2 Прифаќање на промена
Иако облакот доминираше во технологијата со години, сеуште е непозната територија.
Постојните системи го отсликуваат ова и не се добро подготвени за природата на овој тип на
инфраструктурна платформа.
Карактеристики кои се сметаат за стари ( т.н. tablespaces во Postgres ) може да им се даде нов
живот со услуги како EBS од AWS. Постоечките алатки за автоматизација се чувствуваат
непријатно во динамична средина изградени на врвот на AWS со нешта како слики и
фотографии.
Исто така работата се промени. Инфраструктурата буквално се сели во софтверското
инженерство. И ние не сме подготвени сеуште.
Па треба да се спремиме за промени. Овој факт мора да се прифати. Можеби некој поминал
три месеци во градење на алатка за текот на работата само за да дознае повеќе за SWF. Кога
ќе се прифати ова, може да се изгради од почеток доколку мислиме дека тоа ќе донесе
подобрување на системот. Треба да се земат во обзир сите можности, и да се преземе целосна
корист од нив.
2.4.2.3 Се’ ќе се скрши
Неуспехот е нешто што отсекогаш е познато, но никогаш не е прифатено. Ние сме купувале
компоненти за системот со двојно било што, за да се спречи нивно кршење. Имаме поминато
многу време обидувајќи се да се ослободиме од дефект.
Па, светот не е совршен, а ние никогаш нема да биде во можност целосно да ги избегнеме
неисправностите. Работите ќе се кршат; а системот ќе падне.
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Може ќе се изгуби слика ( копија ) на системот, но не може да биде голем проблем ако имаме
понови копии. Но, ако дојде до губење слика од нешто на кое се потпираме за обновување
навистина треба да се дејствува на тоа.
Може ќе се изгубиме обем, што не е проблем ако тој не се користи и доколу имаме
неодамнешна слика. Но тоа е дефинитивно проблем ако имаме податоци што не постојат
никаде на друго место.
2.4.2.3.1 Животен век на EBS Volume
EBS Volume е кеширан. Кешот ги содржи разликите помеѓу последните копии. Секоја
разлика е друг елемент кој може да падне. Што помалку разлики, толку помалку шанси
за пад.
Може да се изгубат инстанци. Дури може да се изгуби целосна Availability Zone. Бидејќе го
знаеме ова, не смееме да бидеме изненадени доколку се случи. AWS има повеќе Availability
Zone-и, и треба истите да се користат. Имаат скоро неограничена понуда на инстанци, па треба
да се осигураме дека можеме да направиме замена на нашите инстанци многу брзо. Исто така,
копијата не кошта многу, па треба да се осигураме дека истата е направена доволно често.
2.4.2.4 Запознај го својот непријател
За добро на 10-те совети, дојде момент кога треба AWS да го сметаме за свој личен
непријател. Треба да сме сигурни дека секој има основно разбирање на AWS стилот за
инженеринг на облак. Сите програмери на изградба на софтвер треба да разберат за
различните начини на постојани податоци во AWS. Секој треба да има основни архитектонски
знаења. Тие треба да знаат за услуги како SQS и ELB. Добра идеа е да споделат оперативна
одговорност, што е најбрз начин да се дистрибуира оваа информација.
Netflix воведе прилично радикален пристап кон ова. Наместо сценарија на неуспех, тие
воведоа неуспех за себе. Chaos Monkey wreaks havoc се постојани во инфраструктурата на
нивното производство.
2.4.2.5 Запознај се себе си
Добро разбирање на AWS не е само по себе доволно. Треба да се знаеме и самите себе си исто
така. Треба да се потроши време за градење на неуспешни сценарија и нивно тестирање за да
видиме што всушност се случува. Ако се занимаваме со овие сценарија тимовите ќе бидат
обучени, ќе има помалку изненадувања, па дури и изненадувања ќе бидат обработени многу
подобро.
Секогаш постои нешто што може да се подобри во однос на Еластичност и Сигурност. Тоа
секогаш треба да има висок степен на приоритет.

2.4.2.6 Инженерство за денес
Ако своите нешта ги градиме за проблемите кои ги имаме сега, ќе останеме фокусирани и ќе
го направиме вистинскиот чекор. Ова не значи дека треба само да се решат мали проблеми -

45

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
тоа значи дека може да се управува јасно при водење на непотребни или скапи работи кои не
додаваат вредност.
Ова е главната причина зошто ние секогаш се трудиме да користиме многу off-the-shelf
компоненти, преферабилно од AWS. Можеби ELB не е совршен но сепак, но избераме да
работиме на функции, наместо работа со multi-availability-zone-и со балансери на товар.
Истото важи и за RDS. Можете да се дебатира дали Postgres има подобра трансакциска
поддршка од MySQL. Но со RDS се движиме кон работа на апликациска функционалност,
наместо на градење на високо достапни Postgres бази на податоци кои изгледаат како RDS.
Значи, ги собираме нашите цели и се трудиме да останеме фокусирани. Не треба да се троши
време во обид да се изгради подобар ред на чекање со RabbitMQ ако SQS веќе е доволен.
2.4.2.7 Се’ треба да се испита
Најдобро би било кога секој е по природа љубопитен, и не само љубопитен, исто така
заинтересиран за внатрешниот тек на нештата. Ако сме љубопитни по природа, тогаш ќе треба
редовно да ги пребаруваме нашите AWS сметки во потрага за аномалии. Ова љубопитност
треба да се одгледува, бидејќи таму интересни настани се случува цело време. Првото нешто
што ние треба да го направиме е истите да се идентификуваат, а потоа можеме да ги следиме
нивните појави.
Ако испитуваме баш се’, можеме лесно да се идентификува отпадот, кој е нешто што
категорично треба да се обидеме да го спречиме.
2.4.2.8 Да не трошиме беспотребно
Што повеќе ресурси имаме, толку повеќе тие може да ( и ќе ) постои шанса за пад. Да
започнеме соминимизирање наразлични типови на ресурси . Зошто ни е потребна Postgres и
MySQL ? Зоштони е потребнаMongoDB и DynamoDB ?
Да не трошеме ресурси; мора да бидеме сигурни дека тие го вршат својот фер удел во
работата.Да ги претвориме нашите инстанци за сигурна работа. И секогаш да се трудиме да се
кандидира минималниот износ на случаи кои се потребни. Не смееме да чуваме
неискористени ресурси. Не само што тие чинат пари, ноисто така е повеќе тешко да се најдат
проблеми со многу непотребни ресурси наоколу. Услуги како Автоматско Скалирање се
бесплатни и може да не натера да размислуваме за флексибилност на ресурсите.
AWS е постојано во потрага за иновација на просторот на користење на ресурси . Тие го
воведоа Spot Instances, на пример, за да се оптимизира распределбата сововедување напазар
( marketplace ). Друг пример е Reduced Redundancy Storage со S3, помалку сигурно значително
поевтин. И неодамна е воведен Glacier, услугаза складирање како S3, но аналогно на лента за
копија.
Но, постои уште една, дури и поважна причина да одржиме нашиот простор чист. Ќе биде
многу попријатно место за работа. Ќе се чувствуваме како дома ние и секој друг член од
нашиот тим.
2.4.2.9 Да учиме од другите
Учењето започнува со почит. Нашите колеги често се справуваат со слични проблеми. Може
сите ние мислиме дека нашите проблеми се најтешките во светот. Па, тие веројатно не се.
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Мора да разговараме со нашите колеги. Да бидеме искрени и да ги споделуваме нашите
сомнежи и грижи. А нашите колегите ќе ги споделат нивните. И заедно ќе дознаеме како да се
справиме со следниот проблем или пад.
2.4.2.10 Не сме сами
Конечно, секогаш да бидеме свесни дека мора да се изгради тим. Водењето операции, големи
или мали, е тешко. Имање сè под контрола го прави овој сектор забавен, но кога тоа се врши
заедно, ги минимализира проблемите.
Постојат различни настани со повеќе или помалку важни битови на информации. Можеме да
се обидеме да изградиме алатка која ќе го раздвои секој значаен бит. Исто така можете да се
потпиреме на нашиот тим за да користиме слаби сигнали во цела таа бучава. Испади и
рутински оперативната работа е многу повеќе забавна кога се прават со колегите.
Да запомнеме, инженерството е тимска работа!

2.4.3 elasticsearch

Повеќето од куповите технологии кои ние ги користиме уште не се наменети за облакот. Во
Ubuntu ( Linux ) толку често мора да скока преку препреки за да се добие проверка нашиот
изворен волумен. Репликацијата во повеќето бази на податоци, синхрони или асинхрони, е
ноторно тешко да се изврши правилно. Додека работат, скалирање на ресурси зема екстремен
износ на храброст.
Повеќето од овие проблеми ги прави нашите системи помалку еластични и сигурни, затоа што
само не можеме да бидеме флексибилни со нашите ресурси.
elasticsearch е првата инфраструктурна компонента која го добива тоа право. Тие навистина
разбираат што е потребно за да се оперира со залихи на податоци - datastores ( тоа е многу
повеќе од пребарување ). И затоа ова е прв пример, за кој ние можеме зборуваме.

2.4.3.1 Вовед во elasticsearch
“It is an Open Source ( Apache 2 ), Distributed, RESTful, Search Engine built on top of Apache
Lucene.”
Оперативната единица на elasticsearch е сложувалка, не сервер. Треба да имаме на ум дека
ова е веќе различна од многу други DataStore технологии. Може да имаме еден кластер на
еднаш, за развој или тест, или за минливи податоци. Но, во продукција ќе сакаме да имаме
најмалку два јазли поголемиот дел од времето.
Еlasticsearch има JSON податоци во индекси. Овие индекси се растурени на парчиња. Ако
имаат кластер со повеќе јазли, распарчени се дистрибуираат на таков начин што ќе може
да го изгубат јазолот. Може да се манипулира речиси сè во elasticsearch, така да менувањето
на т.н. sharding не е премногу тешко. Shardingе хоризонтална партиција во база на податоци
или пребарувач.
За да додадеме документ на некој индекс ( ако индексот не постои тој се создава ):
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$ curl -XPOST 'http://elasticsearch.heystaq.com:9200/heystaq/snapshot/?pret
ty=true' -d '{
"scanId" : "Ibx9biARRAGX1yglO8Y4zQ",
"region" : "eu-west-1",
"snapshotId" : "snap-cc79c0a7",
"status" : "completed",
"capacity" : "50",
"started" : "2012-04-25T06:00:17.000Z",
"volumeId" : "vol-b268cada"
}'
{
"ok" : true,
"_index" : "heystaq",
"_type" : "snapshot",
"_id" : "7bQUFu_gT8CWyjLJXaupGg",
"_version" : 1
}

На elasticsearch побарување ( query ) може да биде пуштено во работа во секој јазол во
кластерот. Паметни клиенти се самите себеси јазли, без одржување на податоци. Тие се
разузнавач на кластерот и може да користи повеќе јазли, сите во нивната погодност. Ние не ја
знаеме практичната горна граница на бројот на јазли, но скалирање како ова е многу лесно.
Пребарување е исто така лесно:
curl -XGET 'http://elasticsearch.heystaq.com:9200/heystaq/_search?pret
ty=true' -d '{
"sort" : [
{ "_timestamp" : { "order" : "desc" } }
],
"from" : 0, "size" : 1,
"query" : {
"term" : { "snapshotId": "snap-cc79c0a7" }
}
}'
{
"took" : 187,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 5,
"successful" : 5,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : 216,
"max_score" : null,
"hits" : [ {
"_index" : "heystaq",
"_type" : "snapshot",
"_id" : "7bQUFu_gT8CWyjLJXaupGg",
"_score" : null,
"_source" : {
"scanId" : "Ibx9biARRAGX1yglO8Y4zQ",
"region" : "eu-west-1",
"snapshotId" : "snap-cc79c0a7",
"status" : "completed",
"capacity" : "50",
"started" : "2012-04-25T06:00:17.000Z",
"volumeId" : "vol-b268cada"
},
"sort" : [ 1348138249308 ]
}]
}
}
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Значи без премногу напор, имаме еластичен и сигурен DataStore надвор од кутијата. Можеме
да додадеме и отстрануваме јазли без премногу нерви. Податоците се чуваат безбедно и
може да бидат достапни на многу разновидни начини.
Ние го користиме elasticsearch како замена за SOLR. Се користи за владеење над
дистрибуирани логирања со logstash, во средини со стотици настани во секунда. Исто така го
користиме како решение за Големи Податоци.

