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Deci ce înseamnă?

CE SE ÎNȚELEGE PRIN CLOUD 
COMPUTING ?COMPUTING ?



Exemple

• Talk CEO Oracle Larry Ellison
 We’ve redefined Cloud Computing to include everything that we already do. I 

don’t understand what we would do differently other than change the wording of 
some of our ads.

• Talk Rich Stallman
 It's stupidity. It's worse than stupidity: it's a marketing hype campaign. 

Somebody is saying this is inevitable – and whenever you hear somebody sayingSomebody is saying this is inevitable and whenever you hear somebody saying 
that, it's very likely to be a set of businesses campaigning to make it true.



Definiții: Cloud Computing

• Definition from NIST (National Institute of Standards and Technology)• Definition from NIST (National Institute of Standards and Technology)
 Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand 

network access to a shared pool of configurable computing resources 
(e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be 
rapidly provisioned and released with minimal management effort or

 Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand 
network access to a shared pool of configurable computing resources 
(e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be 
rapidly provisioned and released with minimal management effort orrapidly provisioned and released with minimal management effort or 
service provider interaction.

 This cloud model promotes availability and is composed of five essential 
characteristics, three service models, and four deployment models.

rapidly provisioned and released with minimal management effort or 
service provider interaction.

 This cloud model promotes availability and is composed of five essential 
characteristics, three service models, and four deployment models., , p y, , p y



Definiții: Cloud Computing

• Definition from Wikipedia
 Cloud computing is Internet-based computing, whereby shared 

resources, software, and information are provided to computers 

• Definition from Wikipedia
 Cloud computing is Internet-based computing, whereby shared 

resources, software, and information are provided to computers , , p p
and other devices on demand, like the electricity grid.

 Cloud computing is a style of computing in which dynamically 
scalable and often virtualized resources are provided as a 

p p
and other devices on demand, like the electricity grid.

 Cloud computing is a style of computing in which dynamically 
scalable and often virtualized resources are provided as a p
service over the Internet.

p
service over the Internet.



Definiții: Cloud Computing

Definition from Whatis comDefinition from Whatis com• Definition from Whatis.com
 The name cloud computing was inspired by the cloud symbol 

that's often used to represent the Internet in flowcharts and 
di Cl d ti i l t f thi th t

• Definition from Whatis.com
 The name cloud computing was inspired by the cloud symbol 

that's often used to represent the Internet in flowcharts and 
di Cl d ti i l t f thi th tdiagrams. Cloud computing is a general term for anything that 
involves delivering hosted services over the Internet. 
diagrams. Cloud computing is a general term for anything that 
involves delivering hosted services over the Internet. 



Definiții: Cloud Computing

• Definition from Berkeley• Definition from Berkeleyy
 Cloud Computing refers to both the applications delivered as 

services over the Internet and the hardware and systems 
software in the datacenters that provide those services.

y
 Cloud Computing refers to both the applications delivered as 

services over the Internet and the hardware and systems 
software in the datacenters that provide those services.p

 The services themselves have long been referred to as Software 
as a Service (SaaS), so we use that term. The datacenter 
hardware and software is what we will call a

software in the datacenters that provide those services.
 The services themselves have long been referred to as Software 

as a Service (SaaS), so we use that term. The datacenter 
hardware and software is what we will call a
Cloud.

 When a Cloud is made available
in a pay-as-you-go manner to the

a d a e a d so a e s a e ca a
Cloud.

 When a Cloud is made available
in a pay-as-you-go manner to thep y y g
public…… The service being sold is
Utility Computing.

p y y g
public…… The service being sold is
Utility Computing.



Definiții: Cloud Computing

• Definition from Buyya• Definition from Buyya• Definition from Buyya
 A Cloud is a type of parallel and distributed system consisting of a 

collection of interconnected and virtualized computers that are 
dynamically provisioned and presented as one or more unified

• Definition from Buyya
 A Cloud is a type of parallel and distributed system consisting of a 

collection of interconnected and virtualized computers that are 
dynamically provisioned and presented as one or more unifieddynamically provisioned and presented as one or more unified 
computing resources based on service-level agreements 
established through negotiation between the service provider and 
consumers

dynamically provisioned and presented as one or more unified 
computing resources based on service-level agreements 
established through negotiation between the service provider and 
consumersconsumers.consumers.



CE ESTE CLOUD COMPUTING ?
Proprietăți și caracteristici

CE ESTE CLOUD COMPUTING ?



