
Računalništvo v oblaku v telekomunikacijah in 

primeri uporabe 

Urban Sedlar, Janez Bešter, Andrej Kos 

Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

Povzetek — Računalništvo v oblaku temelji na konceptu, ki je v telekomunikacijah že dolgo poznan kot abstrakcija infrastrukture, 

platforme in storitev. Pomembna razloga za njegov razmah sta vedno večja razširjenost širokopasovnih povezav ter napredek na področju 

virtualizacije strojne opreme, ki danes omogoča popolno avtomatizacijo in optimizacijo delovanja velikih strežniških farm. Virtualizacija 

predstavlja osnovo infrastrukture kot storitve (IaaS), ta pa močno olajšuje izvedbo platforme kot storitve (PaaS) in programske opreme kot 

storitve (SaaS). PaaS tako predstavlja skalabilno platformo za razvijalce (npr. Google App Engine), SaaS pa že daje na voljo funkcionalnosti 

končnemu uporabniku (npr. Gmail). 

Kljub številnim ponudnikom virtualizacijske programske opreme (VMware, Citrix, Parallels, ipd.), ki uporabniku omogoča postavitev 

zasebnega oblaka, pa se to področje ne bi tako razmahnilo brez prisotnosti velikih ponudnikov infrastrukture in storitev v oblaku (zlasti 

Amazon in Google), ki so z agresivnim oglaševanjem in inoviranjem na področju poslovnih modelov ozavestili kupce in znižali vstopno 

bariero za uporabnike in razvijalce. Z uporabo infrastrukture in storitev po dostopnih cenah uporabniku ni več potrebno skrbeti za lastno ICT 

infrastrukturo (skalabilnost, varnost, redundanca, nadgradnje), temveč se s tem ukvarja profesionalno osebje v podatkovnem centru. 

Drugačna stroškovna dinamika (pay-as-you-grow) pa omogoča tudi nove poslovne modele, saj uporabnikom omogoča fleksibilno uporabo 

infrastrukture in storitev ter zaračunavanje glede na količino porabljenih virov. 

Ključne besede — računalništvo v oblaku, virtualizacija, platforma, IaaS, PaaS, SaaS 

Abstract — Cloud computing is based on a concept which has 

long been known in telecommunications as the abstraction of 

infrastructure, platform and services. Two important reasons for its 

wide adoption in recent times have been the ever-greater penetration 

of broadband internet access and advances in the field of hardware 

virtualization, which today allows completely automated and 

optimized operation of large datacenters. 

Virtualization represents the basis of infrastructure as a service 

(IaaS), which greatly simplifies the implementation of platform as a 

service (PaaS) and software as a service (SaaS) paradigms. PaaS 

thus represents a scalable platform for service developers (e.g., 

Google App Engine), while SaaS provides functionalities for end-

users (e.g., Gmail).  

Despite the large number of virtualization software providers 

(e.g., VMware, Citrix, Parallels, etc.), the field wouldn’t have 

developed with quite the same rapidity without the activities of large 

infrastructure providers such as Amazon or Google, which have 

brought cloud computing to the attention of the wider audience 

trough innovation and aggressive marketing, while in the process 

lowering the entry barriers for users and developers alike. By 

leveraging the cloud infrastructure and services, available at 

affordable prices, users need not manage their own ICT 

infrastructure (together with its scalability, security, redundancy and 

upgrades); these tasks can be undertaken by professional datacenter 

personnel. At the same time, different cost dynamics (pay-as-you-

grow models) enable new business models by allowing customers 

flexible resource utilization and charging by the amount of resources 

actually used. 

Keywords — cloud computing, virtualization, platform, IaaS, 

PaaS, SaaS 

I. UVOD 

Računalništvo v oblaku je danes izraz, ki se pojavi skoraj 

v vsakem tehnološkem pogovoru. Kljub temu pa se predstave 

in razumevanje konceptov razlikujejo glede na tehnološko 

ozadje posameznika. Tipičen programer si pod besedo oblak 

preprosto predstavlja strežnik; po drugi strani pa tipičen 

informacijski arhitekt dobro razume koncepte, kot so 

elastičnost, samopostrežba in visoka razpoložljivost, pozabi 

pa, da je osnovni gradnik še vedno povsem navaden strežnik, 

ki ga priključi povsem navaden in zmotljiv sistemski 

administrator. 