2.4.3.2 EC2 Plug-in ( додаток )
elasticsearch доаѓа со EC2 plug-in. Нормално јазлите можат да го откријат нивниот контекст, или
нивната животна средина со multicast ( повеќесмерно ). Може да се пребаруваат elasticsearch
јазли, со исто име на кластер ( clustername ). Но, во AWS ( EC2 ) немаме multicast. Решението е
да се користи безбедност на групи, или етикети ( тагови ). Исто така можеме да го ограничиме
откривањето на Availability Zones. Со овој plug-in може да се каже на elasticsearch да го зачува
на индексот во S3. Во случај на вистински сериозен проблем секогаш може да вратиме
претходна состојба од оваа локација, што е прилично супер!
elasticsearch е речиси совршен. Сепак, можеме да додадеме некои функционалности на
нашите elasticsearch кластер AMIs ( Amazon Machine Images). Скалирање нагоре значи
користење на повеќе ресурси, меморија и процесор. Стандардна конфигурација врз
elasticsearch јазолот не земе слободно да резервира пропорционални износи на достапни
системски мемории. Па тоа го правиме на стартување. Додаваме нешто како ова на следната
патека /etc/default/elasticsearch:
# they advise to use half the memory (need to test)
ES_HEAP_SIZE=$(($(/usr/bin/awk '/MemTotal/{print $2}' /proc/meminfo) / 2))k

2.4.3.3 Скрипти за стартување
Инсталираме elasticsearch од испорака на .Deb пакет ( Debian / Ubuntu формат ). Овој пакет
инсталира, меѓу другото, скрипта за стартување и придружните стандардните поставувања.
/Etc/default/elasticsearch содржи стандардните поставувања за elasticsearch скрипта за
стартување ( / etc / init.d / elasticsearch ).
Друг додаток е Route 53. Кога ќе се приклучи на кластер ( нешто што клиентот исто така прави )
го има потреба од влезна точка. Секое јазол на кластер ќе направи, па затоа не е важно каде
да се започне. Да се направи ова едноставно треба секој јазол да се додаде на Route 53 WRR.

2.4.3.4 Boto
Често се работи со Python, кога овие решенија се во вид на скрипта. Главната причината е Boto,
комплетен и нов Python интерфејс за AWS. Boto не е наведен како AWS пакет. Но, бидејќи
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творецот Boto ( Mitch Garnaat ) сега работи за AWS, се смета за доволно стабилен за работа во
продукција.
На старт се повикува следното:
# Copyright (C) 2011, 2012 9apps B.V.
#
# This file is part of ES for AWS.
#
# ES for AWS is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# ES for AWS is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with ES for AWS. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
import os, sys, json
import boto.utils
from route53 import Route53Zone
userdata = json.loads(boto.utils.get_instance_userdata())
metadata = boto.utils.get_instance_metadata()
if __name__ == '__main__':
key = userdata["iam"]["security-credentials"]["elasticsearch-heystaq-com"]
["AccessKeyId"]
secret = userdata["iam"]["security-credentials"]["elasticsearch-heystaqcom"]["
SecretAccessKey"]
r53_zone = Route53Zone(userdata['hosted_zone_id'], key, secret)
name = "{0}.{1}".format(userdata['name'], userdata['hos
ted_zone'].rstrip('.'))
value = metadata['hostname']
identifier = metadata['instance-id']
try:
r53_zone.create_record(name, value, identifier, 100)
except:
r53_zone.update_record(name, value, identifier, 100)

Со помош на следото, се менаџира Route 53 WRR рекорд:
# Copyright (C) 2011, 2012 9apps B.V.
#
# This file is part of ES for AWS.
#
# ES for AWS is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# ES for AWS is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with ES for AWS. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
import os, sys, json
from boto.route53.connection import Route53Connection
from boto.route53.record import ResourceRecordSets
class Route53Zone:
def __init__(self, zone_id, key=None, secret=None):

50

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
self.zone_id = zone_id
# perhaps we use an IAM role (although we had some problems with
Route53 before)
if key == None or secret == None:
self.route53 = Route53Connection()
else:
self.route53 = Route53Connection(key, secret)
def create_record(self, name, value, identifier=None, weight=None):
changes = ResourceRecordSets(self.route53, self.zone_id)
change = changes.add_change("CREATE", name + ".", "CNAME", 60,
identifi
er=identifier, weight=weight)
change.add_value(value)
changes.commit()
def update_record(self, name, value, identifier=None, weight=None):
changes = ResourceRecordSets(self.route53, self.zone_id)
# there is no real update, so we combine delete and create in change
request
sets = self.route53.get_all_rrsets(self.zone_id, None)
for rset in sets:
if rset.name == name + "." and rset.identifier == identifier:
previous_value = rset.resource_records[0]
change = changes.add_change("DELETE", name + ".", "CNAME", 60,
identifier=identifier,
weight=weight)
change.add_value(previous_value)
change = changes.add_change("CREATE", name + ".", "CNAME", 60,
identifi
er=identifier, weight=weight)
change.add_value(value)
changes.commit()
def delete_record(self, name, identifier=None, weight=None):
changes = ResourceRecordSets(self.route53, self.zone_id)
value = None
# only delete when it exists, otherwise we get painful errors
sets = self.route53.get_all_rrsets(self.zone_id, None)
for rset in sets:
if rset.name == name + "." and rset.identifier == identifier:
value = rset.resource_records[0]
if value != None:
change = changes.add_change("DELETE", name + ".", "CNAME", 60,
identifi
er=identifier, weight=weight)
change.add_value(value)
changes.commit()
if __name__ == '__main__':
# easy testing, use like this (requires environment variables)
# python route53.py create_record id key access name value
r53_zone = Route53Zone(sys.argv[2], sys.argv[3], sys.argv[4])
print getattr(r53_zone, sys.argv[1])(*sys.argv[5:])

Заклучок:
Тоа е се’. Без многу напор се направи вистински NoSQL тип на решение за Големи Податоци.
Останува да се изучи суштината на elasticsearch. Во ова решение постои премногу потенцијал и
нуди нови откритија секојдневно.
2.4.4 Postgres
Ако сакаме да играме со коцки, тогаш мораме претходно да ги изградиме. Следната секција ќе
содржи насоки на градење на флексибилни, основни компоненти кои може да биде повторно
искористени. Бараме предвидливи перформанси и веродостојни операции. Треба да сме
способни да ротираме, клонираме, да правиме копии, линкови и тоа се’ во неколку минути.
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Postgres е една од компонентите со кои ние работиме секој ден. Postgres е со отворен код,
скалабилна релациона база на податочен систем. ( Името "Postgres" е всушност скратена
форма на PostgreSQL ). Ќе разговараме за алатки што се користат ( SimpleDB, Route 53 ) и
презентирање како се кандидира Postgres за да обезбеди висока достапност. Сите на
изворниот код е достапен на pgRDS на github.
Додека Amazon RDS не поддржува Postgres, има луѓе кои се борат да почне да работи.
Официјална жалба која може да се слушне на интернет е дека EBS не е во ред. EBS се вели да е
бавен и несигурен во перформанси.
Како што е опишано претходно, EBS е нова технологија. Таа популарно се опишува како нешто
помеѓу RAID и локален диск за чување. Затоа што е различна, луѓето имаат нереални
очекувања за неа. Тие се разочарани ако перформанси варираат, и да почнуваат да ја сметаа
EBS за недоверлива. Ја нарекуваат EBS бавна, ако хардверски RAID или SSD дава впечаток за
поголема брзина.
Но, ако се фокусираме на можностите кои EBS ги носи ( многу мала количина софистицирана
слика на способности ) може да се реши овој проблем исто така. Ќе покажеме дека Postgres
може да направи навистина добро скалирање, комбинирајќи ја силата на Postgres и AWS.

2.4.5 IOPS EBS
AWS ги слуша многу добро неговите клиенти. Постојано се прават иновации за да се решат
проблемите од искуството на луѓето.
Еден од проблемите е во согласност I / O перформансите на EBS. Тие го претставија Provisioned
IOPS for Amazon EBS. Сега можеме да купите минимална гарантирана вредност на I / O
операции во секунда.
Ова е важно, но не ја решава апсолутно горната граница на еден EBS волумен. Дури и со IOPS
ништо не ја уништува способноста за скалирање нанадвор со многу EBS волумени како би се
решиле овие проблеми.

2.5 Парагматичност прво
Нашите Postgres ќе премости неколку кластери на бази на податоци, но не и стотици илјади.
Нашите кластери мора да бидат стабилни, се разбира. Сакаме да бидеме флексибилни со
нашите складишта на податоци ( datastores ), па треба да бидеме во можност да скалираме
кластери лесно на неколку начини. Ние, исто така, треба да поседуваме веродостојна копија,
што ние ќе ја искористиме за клонирање на кластери.
Поради опсегот на неколку кластери, следните се работи кои сеуште не се имплементирани:
1. Автоматско префрлување ( кога размислуваме за повеќе Availability Zone RDS инстанци
), поради временски ограничувања
2. Динамични параметри ( сеуште во тек; RDS има Parameter Groups ), бидејќи RDS се
справува со префрлување во рок од неколку минути. Со ова Postgres решение, ние
додаваме уште 2 до 3 минути за рачна интервенција.
Бидејќи имаме само неколку кластери кои работат, неуспехот на една мастер база на податоци
е многу ретка. Затоа што ние секогаш планираме да се работиме една или повеќе робови,
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лесно може да се промовира една рачно. Последица на тоа е дека ние додаваме една или две
минути до настан на префрлување ( failover ).
Динамични параметри не е функција која е потребна често. Треба да избереме да се работиме
со добар сет на стандардните параметри. Не сакаме да го совладаме Postgres, сакаме да ги
совладаме нашите апликации. Ако можеме релативно лесно да ги замениме јазлите на
кластерот исто така можеме да промениме Postgres параметри.

2.6 Предизвикот
Во нашава ситуација најголем предизвик е простор на дискот. Најголемите инстанци ни нудат
да 68GB меморија, која треба да биде доволна за работа. Но ние работиме со сложените
шеми, многу податоци ( стотици гигабајти ), и многу операции.
Излез од проблемите со дискот со бази на податоци е SSD ( Solid State Drive ) уреди, но има
случаи каде нема SSD уред. Ние можеме да користиме висок I / O EBS волумен, што само
малку го ублажува проблемот. Новата висока I / O четворна екстра голема инстанца има 2TB на
SSD, поддржана од локално складирање. Можеме да го користите за привремени табели.
Но, на крајот, SSD и високо I / O тома се краткотрајно решение кога се занимаваме со големи
бази на податоци, бидејќи сакаме да бидеме во можност да скалираме складирање
хоризонтално.