Cloud Computing

• Cloud computing este o paradigmă de a face computing o re• Cloud computing este o paradigmă de a face computing, o re-
gândire a modului de folosire a unor tehnologii.
 Idei centrale

• Utility ComputingUtility Computing
• SOA - Service Oriented Architecture
• SLA - Service Level Agreement

 Proprietăți și caracteristici
• Scalabilitate și elasticitate mărite
• Disponibilitate și fiabilitate mărite
• Manageabilitate și interoperabilitate mărite

Accesibilitate și portabilitate mărite• Accesibilitate și portabilitate mărite
• Performanță și optimizare în execuția aplicațiilor

 Tehnologii aflate la bază
• Virtualizare la nivel hardwareVirtualizare la nivel hardware
• Calcul paralel și distribuit
• Servicii Web



Proprietăți și Caracteristici



Principalele ideiUtility	
Computing
SOA SLA

p
SOA	+	SLA

• Perspectiva utilizatorului:
 Pentru utilizatori nu interesează cum ajung aplicațiile să se 

execute
• Mai degrabă, contează ce pot obține din partea sistemului

 Pentru utilizatori nu interesează ce face în fundal providerul
• Mai degrabă, contează calitatea serviciului obținutg , ț

 Utilizatorii nu doresc să dețină infrastructura fizică
• Preferabil plata strict a resurselor consumate

• Ce contează pentru utilizator?• Ce contează pentru utilizator?
 Doar “serviciul” obținut



Utility ComputingUtility	
Computing
SOA SLA

y p g

Un model de furnizare a serviciilor

SOA	+	SLA

• Un model de furnizare a serviciilor
 Providerul de servicii pune la dispoziție 

resurse computaționale și infrastructură pentru 
i t l l d ti ât li t l i dintervalul de timp cât clientul are nevoie  de 
ele, și facturează pentru consumul propriu-zis 
în locul unei cotizații periodice.
M d l l î ă i i fi i ț i Modelul încearcă maximizarea eficienței 
folosirii resurselor și/sau minimizarea 
costurilor asociate.



Ce este un Serviciu?Utility	
Computing
SOA SLA

• Serviciul este ceea ce faceți când vă conectați folosind

SOA	+	SLA

Serviciul este ceea ce faceți când vă conectați folosind 
Servicii Web.

• Serviciul reprezintă endpoint-ul unei conexiuni.
• Funcții ale unui serviciu:

 Un serviciu trebuie să fie bine definit
 Un serviciu trebuie să se auto-conținăUn serviciu trebuie să se auto conțină
 Un serviciu nu trebuie să depindă de contextul sau starea altor 

servicii.



Ce este un Serviciu Web?Utility	
Computing
SOA SLA

• Definiție:

SOA	+	SLA

ț
 Serviciul Web este auto-descriptiv și stateless, ce oferă o funcție 

peste rețea 
 Furnizorii de servicii Web oferă un API ce permite dezvoltatorilorFurnizorii de servicii Web oferă un API ce permite dezvoltatorilor 

exploatarea funcționalității peste Internet

W b S i D i ti L (WSDL)• Web Services Description Language (WSDL) :
 Exprimat în XML – include tipuri de date, mesaje
 Patru tipuri de operații suportate:

• One-way – Mesajele sunt trimite fără a se aștepta un răspuns
• Request & response – Mesaje ce includ cereri și răspunsuri
• Solicit response – O cerere pentru un răspuns
• Notification – Mesaje trimise mai multor furnizori



Arhitectura Orientată pe 
Servicii

Utility	
Computing
SOA SLA Servicii

• Definiție

SOA	+	SLA

ț
 Arhitectura Orientată pe Servicii (SOA) este organizată ca o 

colecție de servicii ce comunică unele cu altele
 Conține un set flexibil de principii de design folosite în cadrul fazeiConține un set flexibil de principii de design folosite în cadrul fazei 

de dezvoltare și integrare a sistemului
 Furnizează o suită slab-cuplată de servicii ce pot fi folosite în mai 

multe domenii de businessmulte domenii de business

• Abordarea
 Implementată adesea conform modelului de Serviciu Web



Calitatea ServiciuluiUtility	
Computing
SOA SLA

• Definiția originală:

SOA	+	SLA

• Definiția originală:
 Quality of Service (QoS) reprezintă setul de tehnologii ce asigură 

gestiunea traficului de rețea cu scopul eficientizării costurilor și 
îmbunătățirii experienței utilizatorului din medii home și enterpriseîmbunătățirii experienței utilizatorului din medii home și enterprise. 

• Astăzi QoS a căpătat sensuri mai largi, 
fiind folosit în:
 Evaluarea relației cu clientul
 Evaluarea tehnologiilorEvaluarea tehnologiilor



Quality Of ServiceUtility	
Computing
SOA SLA

y
SOA	+	SLA

• Evaluarea relației cu clientul
 QoS este de obicei măsurat în raport cu numărul de probleme ce 

au un impact direct asupra experienței utilizatoruluip p p ț
 Doar problemele ce au un efect negativ asupra bunurilor și 

serviciilor primite de client sunt supuse analizei

• Evaluări tehnologice
 QoS reprezintă operarea eficientă a unui sistem
 Poate conduce la proceduri de ajustare sau adaptare a 

programelor software și a codului pentru a atinge efectele dorite 
și o folosire mai eficientă a resurselor



Service Level AgreementUtility	
Computing
SOA SLA

g

• Definiție

SOA	+	SLA

Definiție
 Un Service-Level Agreement (SLA) reprezintă un contract între un 

furnizor de servicii peste rețea și un client, care specifică, adesea în 
termeni măsurabili (QoS) ce servicii sunt furnizate de către furnizortermeni măsurabili (QoS), ce servicii sunt furnizate de către furnizor