Inštitut NIST (National Institute of Standards and 

Technology) računalništvo v oblaku definira kot »model za 

zagotavljanje omrežnega dostopa do deljenega nabora 

računalniških virov (kamor sodijo omrežja, strežniki, 

diskovni prostor, aplikacije in storitve), ki jih je mogoče hitro 

pripraviti za uporabo in hitro sprostiti, oboje z minimalnim 

trudom in z minimalno interakcijo ponudnika storitve« [1]. 

 

Po tej definiciji sta ključni zahtevi oblaka: 

– delovanje na zahtevo: uporabnik lahko sam, brez 

interakcije ponudnika, zahteva večjo ali manjšo količino 

računalniških virov; 

– elastičnost: če uporabnik zahteva več virov, jih mora 

sistem zagotoviti; ko uporabnik virov ne potrebuje več, 

jih sistem lahko nameni drugim uporabnikom. 

Ključna zahteva za preživetje takšnega sistema v širšem 

ICT ekosistemu je širokopasovna omrežna povezava od 

uporabnika do infrastrukture v oblaku, kar je eden od 

razlogov za dokaj pozen razmah koncepta računalništva v 

oblaku. Podobno pa tudi zagotovitev elastičnosti in delovanja 

na zahtevo ni trivialna in je bila zares mogoča šele z 

napredkom tehnik virtualizacije. 

II. VIRTUALIZACIJA 

Virtualizacija je širok pojem, ki pomeni uporabo 

abstraktnih oz. navideznih virov, ki skrivajo kompleksnost 

spodaj ležeče infrastrukture. Ko uporabljamo besedo 



virtualizacija bodisi govorimo o virtualizaciji posameznih 

virov (CPU, disk, omrežni viri, spomin) ali o virtualizaciji 

strežnikov. 

Pri virtualizaciji računskih, spominskih in omrežnih virov 

slednje agregiramo v skupen fond (pool), kjer so na voljo več 

uporabnikom. Takšna agregacija omogoča enostavno 

dodeljevanje virov različnim uporabnikom ne glede lokacijo 

fizičnega vira. Klasičen primer takšnega virtualiziranega vira 

je virtualni spomin: če v računalnik namestimo spominski 

modul s kapaciteto 2 GB ter kasneje dodamo še en enak 

modul, bo operacijski sistem lahko naslovil 4 GB. Če v 

skupen fond dodamo še 4 GB diskovnega prostora (t.i. swap), 

bo sistem lahko na povsem enoten način naslovil 8 GB 

virtualnega spomina. Primerjajmo to z običajnimi 

nevirtualiziranimi trdimi diski, kjer je potrebno na vsakem 

disku ustvariti particijo in jo naslavljati skladno s fizično 

lokacijo (disk C:, D: ipd.). 

Strežniška virtualizacija pa omogoča abstrakcijo 

celotnega računalnika; operacijski sistem virtualnega 

računalnika tako ne teče več neposredno na realni strojni 

opremi gostiteljskega računalnika, temveč kot gost v 

navideznem računalniku virtualizacijskega okolja. S takšnim 

pristopom zagotovimo, da je strojna oprema virtualnega 

strežnika vedno enaka, kljub menjavi spodaj ležečih fizičnih 

strežnikov; to omogoča enostavno migracijo strežnikov na 

druge gostitelje, kar izboljšuje izrabo virov. Dodatne 

prednosti strežniške virtualizacije so: 

– konsolidacija infrastrukture z nizko obremenitvijo na 

manjše število fizičnih strežnikov, kar prinaša prihranek 

energije in stroškov vzdrževanja, 

– možnost nadgradnje strojne opreme brez ponovne 

namestitve programske opreme, 

– statistični multipleks: posamezni strežniki imajo različno 

razporejene konice obremenitev, kar pomeni, da je mogoč 

overprovisioning in 

– poenostavljene varnostne kopije: potrebno je zgolj izdelati 

konsistenten posnetek (snapshot) slike trdega diska in ga 

kot navadno datoteko presneti na trak. 