2.7 Tablespaces
Па, како што излезе, Postgres, има една стара технологија наменета за намалување на
складирање. Можеме да користиме tablespaces за движење на табели и показатели за други
датотечни системи. Ова е реклама за движење на една проблематична маса на различни
видови на складирање, како SSD. Но, ние сме на AWS, ние имаме EBS. Ако лесно можеме да
работиме со tablespaces, би можеле да ги шириме нашите диск операции низ многу EBS
волумени.

2.7.1 Алтернативен пристап
Алтернативен пристап кон скалирање складирање хоризонтално е RAID. Vо овој случај
неможеме да го користиме, затоа што, инженеринг резерви и враќање на функционалност е
многу тешко.

2.8 Градење на блокови
Основи блокови за градење кои се користат за креирање на Postgres компонента се:




EC2
S3
SimpleDB
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Route 53
CloudWatch

EC2 е очигледен избор, бидејќи ние требаат инстанци и волумени. Ќе искористиме S3 за WAL
архивирани датотеки [ фајлови кои им помагаат во обновување на базата на податоци по
паѓање ]. SimpleDB е корисна за администрација. Route 53 ќе ни помогне да се идентификуваат
нашите ресурси. И CloudWatch потребен е да внимава на целата операција.

2.8.1 Конфигурација на кориснички податоци

Кога се стартува нишка, истата стартува или пак се соединува кон кластер. На следниот начин
се стартува мастер со кориснички податоци:
{
"name" : "db01",
"cluster" : "db.9apps.net",
"slow" : "500",
"tablespaces" :
[
{ "device" : "/dev/sdf", "name" : "main", "size" : 100}
]
}

slave:
{
"name" : "db02",
"cluster" : "db.9apps.net",
"master" : "db01.9apps.net",
"slow" : "500",
"tablespaces" :
[
{ "device" : "/dev/sdf", "name" : "main", "size" : 100}
]
}

clone:
{
"name" : "db",
"cluster" : "development.9apps.net",
"clone" : "db01.9apps.net",
"tablespaces" :
[
{ "device" : "/dev/sdf", "name" : "main", "size" : 100}
]
}

Овој пристап е многу флексибилен за растење, како и додавањето на tablespaces не е крајно
тешко. Ние едноставно наведуваме дополнителни tablespace во userdata ( кориснички
податоци ), и ротирање на јазлите на кластерот. Кога нови јазли се извршени, постојните
tablespaces се игнорираат, или променуваат кога ќе се зголеми големината на јачината на
волуменот. Ако tablespace не постоел претходно, тој се создава. Целосна извор на
резервирање на нишка изгледа вака:
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# Copyright (C) 2011, 2012 9apps B.V.
#
# This file is part of pgRDS for AWS.
#
# pgRDS is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# pgRDS is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with pgRDS. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
# Usage:
# backup.py <cmd> EC2_KEY_ID EC2_SECRET_KEY <expiration>
#
# <cmd>: snapshot or purge
# <expiration>: hourly (default), daily, weekly, monthly
#
import os, sys, subprocess, json, psycopg2
from time import gmtime,strftime,time
import boto.utils, boto.ec2
from boto.ec2.connection import EC2Connection
import settings, administration
# OK, let's get some userdata and metadata
userdata = json.loads(boto.utils.get_user_data())
if not userdata.has_key('tablespaces'):
userdata['tablespaces'] = [{ "device" : "/dev/sdf",
"name" : "main",
"size" : 2}]
metadata = boto.utils.get_instance_metadata()
instance_id = metadata['instance-id']
hostname = metadata['public-hostname']
# zone is not available directly (we assume the structure stays the same)
zone = metadata['placement']['availability-zone']
region = zone[:-1]
# expiration in the future, calculated like this
days = 24 * 60 * 60
form = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
expires = {'hourly': strftime(form, gmtime(time() + 7 * days)),
'daily': strftime(form, gmtime(time() + 14 * days)),
'weekly': strftime(form, gmtime(time() + 61 * days)),
'monthly': strftime(form, gmtime(time() + 365 * days))}
# snapshot a certain device, with a particular expiration
def make_snapshot(key, access, cluster, name="main", expiration='weekly',
device="/dev/sdf"):
# first get the mountpoint (requires some energy, but we can...)
df = subprocess.Popen(["/bin/df", device], stdout=subprocess.PIPE)
output = df.communicate()[0]
dummy, size, used, available, percent, mountpoint = output.split("\n")
[1].split()
ec2 = boto.ec2.connect_to_region(region, aws_access_key_id = key, aws_se
cret_access_key = access)
# if we have the device (/dev/sdf) just don't do anything anymore
mapping = ec2.get_instance_attribute(instance_id, 'blockDeviceMapping')
try:
volume_id = mapping['blockDeviceMapping'][device].volume_id
os.system("/usr/sbin/xfs_freeze -f {0}".format(mountpoint))
snapshot = ec2.create_snapshot(volume_id,
"Backup of {0} - for {1}/{2} - expires
{3}".format(
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volume_id, cluster, name,
expires[expiration]))
except Exception as e:
print e
finally:
os.system("/usr/sbin/xfs_freeze -u {0}".format(mountpoint))
return ["{0}".format(snapshot.id), expires[expiration]]
# delete a number of snapshots
def purge_snapshots(key, access, cluster, snapshots):
ec2 = boto.ec2.connect_to_region(region, aws_access_key_id = key, aws_se
cret_access_key = access)
for snapshot in snapshots:
try:
print "deleting snapshot: {0}".format(snapshot['snapshot'])
ec2.delete_snapshot(snapshot['snapshot'])
except:
pass
administration.delete_snapshot(key, access, cluster,snapshot['snap
shot'])
# actually the only thing this does is 'mark' the start
def start_backup(label):
conn = psycopg2.connect(host=settings.host, dbname=settings.database_name,
user=settings.database_user,
password=set
tings.database_password)
try:
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.execute('select pg_start_backup(\x27{0}\x27)'.format(label))
finally:
cur.close()
conn.close()
# and, 'mark' the stop
def stop_backup():
conn = psycopg2.connect(host=settings.host, dbname=settings.database_name,
user=settings.database_user,
password=set
tings.database_password)
try:
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.execute("select pg_stop_backup()")
finally:
cur.close()
conn.close()
def is_in_recovery():
conn = psycopg2.connect(host=settings.host, dbname=settings.database_name,
user=settings.database_user,
password=set
tings.database_password)
try:
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.execute("select pg_is_in_recovery()")
in_recovery = cur.fetchone()[0]
finally:
cur.close()
conn.close()
return in_recovery == True
# for convenience we can call this file to make backups directly
if __name__ == '__main__':
# get the bucket, from the name
name = userdata['name'].strip()
hosted_zone = os.environ['HOSTED_ZONE_NAME'].rstrip('.')
name = "{0}.{1}".format(name, hosted_zone)
cluster = userdata['cluster'].strip()
def snapshot_all(expiration="weekly", master=True):
# don't snapshot the WAL or root volume
for tablespace in userdata['tablespaces']:
backup = make_snapshot(sys.argv[2], sys.argv[3], cluster, table
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space['name'],
expira
tion=expiration,
de
vice=tablespace['device'])
# we use "dummy" to make sure the backups are restored from
if not master:
administration.add_snapshot(sys.argv[2], sys.argv[3], cluster,
"dummy", backup)
else:
administration.add_snapshot(sys.argv[2], sys.argv[3],
cluster, table
space['name'], backup)
print "created {0} from {1}".format(backup[0], tablespace['name'])
if "latest" == sys.argv[1]:
print administration.get_latest_snapshot(sys.argv[2], sys.argv[3], clus
ter, sys.argv[4])
elif "basebackup" == sys.argv[1]:
if not is_in_recovery():
start_backup(sys.argv[4])
snapshot_all()
stop_backup()
else:
snapshot_all("hourly", False)
elif "snapshot" == sys.argv[1]:
backup = make_snapshot(sys.argv[2], sys.argv[3],
cluster, sys.argv[4],
sys.argv[5])
administration.add_snapshot(sys.argv[2], sys.argv[3],
cluster, sys.argv[4],
backup)
elif "snapshot-all" == sys.argv[1]:
snapshot_all()
elif "purge" == sys.argv[1]:
snapshots = administration.get_expired_snapshots(sys.argv[2],
sys.argv[3], cluster)
purge_snapshots(sys.argv[2], sys.argv[3], cluster, snapshots)
elif "purge-all" == sys.argv[1]:
snapshots = administration.get_all_snapshots(sys.argv[2],
sys.argv[3], name)
purge_snapshots(sys.argv[2], sys.argv[3], name, snapshots)

2.8.2 IAM Policies (идентитет и пристап за управување)
Ние ќе се обидеме да ги користиме неколку AWS сервиси до кои ние треба програмски
пристап. Сакаме да ги заштитиме нашите системи надвор од љубопитните очи, но исто така
сакаме да се заштитиме од правење скапи грешки. Користиме IAM како би се одобрил пристап
до тие средства и операции кои се потребни.

2.8.2.1 Креирање на IAM полиси
Создавање IAM полиси е тешко и во најдобар случај. Најчесто ова е прилично фрустрирачки
бизнис. Поголемиот дел од времето ние документираме наши работи релативно добро, и
правиме copy / paste на нашата главна содржина. Ако треба нешто ново ние секогаш можеме
да го изградиме AWS’s Policy Generator во комбинација со инвеститорот или API водичи.
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Еве полиси кои селективно доделуваат потребни права:

EC2
Политиката на EC2 е премногу либералена, но во овој случај немаме баш избор. Можете да
наведеме одреден ресурс на инстанца во IAM полиса. Но не може да ја наведеме како ресурс.
Ова значи дека со скрипти на инстанци можеме да вршиме активности на сите ресурси. Тоа би
било одличнодоколку би можеле да ги ограничиме активностите на волумените само на оние
кои се прикачени на инстанцата, но за жал не можеме.
{
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1327831658328",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateVolume",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DeleteVolume",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:DescribeTags",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DetachVolume",
"ec2:ModifyInstanceAttribute",
"ec2:ResetInstanceAttribute"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]
}
]

За S3 е полесно. Можеме да го користиме специјални знаци да се даде пристап до сите корпи
почнувајќи со Postgres.
{
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1346312055951",
"Action": [
"s3:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::postgres*",
"arn:aws:s3:::postgres*/*"
]
}
]
}

SimpleDB
Ова е различен пристап. Со S3 ќе претпоставиме дека корпите се веќе креирани. Со SimpleDB
ќе ги креираме тогаш кога не постојат.
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{
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1328015970799",
"Action": [
"sdb:BatchDeleteAttributes",
"sdb:BatchPutAttributes",
"sdb:CreateDomain",
"sdb:DeleteAttributes",
"sdb:DomainMetadata",
"sdb:GetAttributes",
"sdb:ListDomains",
"sdb:PutAttributes",
"sdb:Select"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*" ]}]}

Route 53
Користиме само хостирани зони, за да креираме различни идентификатори за ( групи на )
нишки.
{
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1327831880545",
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets",
"route53:GetHostedZone",
"route53:ListHostedZones",
"route53:ListResourceRecordSets"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:route53:::hostedzone/Z148QEXAMPLE8V"
]
}
]
}

CloudWatch
За мониторирање на здравјето на кластери и нишки:
{
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1337411999556",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]
}
]
}

2.8.3 Postgres Persistence ( backup / restore )
Да запомниме дека една од нашите цели е пристојно време за поврат до точка-во-времето на
функционалност. Пристоен, кога станув збор за големи бази на податоци, е да се биде во
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можност да се врати целосна база на податоци со копија на податоците од пред неколку
минути. Ние би можеле да се стремиме кон секунди, но дополнителните трошоци не се гарант
за оваа инвестиција.
Како со Amazon RDS, ние ќе се обидеме да работиме со концептот на целосна копија. Во
Postgres смисла, ова се нарекува basebackup, означени со pg_start_backup и pg_stop_backup.
Во прилог на ова, ќе се обидеме да ја задржиме WAL archive-та до S3.
Целосна копија не е дупка, таа е збирка на сликите направени на EBS волумени. Копијата ќе
креира волумени од тие слики на резерви, и ќе се повторува архивата WAL до базата на
податоци се’ додека не биде целосно обновена ( до најновата верзија, или реставрирани на
одредена временската ознака ).