• Conținutul contractului:
M t i i d t f ț i Metrici de garantare a performanței

• Raportul up-time/down-time
• Throughput-ul sistemului
• Timpul de răspuns

 Detalii privind gestiunea problemelor
 Penalizări pentru ne-performanță
 Capabilități de securitate documentate



Scalabilitate & Elasticitate



Scalabilitate & Elasticitate

• Scalabilitatea• Scalabilitatea
 O proprietate dezirabilă a unui sistem, rețea, sau proces, care indică 

abilitatea de a suporta cantități din ce în ce mai mari de activități într-
o manieră progresivă prin mărirea capacității acestuia sauo manieră progresivă, prin mărirea capacității acestuia sau 
construcția deja mărită a acestuia.

El ti it t• Elasticitatea
 Abilitatea de a aplica o metodologie cuantificabilă ce permite o 

introspecție adaptivă a infrastructurii în timp real.

• Cum se pot obține astfel de proprietăți?
 Dynamic provisioning Dynamic provisioning
 Multi-tenant design



Dynamic Provisioning

 Manieră simplificată de a explica un mediu complex bazat pe servereManieră simplificată de a explica un mediu complex bazat pe servere 
distribuite în care instanțe computaționale ale serverului sunt furnizate 
(sau deployate) dintr-o consolă administrativă sau o aplicație client de 
către administratorul serverului; administratorul rețelei; sau un utilizator ; ț ;
având drepturile corecte.



Dynamic Provisioningy g

• Într-un model tradițional de calcul apar două probleme:ț p p
 Subestimarea utilizării sistemului conduce la furnizarea sub 

limitată a resurselor

Pierderi în Revenue

R
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ur
se Capacitate

Pierderi în Revenue

Cerere

1 2 3
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se
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Capacitate

Pi d i î # U
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es
ur

se Capacitate
Cerere

Timp (zile)
1 2 3

Pierderi în # Users

Cerere

1 2 3



Dynamic Provisioning

 Supraestimarea utilizării sistemului conduce la utilizare scăzută

Capacitate

Resurse nefolosite

Capacitate

es
ur

se

Cerere

Timp

R
e

• Cum se poate rezolva problema??

Timp

Cum se poate rezolva problema??
 Furnizarea dinamică a resurselor



Dynamic Provisioningy g

Resursele Cloud ar trebui furnizate dinamic pentru a• Resursele Cloud ar trebui furnizate dinamic, pentru a 
compensa variațiile de cerere datorate:
 Sezonului de comerț 
 Diversității cerințelor clienților
 Unor evenimente extraordinare

Capacitate

R
es

ur
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eu
rs
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Cerere

Timp

R
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Timp Timp



Multi-tenant Design

 Principiu al arhitecturilor software conform căruia o singură instanțăPrincipiu al arhitecturilor software conform căruia o singură instanță 
a software-ului rulează pe server, însă servind mai multe organizații 
client.

 Într-o arhitectură multi-tenant o aplicație software este proiectatăÎntr o arhitectură multi tenant, o aplicație software este proiectată 
pentru a partiționa virtual datele și configurația a.î. fiecare 
organizație client să lucreze cu o instanță virtuală a aplicației 
customizată.

• Cerințe orientate spre client:
 Customizare

• Aplicațiile multi-tentant necesită furnizarea unui grad sporit de 
customizare pentru a suporta toate cerințele organizațiilor client.

 Calitate a serviciului
• Aplicațiile multi-tenand trebuie să furnizeze nivele de securitate și 

robustețe sporite.



Disponibilitate & Fiabilitate



Disponibilitate & Fiabilitate

• Disponibilitatea (availability)Disponibilitatea (availability)
 Gradul cu care un sistem, subsistem, sau echipament se află într-o 

stare specificată operabilă.  presupunând un mediu conform cu 
specificațiile de funcționare, indiferent de momentul de timp.specificațiile de funcționare, indiferent de momentul de timp.

 Un sistem Cloud necesită o disponibilitate ridicată
• Ex. Un sistem “Five Nines” furnizează statistic o disponibilitate de 

99.999%

• Fiabilitatea (reliability)
 Abilitarea sistemului sau a unei componente de a efectua funcțiile 

specificate sub anumite condiții pentru o anumită perioadă de timp.specificate sub anumite condiții pentru o anumită perioadă de timp.
• Cum se asigură aceste proprietăți?

 Soluții de toleranță la defecte
S l ții d i ili ț i Soluții de asigurare a rezilianței

 Soluții de securitate



Toleranța la defecteț

 Proprietatea sistemului de a continua să funcționeze corect chiar înProprietatea sistemului de a continua să funcționeze corect chiar în 
prezența apariției unui defect în oricare dintre componentele 
acestuia.