Комплетниот код од нашата резерва е скриптата која што што следува:
# Copyright (C) 2011, 2012 9apps B.V.
#
# This file is part of pgRDS for AWS.
#
# pgRDS for AWS is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# pgRDS for AWS is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with pgRDS for AWS. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
import os, sys, json
import boto.utils, boto.ec2
from boto.ec2.connection import EC2Connection
from route53 import Route53Zone
import settings
userdata = json.loads(boto.utils.get_user_data())
if not userdata.has_key('tablespaces'):
userdata['tablespaces'] = [{ "device" : "/dev/sdf", "name" : "main",
"size" : 2}]
metadata = boto.utils.get_instance_metadata()
instance_id = metadata['instance-id']
hostname = metadata['public-hostname']
zone = metadata['placement']['availability-zone']
region = zone[:-1]
zone_name = os.environ['HOSTED_ZONE_NAME']
zone_id = os.environ['HOSTED_ZONE_ID']
pg_dir = '/var/lib/postgresql/9.1/'
import psycopg2
def pgbouncer():
os.system("""sudo -u postgres psql -t -c
\"select '\\\"'||rolname||'\\\"'||' \\\"'||rolpassword||'\\\"'
from pg_authid ;\" | sed 's/^\s*//' | sed '/^$/d' > /etc/pgbouncer/user
list.txt""")
os.system("/etc/init.d/pgbouncer restart")
def monitor():
os.system("/usr/sbin/monit reload")
os.system("/usr/sbin/monit monitor postgresql")
def create_tablespace(tablespace, location=None):
conn = psycopg2.connect(host=settings.host, dbname=settings.database_name,
user=settings.database_user,
password=set
tings.database_password)
try:
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conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
if location == None or location == "":
location = "{0}{1}".format(pg_dir, tablespace)
cur.execute('CREATE TABLESPACE {0} LOCATION \x27{1}\x27'.format(table
space, location))
finally:
cur.close()
conn.close()
def alter_table_set_tablespace(table, tablespace):
conn = psycopg2.connect(host=settings.host, dbname=settings.database_name,
user=settings.database_user,
password=set
tings.database_password)
try:
cur = conn.cursor()
cur.execute('ALTER TABLE {0} SET TABLESPACE {1}'.format(table, table
space))
conn.commit()
finally:
cur.close()
conn.close()
# without a root database and root user we have nothing
def prepare_database():
os.system('sudo -u postgres psql -c "create user root"')
os.system('sudo -u postgres psql -c "create database root"')
os.system('sudo -u postgres psql -c "grant all on database root to root"')
os.system('sudo -u postgres psql -c "alter user {0} password
\x27{1}\x27"'.format(
settings.data
base_user,settings.database_password))
if __name__ == '__main__':
ec2 = boto.ec2.connect_to_region(region, aws_access_key_id = sys.argv[1],
aws_secret_access_key = sys.argv[2])
r53_zone = Route53Zone(sys.argv[1], sys.argv[2], zone_id)
name = "{0}.{1}".format(userdata['name'],os.environ['HOS
TED_ZONE_NAME'].rstrip('.'))
if sys.argv[3] == "start":
# make sure others can check on us (logfiles)
os.system('chmod 644 /var/log/postgresql/*.log')
# don't hijack the record, but do continue
try:
r53_zone.create_record(name, hostname)
except:
pass
ec2.create_tags([instance_id], { "Name": name })
# we only prepare the database when we are NOT subservient
if 'master' in userdata:
prepare_database()
pgbouncer()
monitor()
elif sys.argv[3] == "tablespaces":
for tablespace in userdata['tablespaces']:
name = tablespace['name']
if name != "main":
try:
create_tablespace(name)
except:
print "tablespace {0} already exists?".format(name)
try:
alter_table_set_tablespace(name, name)
except:
print "table {0} does not exist yet?".format(name)
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2.8.3.1 WAL Archive

Postgres има функција наречена “write ahead logging” ( WAL ). Овие WAL додадени фајлови
одржуваат континуиран бекап на датотеки кои помагаат во обновување на базата наподатоци
по паѓање на системот.
"Еден аспект на сигурна работа е дека сите податоци запишани од некоја извршена
трансакција треба да се чуваат во трајна област која е безбедна од загуба, неуспех на
оперативниот систем, и хардверски проблеми ( освен при неуспех на таа областсама по себе
)."
Кога овозможуваме WAL датотеки, можеме исто така да ги имаме овие архивирања на
датотеки. Тоа е она што ние ги користиме за да се овозможи point-in-time враќање ( мастерот
ќе има овозможен WAL за архивирање за S3 ):

archive_mode = on
archive_command = '/usr/bin/s3cmd -c /etc/postgresql/.s3cfg put %p s3://9appsnet/%
f'
archive_timeout = 60

Тоа би изгледало вака:
restore_command = '/usr/bin/s3cmd -c /etc/postgresql/.s3cfg get s3://9appsnet/%
f %p'

Се‘ ова е автоматизирано во зависност од состојбата на кластерот и корисничките податоци.
Кога правиме враќање до дадена точка од времето за доброто при правење на копија, треба
да се каже кога некоја нишка ќе се запре во одреден момент во времето. По основа, кога ќе ја
изоставиме временската ознака на userdata ( кориснички податоци ), враќањето ќе се обиде да
биде колку што е можно подалеку, по што ( потоа ) и ќе запре.

2.8.3.1.1

Во пракса

Работиме со Postgres кластери со над 10 tablespaces. Еден basebackup трае околу еден час
додека се заврши, но е целосно зависен од големината и нивото на активност на EBS
волумените. Обично basebackup не се меша премногу со нормалните операции, но е добра
идеја да се кандидира кога сообраќајот не е на својот врв. Овој кластер има еден мастер и два
робови. И двата од овие робови служат за читање, и и двајцата се во можност да го преземат
господарот ако е потребно.

2.8.4 Self Reliance
Во овој пристап кон Postgres кластер, ние избераме само потпирање како наш начин на
работење. Она што ние подразбираме е тоа дека ние немаме надвор т.н. puppet master да ги
повлекува конците. Самите случаи ќе утврдат потребене курс на дејствување. И во случај тие
да не знаат што да прават, секогаш постои човечка интервенција.
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2.8.4.1 Прагматичните автоматизација
Некои велат дека она што треба да се направи повеќе од два пати треба да биде
автоматизирано во блиска иднина. Ова звучи убаво, но е апсурдно кога ќе мисламе на тоа.
Некои задачи се само премногу критични за да би биле автоматизирани 100%, како на пример
поведување распоредување на производството. Понекогаш е поекономично некои задачи да
се извршат рачно бидејќи автоматизирање само по себе ќе биде премногу скапо.
Автоматизацијата е забавна, секако. Но, не значи мора да ги направи нашите апликации
повеќе сигурни или еластични. А на крајот, тоа е она што е важно.
Суштината на овој интернет само потпирање е AMI ( Amazon Machine Image ). AMI е како
подигање на CD. Тоа го содржи коренот на сликата што е потребна за да започне работа на
некоја инстанца, па кога инстанцата е лансирана тоа е во основа се’ веќе инсталиран. Ние не
инсталираме софтвер кога инстанците се веќе извршени, бидејќи секогаш се трудиме да се
минимизира можноста на ненамерни последици.
Ако нашите AMI поседуваат инсталирано Ubuntu LTS и Postgres. Инсталирањето на Postgres
изгледа нешто како ова:
# postgres
$ add-apt-repository ppa:pitti/postgresql
$ apt-get update
$ apt-get install postgresql-9.1 postgresql-client-9.1 pgtune

Секогаш треба да се одбере докажана метода за инсталација и да се потрудиме да ги зачуваме
сите подесувања на своите основни параметри што е можно повеќе.
check process postgresql with pidfile /var/run/postgresql/9.1-main.pid
start program = "/etc/init.d/postgresql start"
stop program = "/etc/init.d/postgresql stop"
if failed unixsocket /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 protocol pgsql then
restart
if failed unixsocket /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 protocol pgsql then
alert
if failed host localhost port 5432 protocol pgsql then restart
if failed host localhost port 5432 protocol pgsql then alert
if 5 restarts within 5 cycles then timeout
group database

Postgres е стартуван од основната /etc/init.d/postgres скрипта. Во оваа скрипта се интервенира
за резервирање ( configure.py ), стартување и стопирање.
Работа со AMIs е најстарата досадна задача од сите, но тоа е исто така е доста важна. Треба да
сме способни да се потпреме на работата на нашиот AMI, особено во услови кога тоа ни треба
најмногу. Бидејќи не постои AMI симулатор, можете да пробаме само со лансирање на нови
инстанци.