 Dacă calitatea de operare scade această scădere esteDacă calitatea de operare scade, această scădere este 
proporțională cu severitatea defecțiunii  comparat cu un sistem 
naiv în care o simplă defecțiune poate conduce la oprirea completă 
a sistemului.

• 4 aspecte pentru toleranță:
 Nu există un “single point of failure”
 Soluții de “fault detection” și “isolation” în cazul componentei 

defecte
 Izolarea defectului pentru prevenirea propagării acestuia
 Disponibilitatea modurilor de revenire în funcțiune



Toleranța la Defecteț

Single Point Of Failure (SPOF)• Single Point Of Failure (SPOF)
 O parte a sistemului care, dacă cedează, 

conduce la oprirea completă a întregului sistem.
 Evaluarea unei locațiilor de apariție a defectelor 

poate arăta care sunt acele componente critice 
ale sistemului care ar putea să conducă la o 

i l tă î l i d f toprire completă în cazul unui defect.

• Prevenirea SPOF-urilor
 Dacă un sistem experimentează un defect, 

acesta trebuie să continue să funcționeze fără 
întrerupere chiar în timpul procesului de p p p
efectuare a reparațiilor.



Toleranța la Defecte

• Detecția și izolarea defectului (FDI)
 Sistem de monitorizare, identificarea unui defect și specificarea 

tipului de defect și locației acestuia.p ș ț

• Izolarea componentei defecte
 Când un defect apare, sistemul tb.

să poată izola defectul la nivelul unei
anumite componente.p



Toleranța la Defecteț

• Izolarea defectului
 Unele defecte pot opri sistemul prin propagarea de la 

componenta defectă către alte componente .p p
 Sunt necesare mecanisme pentru izolarea componentei defecte.

• Disponibilitatea modurilor de revenire• Disponibilitatea modurilor de revenire
 Sistemul trebuie să mențină checkpoint-uri ce pot fi folosite 

pentru gestiunea modificărilor de stare.



Reziliența Sistemului

• Reziliența
 Reziliența reprezintă abilitatea de a furniza și menține un nivel 

acceptabil al serviciului chiar în prezența defectelor și provocărilor 
operaționaleoperaționale.

 Reziliența ține de abilitatea sistemului de a se reîntoarce la o stare 
originală după apariția problemei. 

 Dacă evenimentul de risc conduce sistemul într-un mod offline, un ,
sistem rezilient se va întoarce la funcția obișnuită cât mai repede cu 
putință.

• Evenimente de risc
 Dacă curentul e întrerupt pentru 2 zile, poate sistemul să revină la 

funcția normală (în special în termeni de date)?
D ă i i h i t i d t d t ită ii b i d d t Dacă un serviciu cheie este pierdut datorită coruperii bazei de date, 
poate aplicația de business să-și revină?



Reziliența Sistemului

• Disaster RecoveryDisaster Recovery
 Procesul, politicile și procedurile legate de pregătirea recuperării 
și continuarea funcționării infrastructurii tehnologice critice a 
organizației după un dezastru natural sau indus de om.organizației după un dezastru natural sau indus de om.

• Strategii:
 Backup

• Salvarea datelor off-site la intervale regulate
• Replicarea datelor într-o locație off-site
• Replicarea întregului sistem

 Pregătirea mediului
• Sisteme de mirroring locale
• Protecție la suprasarcini
• Uninterruptible Power Supply (UPS)



Securitatea Sistemului

• Probleme de securitate în Cloud Computing :
 Securitatea în Cloud reprezintă un sub-domeniu în continuă 

dezvoltare legat de securitatea calculatoarelor, a rețelelor de 
calculatoare, sau în general de securitatea informatică.

 Setul de politici, tehnologii și soluții de control pentru protejarea 
datelor, aplicațiilor și infrastructurii de Cloud.



Securitatea Sistemului

• Aspecte importante pt security și privacy :• Aspecte importante pt. security și privacy :
 Protejarea datelor

• Pt. a fi considerate protejate, datele unui client tb. Izolate de ale 
altuiaaltuia.

 Gestiunea identităților
• Fiecare organizație dispune de propriul sistem de management a 

identităților ideal tb să se permită folosirea acestora pentruidentităților  ideal tb. să se permită folosirea acestora pentru 
controlul accesului la informații și resurse computaționale.

 Securitatea aplicațiilor
• Furnizorii Cloud trebuie să asigure soluții prin care aplicațiile• Furnizorii Cloud trebuie să asigure soluții prin care aplicațiile 

disponibile ca servicii sunt garantate a fi securizate.
 Privacy

• Furnizorii asigură că toate datele critice sunt mascate și doar• Furnizorii asigură că toate datele critice sunt mascate și doar 
utilizatorii autorizați au acces la datele respective în ansamblul 
acestora.



Mentenabilitate & Interoperabilitate



Manageability & Interoperability

M t bilit t• Mentenabilitate

 Administratorul sistemului Cloud. Proprietăți self-*.

• Interoperabilitate

 Proprietatea unui produs sau sistem, ale cărui interfețe sunt bine 
specificate, de a lucra cu alte produse sau sisteme, prezente sau 
viitoare, fără restricții de acces sau implementare.