2.9 Мониторирање
Најверојатно добивме идеја за тоа како се кандидира Postgres. Имаме корисен RDS модел,
имајќи ги во предвид практичните ограничувања под кои работиме. Постои еден многу важен
аспект на водење на инфраструктурни компоненти како база на податоци: треба да бидат
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можност да следат и испраќаат известување кога одредени настани се случуваат. Го користиме
CloudWatch за тоа.
Повторно, користиме пристап на кој можеме самите да се потреме. Секоја нишка дава
извештаи за себе и она што го знае за попис. CloudWatch ќе се справи со агрегација на
собраните метрики.
Целосна monitor.py скрипта изгледа како што следува:

# Copyright (C) 2011, 2012 9apps B.V.
#
# This file is part of Redis for AWS.
#
# Redis for AWS is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# Redis for AWS is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with Redis for AWS. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
import os, sys, json, hashlib
import psycopg2, psycopg2.extras
from datetime import datetime
import boto.utils, boto.ec2, boto.ec2.cloudwatch
import settings
#
# pgRDS MONITOR
#
#
class Monitor:
def __init__(self, key, access):
self.userdata = json.loads(boto.utils.get_instance_userdata())
self.metadata = boto.utils.get_instance_metadata()
public_hostname = self.metadata['public-hostname']
zone = self.metadata['placement']['availability-zone']
region = zone[:-1]
# the name (and identity) of the cluster (the master)
self.cluster = self.userdata['cluster']
self.name = "{0}.{1}".format(self.userdata['name'], self.cluster)
self.cloudwatch = boto.ec2.cloudwatch.connect_to_region(region,
aws_access_key_id = key,
aws_secret_access_key = access)
self.namespace = '9apps/postgres'
self.connection = psycopg2.connect(host=settings.host,
port=5432,
dbname=set
tings.database_name,
user=set
tings.database_user,
password=set
tings.database_password)
# now, the non-system database connections
self.databases = []
try:
database_cursor = self.connection.cursor()
database_cursor.execute("select datname from pg_stat_database where
datname !~ '(template[0-9]+|root|postgres)'")
for database in database_cursor:
self.databases.append([database[0],
psycopg2.con
nect(host=settings.host, port=5432,
dbname=database[0],
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user=settings.database_user,
password=settings.database_pass
word)])
finally:
database_cursor.close()
self.pgbouncer = psycopg2.connect(host=settings.host,
port=6432,
dbname='pgbouncer',
user=set
tings.database_user,
password=set
tings.database_password)
# without this it doesn't work
self.pgbouncer.set_isolation_level(0)
def __del__(self):
self.connection.close()
def is_in_recovery(self):
self.connection.autocommit = True
try:
cur = self.connection.cursor()
cur.execute("select pg_is_in_recovery()")
in_recovery = cur.fetchone()[0]
finally:
cur.close()
return in_recovery == True
def collect(self, monitoring = 'on'):
if monitoring not in ['on', 'all']:
return [[], [], [], {}]
now = datetime.utcnow()
names = []
values = []
units = []
dimensions = { 'name' : self.name,
'cluster' : self.cluster }
if 'master' in self.userdata:
[offset, receive_offset, replay_offset] = self._get_standby_lag()
if receive_offset != None:
names.append('receive_lag')
values.append(int(offset - receive_offset))
units.append('Bytes')
if replay_offset != None:
names.append('replay_lag')
values.append(int(offset - replay_offset))
units.append('Bytes')
for database in self.databases:
for relation in ["heap", "idx"]:
[read, hit, hitratio] = self._get_hitratio(database[1], rela
tion)
names.append("{0}_{1}_read".format(database[0], relation))
values.append(int(read))
units.append("Count")
names.append("{0}_{1}_hit".format(database[0], relation))
values.append(int(hit))
units.append("Count")
if hitratio != None:
names.append("{0}_{1}_hitratio".format(database[0], rela
tion))
values.append(float(hitratio * 100))
units.append("Percent")
conflicts = self._get_conflicts(database[0])
names.append("{0}_{1}".format(database[0], 'confl_tablespace'))
values.append(int(conflicts[0]))
units.append("Count")
names.append("{0}_{1}".format(database[0], 'confl_lock'))
values.append(int(conflicts[1]))
units.append("Count")
names.append("{0}_{1}".format(database[0], 'confl_snapshot'))
values.append(int(conflicts[2]))
units.append("Count")
names.append("{0}_{1}".format(database[0], 'confl_bufferpin'))
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values.append(int(conflicts[3]))
units.append("Count")
names.append("{0}_{1}".format(database[0], 'confl_deadlock'))
values.append(int(conflicts[4]))
units.append("Count")
indexes_size = self._get_indexes_size(database[1])
names.append("{0}_indexes_size".format(database[0]))
values.append(int(indexes_size))
units.append("Bytes")
tables_size = self._get_tables_size(database[1])
names.append("{0}_tables_size".format(database[0]))
values.append(int(tables_size))
units.append("Bytes")
# nr of wal files
size = self._get_nr_wal_files()
names.append("wal_files")
values.append(int(size))
units.append("Count")
# pgbouncer stats
stats = self._get_pgbouncer_stats()
names.append("pgbouncer_avg_req")
values.append(int(stats[0]))
units.append("Count/Second")
names.append("pgbouncer_avg_recv")
values.append(int(stats[1]))
units.append("Bytes/Second")
names.append("pgbouncer_avg_sent")
values.append(int(stats[2]))
units.append("Bytes/Second")
names.append("pgbouncer_avg_query")
values.append(float(stats[3] / 1000000))
units.append("Seconds")
# pgbouncer pools
pools = self._get_pgbouncer_pools()
names.append("pgbouncer_cl_active")
values.append(float(pools[0]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_cl_waiting")
values.append(float(pools[1]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_sv_active")
values.append(float(pools[2]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_sv_idle")
values.append(float(pools[3]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_sv_used")
values.append(float(pools[4]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_sv_tested")
values.append(float(pools[5]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_sv_login")
values.append(float(pools[6]))
units.append("Count")
names.append("pgbouncer_maxwait")
values.append(float(pools[7]))
units.append("Count")
return [names, values, units, dimensions]
def put(self):
result = False
try:
# only monitor if we are told to (this will break, if not set)
monitoring = self.userdata['monitoring']
except:
monitoring = 'on'
if monitoring in ['on', 'all']:
# first get all we need
[names, values, units, dimensions] = self.collect(monitoring)
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while len(names) >0:
names20 = names[:20]
values20 = values[:20]
units20 = units[:20]
# we can't send all at once, only 20 at a time
# first aggregated over all
result = self.cloudwatch.put_metric_data(self.namespace,
names20, value=values20,
unit=units20)
for dimension in dimensions:
dimension = { dimension : dimensions[dimension] }
result &= self.cloudwatch.put_metric_data(
self.namespace, names20, val
ue=values20,
unit=units20, dimensions=dimension)
del names[:20]
del values[:20]
del units[:20]
else:
print "we are not monitoring"
return result
def metrics(self):
return self.cloudwatch.list_metrics()
def _get_nr_wal_files(self):
try:
cursor = self.connection.cursor()
sql = "select count(name) from (select pg_ls_dir('pg_xlog') as
name) as xlogs where name != 'archive_status'"
cursor.execute(sql)
[size] = cursor.fetchone()
finally:
cursor.close()
return size
def _get_tables_size(self, connection):
try:
cursor = connection.cursor()
sql = "select sum(pg_relation_size(relid)) from pg_stat_user_tables"
cursor.execute(sql)
[size] = cursor.fetchone()
finally:
cursor.close()
return size
def _get_indexes_size(self, connection):
try:
cursor = connection.cursor()
sql = "select sum(pg_relation_size(indexrelid)) from pg_stat_user_in
dexes"
cursor.execute(sql)
[size] = cursor.fetchone()
finally:
cursor.close()
return size
def _get_conflicts(self, database):
try:
cursor = self.connection.cursor()
sql = "select * from pg_stat_database_conflicts where datname =
'{0}'".format(database)
cursor.execute(sql)
conflicts = cursor.fetchone()
finally:
cursor.close()
return [conflicts[2], conflicts[3], conflicts[4],
conflicts[5], conflicts[6]]
def _get_hitratio(self, connection, relation="heap"):
if relation == "heap":
table = "tables"
else:
table = "indexes"
try:
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cursor = connection.cursor()
sql = "select sum({0}_blks_read) as read, sum({0}_blks_hit) as hit,
(sum({0}_blks_hit) - sum({0}_blks_read)) / nullif(sum({0}_blks_hit),0) as hitra
tio from pg_statio_user_{1}".format(relation, table)
cursor.execute(sql)
[read, hit, hitratio] = cursor.fetchone()
finally:
cursor.close()
return [read, hit, hitratio]
def _get_standby_lag(self):
try:
master = psycopg2.connect(host=self.userdata['master'],
dbname=settings.database_name,
user=settings.database_user,
password=settings.database_password)
master.autocommit = True
try:
cursor = master.cursor()
cursor.execute( "SELECT pg_current_xlog_location() AS location")
[x, y] = (cursor.fetchone()[0]).split('/')
offset = (int('ff000000', 16) * int(x, 16)) + int(y, 16)
finally:
cursor.close()
try:
cursor = self.connection.cursor()
cursor.execute( "SELECT pg_last_xlog_receive_location(),
pg_last_xlog_replay_location()")
one = cursor.fetchone()
try:
[x, y] = (one[0]).split('/')
receive_offset = (int('ff000000', 16) * int(x, 16)) +
int(y, 16)
except:
receive_offset = None
try:
[x, y] = (one[1]).split('/')
replay_offset = (int('ff000000', 16) * int(x, 16)) + int(y,
16)
except:
replay_offset = None
finally:
cursor.close()
finally:
master.close()
return [offset, receive_offset, replay_offset]
def _get_pgbouncer_stats(self):
try:
cursor = self.pgbouncer.cursor()
cursor.execute('show stats')
# ('pgbouncer\x00', 119L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L)
[name, total_requests, total_received,
total_sent, total_query_time, avg_req,
avg_recv, avg_sent, avg_query] = cursor.fetchone()
finally:
cursor.close()
return [avg_req, avg_recv, avg_sent, avg_query]
def _get_pgbouncer_pools(self):
cl_active = cl_waiting = sv_active = sv_idle = 0
sv_used = sv_tested = sv_login = maxwait = 0
try:
cursor = self.pgbouncer.cursor()
cursor.execute('show pools')
# ('pgbouncer\x00', 'pgbouncer\x00', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
for pool in cursor:
cl_active += pool[2]
cl_waiting += pool[3]
sv_active += pool[4]
sv_idle += pool[5]
sv_used += pool[6]
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sv_tested += pool[7]
sv_login += pool[8]
maxwait = max(maxwait, pool[9])
finally:
cursor.close()
return [cl_active, cl_waiting, sv_active, sv_idle,
sv_used, sv_tested, sv_login, maxwait]
if __name__ == '__main__':
key = os.environ['EC2_KEY_ID']
access = os.environ['EC2_SECRET_KEY']
# easy testing, use like this (requires environment variables)
# python cluster.py get_master cluster 2c922342a.cluster
monitor = Monitor(key, access)
print getattr(monitor, sys.argv[1])(*sys.argv[3:])

Ова треба да се повикува секоја минута со помош на cron работа.
Овој пристап се создава со RDS - како решение за Postgres. Не ни требаат сите карактеристики
на RDS, бидејќи тие не се неопходни или се премногу скапи. Но ние имаме многу еластичен и
сигурен Postgres кој:





Скалира доста добро
Конфигурабилен
Лесен за оперирање
Лесно се мониторира

Постојат неколку работи кои би било фино да ги имаме како автоматско префрлување и
мастер кон мастер репликација. Но истите може да се додадат кога потребите ќе се зголемат.

2.10 Заклучок
Општиот услов за сервиси во производството е дека поголемиот дел од времето тие не можат
доживеат пад. Ние сме навикнати на општа достапност на услуги како Gmail , кои се секогаш
еден. Ние очекуваме овие услуги да бидат во основа бесплатни и секогаш достапни. Ова
обично трае многу време и бара многу напор. Кога се зборува за вистински дефиниција брзо
станува јасно дека малите прекини не се голем проблем. Повеќе важно е тоа да не се случува
цело време, и да можеме да се потпреме на систем кој се поправа брзо . Со други зборови,
системот треба да биде сигурен.
Постојат многу фактори кои можат да предизвикаат штета на нашиот систем. Тоа би можело да
биде удар на гром кој предизвикува моќ на прекин на систем. Тоа може да спореди со нега на
нашето новородено преку ноќ и да се направи грешка на поспаност. Системите може да биде
дизајнирани да ги издржат овие настани; тие треба да бидат направени за еластичност.
Во оваа горните потточки покажавме колку може обично се дизајнира, изгради, и да се
работина Еластичност и Сигурност на AWS . Даден е преглед на оваа платформа и нашето
производство дефинитивно не е завршено. Дадени се примери како ги кандидираме нашите
работи во производство. Според мене доволно добраинспирација да се изгради или да се
подобри сопствен систем, па сега можеме слободно да се префрли на практични дел ( кој
следи подолу во мојот магистерски труд ).
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Се бориме секој нов ден да се постигнат највисоките нивоа на квалитет , особено во однос на
Еластичност и Сигурност. Се надеваме дека корисниците ќе имаат корист од нашите борби. И
секојдневно мора да живееме со тенденција нашите инфраструктури да се подобрат!