• Cum se pot atinge aceste proprietăți?• Cum se pot atinge aceste proprietăți?

 Automatizarea controlului la nivelul sistemului

 Monitorizarea stării sistemului



Automatizarea 
ControluluiControlului

• Autonomic ComputingAutonomic Computing
 Scopul final al dezvoltării unui sistem computațional capabil de 

auto-gestiune, pentru a depăși complexitatea crescândă a 
managementului sistemelor computaționale și a reduce bariera pemanagementului sistemelor computaționale și a reduce bariera pe 
care complexitatea o pune în fața dezvoltărilor viitoare.

F k hit t l• Framework arhitectural:
 Compus din Autonomic Components (AC) ce interacționează unele 

cu altele.
 Un AC poate fi modelat în termeni de două bucle de control 

principale (locală și globală) cu senzori (pentru auto-monitorizare), 
efectori (pentru auto-ajustare), cunoștințe și planificator/adaptor 
pentru exploatarea politicilor bazate pe self- sau environment 
awareness.



Automatizarea 
ControluluiControlului

P t t f ți l• Patru aspecte funcționale:

 Self-Configuration

C f• Configurarea automată a componentelor.

 Self-Healing

A t ti d i ii i tă ii d f t l• Automatizarea descoperirii și corectării defectelor.

 Self-Optimization

• Automatizarea monitorizării și controlului resurselor pentru asigurarea• Automatizarea monitorizării și controlului resurselor pentru asigurarea 
funcționării optime în raport cu cerințele inițiale definite.

 Self-Protection

• Identificarea și protejarea proactive a atacurilor arbitrare.



Monitorizarea Sistemului

 Procesul care colectează și stochează date legate de starea curentă Procesul care colectează și stochează date legate de starea curentă 
de funcționare a sistemului distribuit.

• Ce putem monitoriza în Cloud ?
 Stările hardware-ului la nivel fizic și virtual
 Metrici de performanță pt. resursep ț p
 Modele de acces la nivelul rețea
 Loguri de sistem
 etc … etc

• Și…
 Sistemul de plată



Sistemul de Plăți

• Billing System în Cloud?Billing System în Cloud?
 Utilizatorii plătesc ceea ce consumă.
 Furnizorul Cloud tb. să determine în prealabil lista cu prețuri 

raportate la nivelul utilizării resurselorraportate la nivelul utilizării resurselor.
 Furnizorul Cloud tb. să înregistreze nivelul de utilizare a 

resurselor în cazul fiecărui utilizator și să calculeze costurile în 
funcție de aceste înregistrărifuncție de aceste înregistrări.

• Cum poate cunoaște furnizorul Cloud nivelul de 
utilizare?
 Cu ajutorul sistemului de monitorizare.
 Calcularea automată a costului  chiar

preluarea automată a sumei direct din contulpreluarea automată a sumei direct din contul
utilizatorului.



Performanță & 
OptimizareOptimizare



Performanță & 
OptimizareOptimizare

• Garanții de Performanță
 Performanța aplicației tb. garantată.
 Furnizorii Cloud apelează la infrastructuri puternice pentru p p p

construcția unui mediu puternic performant și optimizat pentru 
livrarea serviciilor către utilizatori.

• Soluții pentru aceasta:
 Parallel computing Parallel computing
 Load balancing
 Job scheduling



Procesare Paralelă

Parallel Processing• Parallel Processing
 Multe calcule au loc concurent, operate conform principiului 

divizării problemelor mari în subprobleme rezolvabile concurent.p p

• Paralelismul apare la diverse nivele:
 Bit level parallelism

 Instruction level parallelism

 Data level parallelism

 Task level parallelism



Procesare Paralelă

• Abordări în hardware
 Computere multi-core
 Multi-procesoare simetricep
 GPU-uri
 Procesare vectorială
 Distributed computing Distributed computing

• Cluster computing
• Grid computing

Ab d i î f• Abordări în software
 Limbaje de programare paralelă
 Paralelizare automată



Balansarea Încărcării

• Load balancing
 Tehnica distribuirii încărcării în mod egal pe două sau mai multe 

calculatoare, legături de rețea, CPU-uri, harddisk-uri, sau alte g ț
resurse, pentru a obține o utilizare optimă a resurselor, maximiza 
throughput-ul, minimiza timpul de răspuns sau evita 
supraîncărcarea.

• Optimizare la nivelul
 Utilizării resurselor
 Performanței sistemului Performanței sistemului
 Eficientizării consumului de energie



Job Scheduling

• Job scheduler• Job scheduler
 Aplicație software ce răspunde de execuțiile în fundal 

nesupravegheate, cunoscut și sub numele de batch processing.

• Ce planificăm în Cloud ?
 Task-uri intensiv computaționale
 Task-uri cu dependințe de procesare 

Ab dă i• Abordări
 Folosirea unui workflow pre-definit
 Configurarea automată a sistemului



Accesibilitate & 
PortabilitatePortabilitate



Accesibilitate & 
PortabilitatePortabilitate

• Accesibilitate• Accesibilitate
 Termen general folosit pentru a descrie gradul cu care un produs, 

dispozitiv, serviciu sau mediu sunt accesibile de cât mai multe 
persoanepersoane.