3. Практична обработка во AWS околина
3.1 Вовед во практичната обработка во AWS околина
Јас сум дел од TMNS фамилијата [http://tmns.com/ ], односно сум консултант во оваа фирма
која се бави со програмирање, повеќе прецизно со интеграција – EAI ( Enterprise Architecture
Integration ).
Како нивен горд припадник се водам под наслов на работно место помлад консултант за
интеграција користејќи притоа TIBCO продукти и во истото секојдневно уживам. За среќен
сплет на околности, TMNS веќе поседува облак и тоа најдобриот, хипотетички кажано. И
секако јас добив пристап до него, што овозможи мојата теза за мастерс студии да ужива баш
во истражувањето на решението на најискусните кога станува збор за обработка во облак.
Следува реалност, односно она кое сите ние го чекавме – обработка во облак во вистински
свет. Кога ќе помислам на дозата на абстракција во мојата глава која постоеше пред да
започнам да се интересирам за овој сегмент од ИТ светот, чувствувам огромно возбудување за
подглавјето кое следи. Па, следете ме!

3.2 Истражување низ примери
Best Practice: “Start small, benchmark and scale up if necessary.”

3.2.1 Креирање на AWS сметка
Ова е отприлка стандардна процедура, само што без разлика дали планираме да бидеме дел
од бесплатниот слој или пак сакаме нашата сметка да ја додадеме кон постоечка компаниска
сметка мораме да внесиме наша кредитна картичка.
За иницијален пристап до Amazon Web Services AWS пристапуваме на следниот линк:
https://aws.amazon.com/
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За нова сметка:

За постоечка сметка:

Симптоматично освен горенаведеното ( во врска со кредитната картичка ) е тоа што постои
верификација преку телефон, каде добиваме код кој треба да се внеси како би стигнале со
самиот крај на креирање на AWS акаунт:
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На порталот manageYourAccount може да ги видиме сите сервиси кои се доделени на нашата
сметка:

Од административна перспектива, доста корисен би бил следниот линк ( како би ги следеле
трошоците кои ги вршиме на месечно ниво, со секојдневно ажурирање ):
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/
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или пак
https://portal.aws.amazon.com/gp/aws/developer/account?ie=UTF8&action=activity-summary

Спремни сме да започнеме!

73

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
3.2.2 Креирање на AWS инстанца
Прв чекор ( акаунтот е веќе креиран ) треба да се логираме во конзолата за менаџмент на
Амазон Облакот.

URL за оваа конзола е: https://console.aws.amazon.com/console/home?#. Пристапуваме до EC2:

74

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
Потоа кликаме на линкот на генерирање на Key Pairs:

Со еден клик креираме клуч кој ќе биде автоматски преземен преку нашиот пребарувач:

Екстензијата на овај клуч е .pem. Овај фајл доколку се изгуби, не
постои начин истиот да биде вратен. Ова е факт на кој мораме да запазиме.

Ова е нашиот прв клуч креирам преку EC2 конзолата.
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Следно креираме сигурносна група со која ќе дозволиме пристап како фудаментален дел од
креирање на инстанца, бидејќи по основа конфигурацијата на Амазон забранува било каков
пристап доколку истиот не биде доделен од наша страна. Ни требаат соодветни отворени
портови и точни IP адреси кои ќе дозволат пристап преку тие порти.
Забелешка: Секогаш кога повторно се враќаме во конзолата за менаџмент мораме да ја
провериме нашата локацијата. Вредноста не е битна, само мора да се запази секогаш да
бидеме во истата локација од претходно.
Бираме секција Security Group која се наоѓа, како и онаа за клучевите, на левата страна.
Веќе постои основна сигурносна група, но ние сакаме да имаме сопствена па тоа ќе го
направиме на следниот начин.

Како што претходно кажав по основа ништо не е дозволено па затоа ние ќе креираме ( ADD
RULE копчето ) SSH, HTTP/S и RDP.

0.0.0.0/0 е ок за HTTP/S но не е и за останатите пристапувања. За нив е добра практика да се
додели сопствената IP адреса.
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И конечно сега сме спремни да ја креираме нашата прва инстанца. Ќе одбереме инстанца од
бесплатниот слој, јас се одлучив за Microsoft Windows Server 2008 R2:

Следниот чекор дава детали за иснтанцата која сме ја одбрале ( можеме да забележиме дека
тоа е микро инстанца од бесплатниот слој ).

77

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
Следно ги гледаме конфигурационите детали за инстанцата ( пр. Број на инстанци ):

Имаме стандарден волумен на складиште:

Можеме да додадеме до 10 тагови ( име [во пракса е добро да се има патерн на именување],
опис и дата на креирање ). Името на оваа инстанца е MS-TS01 (MasterThesis – TerminalServer
01).
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Веќе имаме нашата сигурносна група па само ја бираме истата:

И овде се сите детали:

Како и предупредување за безбедноста во рамките на сигурносната група ( ќе оставивме
истата да биде 0.0.0.0/0 заради лична безбедност ) - Improve your instance's security. Your
security group, MyFirstSG, is open to the world.

Следно бираме KeyPair ( секако нашиот веќе креиран .pem фајл ).
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Иницијализирање на инстанцата трае неколку минути...

Public DNS: ec2-54-213-156-43.us-west-2.compute.amazonaws.com е името со кое подоцна

можеме да се конектираме преку RDP до нашата инстанца.
За крај можеме истата да ја стопираме, како не би работела во меѓувреме без потребно преку
листата на акции ( истото ќе трае повтрно само неколку минути ):

3.2.3 Еластични IP адреси и стабилизатори на оптоварување
Алоцирање на Elastic IP се прави само со еден клик. Одиме на Elastic IPs секцијата и алоцираме
нова адреса ( ова се постигнува во мал ден од секундата ) :
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Сега веќе имаме јавна адреса која може да се поврзе со која инстанца имаме потреба. Ова не
се наплаќа ( освен ако таа адреса не е поврзана со ниедна инстанца а наплаќањето ќе биде на
саат ). Поврзување со нашата инстанца се врши на следниот начин:

После овој момент плаќањето на алоцирање на јавна адреса е вклучено во плаќањето на
користење на инстанцата.

Ова алоцирање е доста едноставно но вистинската моќ лежи во балансирање на товар,
односно користење на Load Balancers на Амазон.
Одиме на секцијата Load Balancers ( таа како и останатите постои на левата страна од EC2 ):
Пример за име: IISWebTraffic.
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Следната конфигурација е клучна за оваа секција:

Како ping протокол ќе користиме HTTP за повик на веб страна од нашиот сервер [ /index.html ].
Проверка ќе се врши по наш избор, на пример кои 0.1 минути. Следно имаме Unhealthy
Threshold и Healthy Threshold, што ова значи? Колку долго треба да помине за да
сметаме дека постои доволен проблем за отстранување, односно кога ќе добиеме
два ( 2 ) интервали во време од 0.1 минута во кои веб страната не опслужува
излегува надвор од групата и истата би била вратена во сервис по десет ( 10 )
здрави проверки на опслужување. Response Timeout е подесување за времето на
чекање за добивање на одговор после ping. Значи, доколку не добиеме одговор во тие 5

секунди, Unhealthy Threshold се инкрементира за еден ( 1++ ).
Ќе се запрашаме дали можеме да одиме на пониски интервали. Кога ќе размислиме
од перспектива на сервер или пак перспектива на Амазон, тоа би било огромно
оптеретување на стабилизаторите на оптоварување па затоа Амазон има однапред
конфигурирани минимални / максимални интервали.
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Следно треба да ги додадеме инстанците врз балансерите на товар.

И на крај имаме сумарен екран каде може да прегледаме што е она што ќе го правиме-Create.

Статусот ќе биде Out of Service (why?). Бидејќи не поседуваме index.html.
Забелешка: Ова не е бесплатно! Сумите варираат во зависност од регионот.
Мора да се напомене конфигурацијата Stickiness: Disabled. На овој начин креираме cookie со
одредена трајност за корисник и секогаш кога тој корисник ќе се најави ќе го носи на истиот
сервер. Со ова ја пореметуваме идеата на балансирање и не е добро да се користи во пракса,
освен кога имаме некоја експлицитна потреба од истото.
Сценарио, банка во AWS: Амазон нуди HTTPS криптографија во рамките на балансирање на
товар, односно до точката на балансирање, само низ јавниот Интернет. Потоа сите протоколи
поврзани се ослободуваат од балансерот на товар и постои едно централизирано место за
инсталирање на сертификатите.
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Сумарно, во само неколку минути може да се креира нов сервер за преземење на товарот
( доколку имаме реална потреба од тоа [на пример зголемено купување околу Божиќ] ). Тоа
автоматски ќе биде додадено само во времето кога има потреба од истите, и потоа ќе бидат
исфрлени кога потребата ќе се намали. Најважно е тоа што сите се споедни како една
единствена инстанца.

3.2.4 S3
Прво ќе креираме S3 ( Simple Storage Service ) корпа ( се пристапува до S3 директно од
конзолата за менаџмент, исто како за EC2 и VPC ). Името на корпата е споделено меѓу сите
корисници на системот, па приморани сме да избереме некое доста уникатно име ( за сите
корисници од еден регион ) по веќе постоечки. Во спротивно ќе ја добиеме следната порака –
пример име TempBucket:

Ова е бидејќи тој т.н. bucket да може да биде пристапен преку автоматски генерирано URL.
Го креиравме mt-s3tempbucket држејќи се за привилото за мали букви:
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S3 bucket може да го замислиме како партиција од хард диск во кој можеме да додаваме било
какви фајлови, дури и да додадеме целосен директориум:

Со додавање на пример некоја слика, добиваме и линк за нејзин пристап:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mt-s3tempucket/Images/amazon_aws.jpg

Истата може преку дадените акции да се направи јавна и да може да биде пристапена од било
кој Интернет корисник, или пак да додадеме специфични пермисии врз даден фајл.
Исто пермисии се менуваат на нивно на директориум, како и на целосен S3 bucket.
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Доколку нема дозвола за јавен пристап, при внесување на линкот во пребарувач, ќе го
добиеме следново предупредување:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<Error>
<Code>AccessDenied</Code>
<Message>Access Denied</Message>
<RequestId>ED01A6E8B7C57048</RequestId>
<HostId>
8zCws1o2GFKdCQTZUs/WYSlou23pHWX4S/vGQkLtLolYn7588eFD3/oFhIFzN5b8
</HostId>
</Error>

Во спротивно:

3.2.5 VPC
VPC ( Virtual Private Cloud ) - кога имаме потреба од контрола, односно чувство за сопственост
на облакот ( без доплаќање! ), односно креирање на традиционална околина на работа на која
сме навикнати.
-

Контрола на мрежа и креирање на своја приватна мрежа
Контрола на доделување на приватни IP адреси ( менаџирање на subnet )
Подесување на VPN
Листи на контрола на пристап ( ACLs )
Интегрирани еластични адреси
Градење на посветена фарма на хардвер ( сопствен хардвер која прилично кошта )
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Од конзолата за менаџмент одиме директно на VPC ( повеќе не се наоѓаме во EC2 ).
Имаме избор од 4 типови но ова потикнува огромно прашање:

Бираме виртуелен приватен облак со единствена јавна подмрежа и ги дефинираме следните
подесувања:

Да обрнеме внимание на Tenancy: Default. Доколку одбереме Dedicated, ќе го добиеме
следното известување: Instances launched into this VPC will run on single-tenant
hardware (additional charges will apply). Ова е бидејќи тој физички хардвер ќе биде
лично наш.
Добиваме нотификација дека VPC е успешно креиран и сега слободно можеме да
започнеме со додавање инстанци во рамките на истиот.
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Креираме сигурносна група однапред, иако веќе постои основна која се креира автоматски.