• Portabilitatea unui serviciu
 Abilitarea de a accesa servicii folosind orice dispozitive, oricând, 

continuu chiar în condiții de mobilitate și adaptare dinamică la 
diverse variații ale resurselor.

• Modalități de atingere a acestor proprietăți
 Uniform access Uniform access
 Thin client



Acces Uniform

• Cum accesează utilizatorii servicii Cloud?• Cum accesează utilizatorii servicii Cloud?
 Funizorul Cloud furnizează servicii Cloud prin intermediul celor mai 

răspândite medii de acces . Utilizatorii din diverse medii (OS, 
f )platforme de operare, etc) sunt serviți în mod direct.

 Astăzi tehnicile Web sunt cele mai răspândite. Ca urmare, 
majoritatea serviciilor Cloud sunt livrate prin interfețe Web în j p ț
Internet.



Thin Client

 Computer sau program ce depinde de alte calculatoare pentruComputer sau program ce depinde de alte calculatoare pentru 
efectuarea rolului computațional. 

• Caracteristici:
 Hardware pentru client ieftin

• Clienții se presupune că pot funcționa folosind hardware ieftin.

 Diversitatea dispozitivelor finale

• Utilizatorii finali pot accesa serviciul Cloud prin intermediul unei 
multitudini de dispozitive eletronice, incluzând telefoane mobile sau p ,
SmartTV.

 Simplitatea clientului

Si t l l l l li t l i f t ă ții f ți l l t• Sistemul local al clientului nu efectuează operații funcționale complete.



MODELE DE SERVICIIMODELE DE SERVICII















Sumar al Modelelor de 
ServiciiServicii

• Dar dacă doriți să dețineți un departament IT?• Dar dacă doriți să dețineți un departament IT?
 Similar cu analogia construcției unei case

• Puteți închiria o infrastructură virtualizată și construi propriul sistem IT 
din acele resurse închiriate aflate sub controlul vostru completdin acele resurse închiriate, aflate sub controlul vostru complet.

• În termeni tehnici, folosiți soluția Infrastructure as a Service (IaaS).
 Similar cu analogia cumpărării unei case

• Puteți să vă dezvoltați propriul sistem IT prin intermediul unei platformePuteți să vă dezvoltați propriul sistem IT prin intermediul unei platforme 
Cloud, fără să vă pese de detaliile de management a resurselor de nivel 
scăzut.

• În termeni tehnici, folosiți soluția Platform as a Service (PaaS).
Si il l i l i ii î t h t l Similar cu analogia locuirii într-un hotel

• Puteți folosi direct anumite soluții IT existente, furnizate de o aplicație 
software a furnizorului de servicii, fără să aveți detalii tehnice asupra 
modului cum aceste servicii sunt oferite.

• În termeni tehnici, folosiți soluția Software as a Service (SaaS).



Sumar al 
Modelelor de ServiciiModelelor de Servicii



Infrastructure as a Service
Platform as a Service

MODELE DE SERVICII

Platform as a Service
Software as a Service

MODELE DE SERVICII



Infrastructure as a Service

• Infrastructure as a Service - IaaSInfrastructure as a Service IaaS
 Furnizează consumatorului resurse computaționale fundamentale 

(procesare, stocare, rețea) în care consumatorul poate deploya și 
executa software arbitrar, incluzând sisteme de operare și aplicații.executa software arbitrar, incluzând sisteme de operare și aplicații.

 Consumatorul nu gestionează sau controlează infrastructura de 
dedesubt Cloud, dar are control asupra sistemului de operare, 
stocării, aplicațiilor deployate, și posibil chiar un control limitat al unorstocării, aplicațiilor deployate, și posibil chiar un control limitat al unor 
componente de rețea.

• Exemple:
A EC2 Amazon EC2

 Eucalyptus
 OpenNebula
 … etc



Infrastructure as a Service

• Arhitectura sistemului:Arhitectura sistemului:



Infrastructure as a Service

• Tehnica de bază - Virtualizare
 Virtualizarea este o abstractizare a resurselor logice pornind de la 

un set de resurse fizice.
• Virtualizarea se bazează pe un hipervizor la nivelul OS.p p
• Mai multe OS partajează hardware-ul fizic și furnizează diverse servicii.
• Se îmbunătățește utilizarea, disponibilitatea, securitatea și confortul.