На групата ( исто како претходно за EC2 додаваме правила ):

За надворешен пристап го бришиме основното правило кое дозволува нашите сервери да
имаат пристап до се’ и додаваме нов правило кое прави рестрикција за само сурфање на веб.

TCP
Port (Service)

Destination

Action

80 (HTTP)

0.0.0.0/0

Delete

443 (HTTPS)

0.0.0.0/0

Delete

За разлика од EC2 тука можеме да ги менуваме нашите сигурносни групи откако веќе работат,
што не е случај за EC2 каде инстанца асајнирана на некоја сигурносна група ќе остане врзана за
неа засекогаш.
Последен чекор од VPC е додавање на инстанца во рамките на истиот.
Битно е да се знае дека во рамките на VPC не е дозволена микро инстанца! Според Амазон,
тоа е поради технички лимитации кои надежно ќе се надминат, бидејќи тоа создава
фрустрација кај корисниците. Амазон ветува дека лимитацијата ќе е надмината.
За креирање на инстанца мора да се вратиме повторно на EC2 каде повторно врвиме низ
истите чекори од погоре но овој пат ја доделуваме нашата инстанца на креираниот VPC.
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И само по неколку секунди:

Доколку ја стопираме нашата инстанца, го добиваме следното известување:

Што е ново?
-

Статични IP адреси
Повеќе подмрежи
Рутирање низ нив
Повеќе мрежни интерфејси
Складиште ( или повеќе складишта ) итн.
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Оваа е огромна област од AWS каде може да се манипулира во зависност од потребите на
корисникот на облакот на Амазон. Тука постои место за креативност и секако администрација.
Најважно е, како што горе веќе напоменавме, добиваме чувство на традиционално ( и
сопствено ) опкружување. Тоа е всушност проблемот број еден поради кој тешко се убедуваме
да пристапиме кон користење на облакот. Со Амазон WS истото е надминато. Од досегашната
пракса, можеме да забележиме дека Амазон помислил на се’. Постои оптимизација со
бенефит на двете страни преку прифатливи компромиси, кои го прават AWS уникатен. Секако,
тоа е резултат на долгогодишното искуство и динамичност на секојдневни подобрувања и
константен напредок.

3.2.6 AMI
Amazon Machine Image ( AMI ) - за неа може да размислуваме како замрзнат хард диск во
некоја точка од времето. Се користи за генерирање на инстанци од истата. Всушност, во
моментот кога започнавме со креирањето на инстанца, односно избравме Windows Server
2008 R2, ние избравме AMI која припаѓа на Амазон, однапред креирана и понудена за нас како
корисник. На овој начин Амазон ни штеди беспотребно изгубено време. На пример
инсталирање на Windows / Linux машини кои се веќе инсталирани и доста битно,
лиценцирани. Овен оваа опција на т.н. pre-built AMI можеме да избереме наша слика на
машина. Во моментот немаме наша AMI:

90

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
Друга опција е Community AMIs ( во случајот филтрираме по Linux AMIs ):

И на крај, огромен избор од Amazon marketplace ( за микро инстанци не се плаќа ништо ).

Сепак, ние ќе креираме наша слика која ќе ги содржи сите подесувања кои сме ги извршиле
досега.
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Истата понатаму може да биде повторно искористена n пати.

3.2.7 Route53

Зошто да користиме DNS баш од Амазон? Што доколку DNS провајдерот падне? Што доколку
постои преоптеретеност и нашата апликација доживее слабости и бавно време на одговор?
Амазон дава гаранција на беспрекорно фунционирање ( пристап до Амазон веб страна може
практично да ни го потврди тоа ).
DNS е сервис кој зема имиња на адреси и ги преведува во IP адреси – добро познато, притоа
користи кеширање на одредено време ( основно е 24 часа ) и секако истото може да се подеси
на пониска вредност. Користи порта 53 [ UDP протокол ] без креирање на конекција. Притоа,
постојат опции за балансирање на товар, како и Route53 апликациски интерфејс. За се’
останато ќе го користиме AWS и на тој начин ќе ги консолидираме сите наши сервиси на едно
место.
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Пристапуваме до console.aws и преку неа ( како и за останатите истражувања ) избираме
Route53:

Позитивна работа е тоа што имае 12 часа бесплатни за тестирање!
Следно одиме на records set: Акронимот SOA стои за Start Of Authority. Ќе креираме нов Record
Set со време на постоење од 5 минути за претходно споменатото кеширање. Со ова нашата
работа грубо е завршена.

3.2.8 IAM

IAM – Identity Access Menagment. Всушност е менаџмент на корисници, групи и пермисии за
буквално се’ поврзано со AWS. Нуди супер грануларно ниво на контрола и автоматизирано
креирање на полиси. Овој менаџмент ни дозволува да имаме повеќе администратори кои ќе
бидат креирани под една AWS сметка. Пример една компанија би имала една сметка кон која
ќе постојат повеќе сопствени сметки.
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Ова е случај со мојата сметка. Тоа е наречено Consolidated Billing - AWS Account Billing, односно
јас креирав моја лична сметка ( по сите нормални процедурални чекори ), која веднаш по
креирањето беше додадена на компаниската сметка на TMNS. Сите трошоци од моја страна
или направени од било кој друг кој е дел од TMNS ќе биде пресметано во рамките на сметката
на компанијата, што е доста практично.
Пристапуваме на контролната табла iam. Во моментот немаме никакво подесување, па ќе
започниме со креирање на група на корисници:

Оваа група е наречена Admins и бираме админстраторски подесувања:

Забелешка: Амазон препорачува да се креира мастер акаунт кој ќе има пристап до буквално
секој друг акаунт ( меѓу што и пристап до профили на тие акаунти и нивна измена ) кој ќе биде
заклучен и ќе се користи само во прилики од тој тип.
Администраторската група има пермисии за скоро се’ и е однапред изградена, во склоп со
останати типови на групи кои исто така се pre-built темплејти.
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Т.н. everything to everything:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
Генерираме клуч за пристап за секој еден корисник ( или кога би имале, можеме да додадеме
веќе постоечки корисници ):
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Добиваме конфирмација за нивното креирање:

И детали за нивните ингеренции:

Овие клучеви се користат за притап до различни апликациски интерфејси ( корисничко име /
лозинка ). Истите може да се преземат локално во csv формат.

Реално корисниците сеуште немаат лозинка ( само API пристап ).
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Па тоа ќе го направиме мануалено ( може да биде автоматски генериран или ние лично да го
направиме истото ). Сега Никола има пристап до AWS.

Забелешка: Тајниот клуч за пристап доколку се загуби не постои начин да биде вратен.
Забелешка: Имаме опција за креирање на полиса при креирање на лозинка.
Најзабавниот дел од оваа секција на облакот е Multi-Factor Authentication Device.
 A virtual MFA device – апликација на памет телефон за генерирање на рандом клучеви.
 A hardware MFA device – RSA клуч.
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Го бираме првиот случај ( скенираме со нашиот телефон ):

И добиваме one time лозинка која треба да ја активираме во следните 60 секунди ( најкасно ).
Потоа се генерира нов и сме спремни за автентификација.
При следното логирање, Стефан ќе мора да го внеси моментално генерираниот клуч за да
може да се логира во облакот.

Леснотијата на имплементација на нешто кое во друга околина би траело денови е навистина
за секоја пофалба.
Следно, можеме да разгледаме пермисии на група ( специфични ). Во нашето сценарио ќе
направиме група за EC2 пермисии - Amazon EC2 Read Only Access.
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Или можеме да креираме наша полиса за пристап преку custom policy. Или уште подобро, ќе
користиме Policy Generator за креирање на полиса преку wizard. Им доделивме CreateRoute,
CreateRouteTable и CreateSecurityGroup.

Ова е полисата која ја креиравме:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1393710536000",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:CreateSecurityGroup"
],
"Resource": [
"*"
] } ]}
Кон оваа група можеме да додаваме корисници, кои може истовремено да бидат членови на
повеќе групи.
Постоечки корисници кои ги креирав нема логика да бидат додадени во оваа група, бидејќи
тие веќе имаат целосен пристап до AWS.

3.2.9 CloudWatch

Пристапуваме на CloudWatch секцијата преку конзолата за менаџмент на Амазон облакот и
бираме Create Alarm од листата која се наоѓа на левата страна.
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Од метрики ги филтрираме оние кои се однесуваат на EC2 и бираме име на метрика
CPUUtilization:

Името на групата ќе биде High CPU alarm со опис email notifications for high CPU. Подесувањата
се активирање на аларм доколку искористувањето на процесорот е поголемо или еднакво на
60 проценти повеќе од 10 минути.

Доколку сакаме можеме да додадеме нотификација за праќање на емаил доколку
горенаведените услови се створат во рамките на нашиот облак за конкретна инстанца.
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Ќе биде пратена електронска порака доколку имаме преоптеретување на процесорот на
мојата адреса со име кое ние го одредуваме:

Добиваме емаил за конфирмација за претплата за добивање на аларми на мојата електронска
адреса:

Само со 3 клика и 2 специфични подесувања ( кои се доста едноставни ) добивме веродостоен
аларм за известување при моменти на високо искористување ( над 60 проценти ) на
процесорот на дадена инстанца.

101

Магистерски труд: Комуникациски аспекти на пресметувањето во облак
3.3 Брза споредба

Amazon EC2

Microsoft Windows Azure

Infrastructure as a Service
2002

Platform as a Service
2010
Proprietary

Безбедносни аспекти:
1. Бесплатни

2. Со плаќање

Генерална споредба:
Azure, дава помалку ограничени средина, кој ни овозможува да се напише еден поширок
спектар на апликации, но бара од нас да се напише повеќе и обезбедува многу полабаво
осигурување на скалабилност. За разлика од Azure:
AWS обезбедува на крајниот корисник do-it-yourself решение. Обезбедуваат хардвер и
складирање. Градење на целосно решение од тлото па нагоре, негово задржување, надградба
и одржување, и така натаму. Апликациите ќе бидат скалабилни доколку само се напишани
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( кодирани ) да се однесуваат така, што и не е мал предизвик. Доколку сакаме можеме да
добиеме целосна контрола врз нашиот хардвер.
Клучни предности на Амазон од погоре наведеното се повеќе од очигледни:
1. Скалабилност
2. Искуство ( Облакот на Мајкрософт се појави цели 8 години подоцна )
3.4 Заклучок за практичната обработка во AWS околина
Што беше целта на моето истражување? Одговорот го знаев уште пред да започнам.
Парадоксално е тоа што мојот одговор е всушност одговор на прашањето – зошто е Амазон
толку САМОУВЕРЕН кога станува збор за неговиот облак?
Т.н. free tier нуди бесплатни услуги на прилично се’ што Амазон поседува во рамките на
облакот, и тоа во текот на цела една година! Добиваме простор, брзина, безбедност,
веродостојност. Ако одиме на детали, пример, добиваме лиценца на Windows Server 2008 која
кошта илјадници долари... И сето тоа за ништо.
AWS тежи кон совршенство, Амазон е свесен за тоа - кога поединец ќе влезе во нивниот свет
на пресметување во облак, нема никогаш повеќе ни на сон да помисли да излезе од истиот.
Бидејќи, многу просто, тоа не прави никаква логика. И што е човечко секогаш сакаме повеќе и
повеќе.
Па, добродојдовме во иднината!
..Добиј го она што на кое ќе помислиш во истиот момент кога ќе посакаш...