VM1 VM2 VM3



Infrastructure as a Service

Proprietăți suportate de virtualizare:• Proprietăți suportate de virtualizare:
 Mentenabilite și interoperabilitate
 Disponibilitatea și fiabilitate
 Scalabilitate și elasticitate



Infrastructure as a Service

• Furnizarea unui serviciu Resource Management• Furnizarea unui serviciu - Resource Management 
Interface
 Câteva tipuri de resurse virtualizate:p

• Mașina virtuală – Ca provider IaaS tb. să furnizăm operații de 
bază la nivelul mașinii virtuale, precum creare, suspendare, 
repornire și terminare, …etc.p ș

• Spațiul de stocare virtual – Ca provider IaaS tb. să furnizăm 
operații de bază precum alocare de spațiu, eliberare de spațiu, 
scriere de date și citire de date, …etc.ș

• Rețea virtuală – Ca provider IaaS tb. Să furnizăm operații de 
bază ca alocare de adrese IP, înregistrarea numelui de 
domeniu, stabilirea conexiunii și furnizarea de bandwidth, …etc.ș



Infrastructure as a Service

F i i i S t M it i I t f• Furnizare serviciu – System Monitoring Interface
 Câteva metrici de monitorizare:

• Virtual Machine – Monitorizarea stărilor sistemului: CPU 
loading, memory utilization, IO loading și internal network 
loading, …etc.

• Virtual Storage – Monitorizarea spațiului de stocare: virtual 
space utilization, data duplication și storage device access 
bandwidth, …etc.

• Virtual Network – Monitorizarea stării rețelei: virtual network 
bandwidth, network connectivity și network load balancing, 
…etc.



IaaS - Sumar

• IaaS este platforma de execuție ce abtractizează infrastrutura.

• Tehnica de bază pentru IaaS• Tehnica de bază pentru IaaS
 Virtualizare

• Server Virtualization
St Vi t li ti• Storage Virtualization

• Network Virtualization

S i ii f i t d I S• Servicii furnizate de IaaS
 Resource Management Interface
 System Monitoring Interfacey g



Infrastructure as a Service
Platform as a Service
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Platform as a Service
Software as a Service
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Platform as a Service

• Platform as a Service PaaS• Platform as a Service - PaaS
 Consumatorul poate deploya în infrastructura Cloud aplicații 

create de acesta sau achiziționate, create folosind limbajele de 
i i t t l t t d f iprogramare și instrumentele suportate de furnizor.

 Consumatorul nu gestionează sau controlează infrastructura 
Cloud, incluzând rețea, servere, sisteme de operare sau spațiu 
d t d l t l li țiil d l t ide stocare, dar el are control asupra aplicațiilor deployate și 
posibil asupra configurației mediului de host pentru aplicație.

• Exemple:
 Microsoft Windows Azure
 Google App Engine
 HadoopHadoop
 … etc



Platform as a Service

• Arhitectura sistemului:• Arhitectura sistemului:



Platform as a Service

• Tehnica de bază– Runtime Environment DesignTehnica de bază Runtime Environment Design
 Mediul de execuție se referă al colecția de servicii software 

disponibile. Adesea implementat ca o colecție de biblioteci 
programprogram.

• Proprietăți ale Runtime Environment :
 Mentenabilitate și interoperabilitate
 Performanță și optimizare
 Disponibilitate și fiabilitate
 Scalabilitate și elasticitateș



Platform as a Service

• Serviciu furnizat – un IDE de Programare
 Utilizatorii folosesc un IDE de programare pentru dezvoltarea 

serviciului în cadrul PaaSserviciului în cadrul PaaS

• IDE-ul integrează toate funcționalitățile suportate de mediul de 
runtime.

• IDE-ul furnizează o serie de instrumente de dezvoltare, precum 
profilere, depanatoare sau medii de test.

 API-ul de programare suportat de mediul de runtime poate varia p g p p
între diverși furnizori Cloud, dar există unele funcții de operare 
comune.

• Operații asupra resurselor computaționale, de stocare sauOperații asupra resurselor computaționale, de stocare sau 
comunicație.



Platform as a Service 

• Serviciu furnizat– System Control Interface
 Police-Based Control

• Descris ca un principiu sau ca o regulă pentru ghidarea deciziilor și 
ajungerea la un rezultat rațional.

• Decizia se ia în funcție de unele cerințe.

 Workflow Control

• Descrie fluxul de instalare și configurare a resurselor.

• Daemon-ul de procesare al workflow-ului livrează soluții rapide și 
eficiente pentru construirea și gestiunea resurselor Cloud.



PaaS - Sumar

• PaaS este platforma de dezvoltare ce abstractizeazăPaaS este platforma de dezvoltare ce abstractizează 
infrastructura, OS și middleware-ul pentru a conduce 
productivitatea dezvoltatorului.

• Tehnica de bază PaaS
 Runtime Environment

• PaaS furnizează serviciile
 Programming IDE

• API-uri de programareAPI uri de programare
• Instrumente de dezvoltare

 System Control Interface
• Abordare orientată pe politicip p
• Abordare orientată pe workflow-uri



Infrastructure as a Service
Platform as a Service
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Software as a Service

• Software as a Service - SaaS
 Consumatorul poate folosi aplicațiile furnizorului ce rulează în 

infrastructura Cloud. Aplicațiile sunt accesibile de pe diverse 
dispozitive ale clientului printr-o interfață thin client precum un p p ț p
browser web.

 Consumatorul nu gestionează sau controlează infrastructura 
Cloud aflată dedesubt, incluzând resurse de rețea, servere, , ț , ,
sisteme de operare, stocare sau aplicații individuale, cu posibila 
excepție a unor setări de configurație limitate ale aplicației.

• Exemple:Exemple:
 Google Apps (e.g., Gmail, Google Docs, Google sites, …etc)
 SalesForce.com

E OS EyeOS
 … etc



Software as a Service



Software as a Service

• Tehnica de bază – Serviciu WebTehnica de bază Serviciu Web
 Web 2.0 este trend-ul folosirii întregului potențial al Web-ului

• Internet-ul văzut ca platformă computațională

• Execuția de aplicații interactive prin browser-ul Web

• Gestiunea interconectivității și mobilității dispozitivelor

• Proprietăți furnizate de Internet :
 Accesibilitate și portabilitate



Software as a Service

• Serviciu furnizat– Web-based Applications
 Aplicațiile convenționale tb. să-și translateze interfețele de acces în 

platformă orientată Web.platformă orientată Web. 

 Aplicații din diverse domenii

• Aplicații Generale – Aplicații pentru scopuri generice, precum office 
suit, multimedia și instant message, …etc.

• Aplicații de Business– Aplicații pentru scopuri de business, precum 
ERP, CRM și market trading system, …etc.

• Aplicații Științifice – Aplicații pentru scopuri științifice, precum 
aerospace simulation și biochemistry simulation, …etc.

• Aplicații de e Government Aplicații pentru guvernare precum national• Aplicații de e-Government– Aplicații pentru guvernare, precum national 
medical system și public transportation system service, …etc.



Software as a Service

Serviciu furnizat Web Portal• Serviciu furnizat– Web Portal
 În afară de capabilitățile standarde ale motoarelor de căutare, 

portalurile Web oferă unele servicii precum e-mail, news, stock 
i i f ții b d d t i di ti tprices, informații, baze de date și divertisment.

 Câteva exemple:
• iGoogle
• MSNBC
• Netvibes
• Yahoo!



SaaS - Sumar

• SaaS reprezintă aplicația finală închiriată și customizată.

• Tehnica de bază pt SaaS• Tehnica de bază pt. SaaS
 Serviciul Web 

• SaaS furnizează ca servicii
 Aplicații Web-based

• Aplicații generalep ț g
• Aplicații de Business
• Aplicații științifice
• Aplicații de e-Governmentp ț

 Portal Web
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Model de Deployment

• Există 4 modele de deployment pt. Cloud :
 Public Cloud
 Private CloudPrivate Cloud
 Community Cloud
 Hybrid Cloud

• Diferența principală constă în scopul și accesul la 
serviciile Cloud publicate și puse la dispoziția 
consumatorilor de servicii.



Public Cloud

• Definițieț
 Infrastructura Cloud este pusă la dispoziția publicului general și 

este deținută de către o organizație ce vinde servicii Cloud.
 Cunoscut și ca “external cloud” sau “multi-tenant cloud”Cunoscut și ca external cloud  sau multi tenant cloud
 Modelul reprezintă un mediu Cloud accesibil oricui.
 Caracteristici de bază:

I f t t ă ă• Infrastructură omogenă
• Politici de bază
• Resurse partajate și mediu multi-tenant

I f t t ă d bi i î hi i tă• Infrastructură de obicei închiriată



Private Cloud

• Definițieț
 Infrastructura Cloud operată de către o singură organizație. 

Poate fi gestionată de către organizație sau o a treia entitate. 
 Cunoscut și ca “internal cloud” sau “on-premise cloud”Cunoscut și ca internal cloud  sau on premise cloud
 Limitează intenționat accesul la resurse doar pentru acei 

consumatori ce aparțin aceleiași organizații ca cea ce deține 
sistemul Cloudsistemul Cloud. 

 Caracteristici de bază:
• Infrastructură eterogenă
• Politici customizate• Politici customizate
• Resurse dedicate
• Infrastructură in-house
• Control end to end• Control end-to-end



Public vs. Private

• Comparație:• Comparație:

Public Cloud Private Cloud

Infrastructure Homogeneous Heterogeneous
Policy Model Common defined Customized & Tailored 
Resource Model Shared & Multi-tenant DedicatedResource Model Shared & Multi tenant Dedicated
Cost Model Operational expenditure Capital expenditure
Economy Model Large economy of scale End-to-end control



Community Cloud

• Definiție
 Infrastructura Cloud este partajată de câteva organizații și 

suportă o comunitate specifică ce partajează aspecte (ex., p p p j p (
misiunea, cerințe de securitate, politici). 



Hybrid Cloud

• DefinițieDefiniție
 Infrastructură Cloud compusă din două sau mai multe Cloud-uri

ce sunt văzute ca o singură entitate, legate prin tehnologii 
standardizate sau proprietare ce permite portabilitatea datelor șistandardizate sau proprietare ce permite portabilitatea datelor și 
aplicațiilor (ex., balansarea încărcării între Cloud-uri).



Ecosistemul Cloud
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