4. Заклучок за пресметување во облак
4.1 Големи податоци, т.н. Big Data
4.1.1 Big data – главен проблем да денешницата. Решлив, дури и бенефитен?!
Прибирање и анализи милиони точки на податоци може да биде тешко, но големите податоци
можат да му кажат на бизнисот каде да ги фокусира своите напори.
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[ Голема анализа на податоци може да им помогне на бизнисот да разбере каде тие може да имаат најмногу
влијание врз нивните трошоци и нивното влијание врз животната средина. ]

Напредок во собирање на податоци, компјутерска моќ и поврзување значи дека ние имаме
повеќе информации отколку кога било досега во нашите раце. IBM, проценува дека до 2020
година ќе има 300 пати повеќе информации во светот отколку имаше во 2005 година – вкупно
43tn гигабајти. Повеќе слушаме како правилно разбирање податоците води кон позитивни
резултати, без разлика дали тоа е Moneyball во спортот или предвидувања Nate Silver на
изборите во САД.
Ние сме само почеток да ја изгребеме површината на тоа како компаниите можат да
процесираат, анализираат и на било кој друг начин да изнудат корисна употреба на сите овие
дополнителни информации како тоа има помогнало да заработат пари, да заштедат пари и да
станат повеќе одржлви. Но, кога станува збор за одржливост добрата страна на големите
податоци е тоа што тоа е отклучување на способноста на претпријатијата да разберат и да
дејствуваат врз нивните најголеми влијанија врз животната средина - на оние влијание кои
досега биле надвор од нивната контрола.
За фармацевтски гигант GSK само 20% од својот јаглерод е во рамките на сопствените граници:
80% доаѓа од индиректни емисии, со тоа што 40% доаѓа од користење на свои производи, како
што се инхалатори на гориво.
Потенцијални големи последици врз големи податоци за одржливост зависи од три
едноставни факти:




преземање значајна акција на корпоративна одржливост бара разбирање на сите
влијанија кои светот на бизнисот и природниот свет ги имаат еден врз друг;
светот на бизнисот е многу комплицирано место, со многу интеракции помеѓу
потрошувачи и компании, и добавувачи и пазари;
природниот свет е уште посложен, со многу интеракции помеѓу луѓе и ресурси, и
екосистеми и клима.

До релативно неодамна бизнисот се бореше да добие целосна слика за влијанието на нивните
активности. Информациите потребни да се добие точно разбирање на дури и нешто релативно
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едноставно, како што е потрошувачката на енергија се задржани во различни документи, во
различни формати, и низ повеќе сајтови.
Но сега, водечки бизниси, како што се Nike и Ikea се обидуваат да го разберат целосното endto-end влијание на нивните бизниси, во текот на синџирот на вредности. Ова вклучува гледање
на она што се случува надвор од границите на бизнисот, вклучувајќи суровини, добавувачи,
патувања на вработени, користење на производите од страна наклиентите, како отпадот се
справува со тоа, и инвестициите кои се направени.
Бизнисите знаат дека мерењето е еден од клучевите за управување. Собирање и разбирање
на податоци за тоа како една организација работи води до знаење кое може да го подобри
донесувањето на одлуки, правилна насока кон целите и добро фокусирање на напорите.
Големите податоци имата моќ да се трансформираат како големи бизниси - оние со најголеми
влијанија врз животната средина, но, исто така, со пристапот до големи количини на
информации - може да се преземе акција за одржливост. Диск за собирање на податоци, исто
така, може да стимулира помали добавувачи да бидат поодговорни во нивните операции, при
што доаѓа до создавање домино ефект. Компании како Hitachi веќе обезбедуваат онлајн
платформа за добавувачите да поднесат извештај како тие ги исполнуваат критериумите за
одржливост.
Обезбедување на квалитет на податоците во правилен формат е сé поважен фактор при
бирање на добавувач. Световите на собирање на податоци и нивна анализа, софистицирани
бизнис софтверски апликации, и прифатени стандарди за мерење се соединуваат за да
помогнат да се користат транспарентни и подобрени перформанси на одржливост за
компаниите и нивните ланци на снабдување.
Мерење и разбирање на тоа како деловното работење навистина влијае на природниот свет
ќе отвори нови можности за покренување на одржливост внатре во организацијата: создавање
на промени, намалување на трошоците и зголемување на долгорочна профитабилност во свет
на ограничени ресурси.
Тоа не е лесно. Постојат предизвици околу собирање на надворешните податоци, како и во
анализирање и интерпретирање на стотици илјади, или и милиони, точки на податоци. Но ние
сме веќе пионерите во водечкиот начин на одржливоста, носејќи ги добавувачите и клиентите
на заедничко патување.
4.1.2 Светот се менува: Големи податоци и Обалкот
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Ние сме во ера кога работните места како "data scientist" не се многу далеку од реалноста.
Приближувањето на две клучни технолошки области – пресметка во облак и големи
податоици ( cloud computing and big data) – имаат доста големо влијание кое навистина
промена врз целиот свет.
Водечки се кога станува збор за откривање на нови лекови за лечење на болести;
предвидување на временската прогноза преку патерн со се поголема точност ( дури и
предвидување на земјотреси ), наоѓање на понови начини за користење и чување на водата,
итн. Овие се дел од многуте идеи и проекти кои IBM ги форсира и унапредува со иницијативата
наречена Smarter Planet, што има пресметување во облак и технологии за големи податоци
како свое јадро.
Моделот за пресметување ( обработка во облак ) е совршено совпаѓање за големите податоци
бидејќи пресметувањето во облак нуди неограничени ресурси по потреба.
Досега, пресметување во облак беше популарно поради својата природа на "pay per use"
моделот ( идеален економски услов ), а денес е се’ повеќе битен поради можноста за анализа
на големи податоци.
Како брз преглед, големи податоци се збирка на сетови на податоци кои се толку големи што
станува тешко да се соберат, анализираат, визуелизираат, и се процесираат со користење на
регуларни софтвери, како релациони бази на податочни системи за управување со системи.
Покрај тоа, овие податоци се обично неорганизирани. Една неодамнешна студија покажува
дека неструктурирани податоци се најмалку 80% од податоците во светот. Ова значи дека
многу компании денес прават мисии на критични одлуки со само 20% од податоците што ги
имаат, 20 - те проценти на податоците кои се структурирани и се чуваат во релациона база на
податоци.
Студијата исто така покажува дека 56% од бизнис лидерите велат дека се премногу задоволни
од количината на податоци со кои нивната компанија управува, и 60% велат дека треба да се
направи подобра работа за фаќањето и разбирањете на информациите.
Сега е можно да се управува со оваа огромна количина на податоци, структурирани и
неструктуирани. Кога зборуваме за големи податоци, ние не зборуваме за постојните
податоци кои биле собрани со години. Ние, исто така, зборува за огромни количини на
податоци кои се генерирани поради постоењето на социјалните медиуми, мобилни уреди,
сензори, и други технологии.

4.2 За зелена планета
Бидејќи компаниите бараат повеќе начини да се зајакне нивниот извештај поврзан со
корпоративна општествена одговорност, многу од нив не сфаќаат тие можат да додадат услуги
на облак на листата на добри дела. Пресметување ( обработка ) во облак наспроти on-premise
испорака ги намалува емисиите на јаглерод диоксид на компанијата, и обезбедува скалирање
и флексибилност на една организација. Ако оваа одговорност е доделена на добар IT
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професионалец, веројатно ќе биде свесен за тоа, но колку луѓе во организацијата ќе ги
разберат придобивките за животната средина при движење кон давател на услуги во облак?
4.2.1 Облакот за позелена планета
Кога се зборува за насочување кон облак, презентациите се фокусираат на големи теми, како
намалување на инвестиции во инфраструктурата, порамнување на максимална побарувачка, и
искористување на сервери - сите големи бенефиции, но мора да постои секција за оние кои
имаат потреба од фер објаснување за не-ИТ професионалец. "Еколошки свесни компјутери" е
нешто што сите ние може да го разбереме и за што е потребна дискуција. Сите ние се
обидуваме да бидеме поодговорни со енергијата. Тоа заштедува пари и и ја заштитува
планетата, па зошто да не? Ние сите се обидуваме да го направиме ова во нашите домови, и
тоа е токму она што директорите на информатички компании се обидуваат да го направат, на
поголем обем, во рамките на организациите.
4.2.2 Намалување на емисиите на јаглерод
Accenture направи студија во 2010 година со симулација на различни on-premise servers-versuscloud-services сценарија и мерења на придобивките за животната средина. Тие објавија
намалување на емисиите од 30% јаглерод до 90%, за помалите организации ( со околу 100
корисници ) ужива најголема корист на купување на IT co-op, што е всушност облакот. Тоа е
доста неверојатна корист што се случува како резултат на надградба - и нешто што веројатно
не е споделено многу често со тимови во целост.
Сумарно, добиваме иноваторство за компанијата и заштита на планетата!

4.3 Како ќе изгледа облакот кога ќе созрее?
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Пресметувањето во Облак (Cloud computing), особено Private PaaS се уште созрева и минува
низ своите формативни години, но тоа не е толку ембрионски па да не може да се оформи
добар бизнис разговор за тоа. Знаеме дека секој бизнис предлог е во фаза на зреење, кога
можете да се разговара за враќање на инвестицијата, и клиенти отворено зборуваат за
нивните искуства и придобивки во јавниот домен.

4.3.1 Разговор за Облак
Пресметувањето во Облак и Приватна Платформа како Сервис (Private PaaS) доаѓа во фокусот
само кога ќе се размислува за она што IT има секогаш потреба: начин да се зголеми
капацитетот или да додавање на способности во движење без да се инвестира во нова
инфраструктура, обука на нови кадри, или лиценцирање на нов софтвер. Да се биде во
можност да се прават промени во моментот и кои ќе имаат агилност да се приспособат на
проблемите кога ќе ,се случат е причината зошто во врска со облакот да не постојат само
дискусии и разговори, но, исто така, корпорации да се обидат да го вклучат во нивниот бизнис
план.
Пример за тоа како приватинот облак може да помогне за подобрување на бизнисот,
Qualcomm неодамна изјави дека тие "Ги намалија капиталните трошоци за 50%," редуцирани
барање за инфраструктура преку оптимизирање на употребата на ресурсите и елиминирање
на потребата за излишни системи за поддршка на висока достапност и барања при катастрофи.
Дискусиите во врска со облакот не се само за разговор, бидејќи компаниите навистина може
да имаат корист од она што се нуди.
4.3.2 Незрелоста на облакот
Пресметувањето во Облак особено Приватната Платформа како Сервис (Private PaaS) е во фаза
на зреење, па поради тоа постои потреба од зрела дискусија. IT одделите, конечно може да ги
солидираат нивните линии на бизнис колеги во реализација на придобивките од облакот во
нивната организација со моќта на Private PaaS.
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