 

 

Slika 1:   Virtualna infrastruktura omogoča enostavno 

migracijo virtualnih strežnikov (gostov) na druge fizične 

strežnike (gostitelje). 

III. IINFRASTRUKTURA, PLATFORMA IN 

PROGRAMSKA OPREMA KOT STORITEV 

Virtualizacija predstavlja osnoven gradnik infrastrukture 

kot storitve (IaaS). IaaS temelji bodisi na ponujanju 

posameznega virtualnega vira (npr. disk) ali virtualizirane 

strežniške infrastrukture, ki lahko v večini primerov povsem 

zamenja običajen fizičen strežnik (izjema se pojavi, če želimo 

na virtualen strežnik fizično priključiti periferno enoto, npr. 

USB disk). Tipičen komercialen primer virtualiziranega vira 

predstavlja Amazon Simple Storage Service (S3), ki 

predstavlja enotno naslovljiv diskovni prostor z navidezno 

neskončno kapaciteto. Analogen komercialen primer 

strežniške virtualizacije je Amazon Elastic Compute Cloud 

(EC2), na katerem je mogoče poganjati lastne slike 

operacijskega sistema; EC2 kot trdi disk uporablja 

virtualizirano diskovje S3. 

 

 

Slika 2: Infrstruktura, platforma in programska oprema kot 

storitev 

Naslednji korak predstavlja platforma ko storitev (PaaS), 

ki za svojo osnovo jemlje IaaS. Platforma svojim 

uporabnikom skrije infrastrukturo (fizično ali virtualno 

strojno opremo), nudi pa jim specifične funkcionalnosti, ki 

omogočajo razvoj aplikacij. Komercialen primer PaaS 

predstavlja Google App Engine, ki razvijalcem nudi 

dinamično in skalabilno platformo za poganjanje aplikacij, 

napisanih v programskih jezikih Python in Java. Ko 

razvijalec napiše aplikacijo, jo naloži v oblak, ob tem pa mu 

ni potrebno skrbeti za skaliranje in upravljanje infrastrukture. 

V primeru uporabe IaaS bi razvijalec moral sam poskrbeti za 

zagon npr. 10 instanc virtualnega strežnika, namestiti svojo 

programsko kodo na vseh 10 instanc in skrbeti za 

porazdelitev obremenitve med posameznimi strežnik (load 

balancing). 

Zadnji korak abstrakcije predstavlja programska oprema 

kot storitev. Ta je namenjena končnim uporabnikom, pri 

čemer skrije tako nivo platforme kot nivo infrastrukture.  

Tipičen komercialen primer predstavlja spletna pošta, kjer 

se uporabnik prijavi s svojim računom, potem pa mu strežnik 

postreže podatke, ki se lahko nahajajo na povsem različnih 

platformah ter na povsem geografsko in logično porazdeljeni 

infrastrukturi. 



IV. KOMUNIKACIJA Z OBLAKOM 

Pomemben problem predstavlja prenos podatkov v oblak 

in nazaj k uporabniku; kljub temu da širokopasovne povezave 

reda 100Mbit/s za organizacije ne predstavljajo več nobene 

posebnosti, pa je čas, potreben za prenos 1TB podatkov (kar 

danes v času potrošniških 2 TB diskov ne predstavlja nobene 

posebnosti) preko take povezave kar 22 ur. Specializirani 

sistemi za obdelavo podatkov (t.i. big-data analytics) tipično 

obdelujejo reda 1000× več podatkov (petabajti). Na tem 

področju Amazon ponuja zanimivo rešitev pod sloganom 

»Ne podcenjujte pasovne širine poštnega nabiralnika,« v 

okviru katere je na Amazon mogoče poslati fizične trde 

diske, ki jih potem lokalno presnamejo na svojo diskovno 

infrastrukturo (S3). 

Tipičen domači uporabnik pa se le redko poslužuje 

navedenih možnosti in običajno razpolaga s širokopasovno 

povezavo reda 10 Mbit/s k uporabniku in 1Mbit/s od 

uporabnika. Dokaj pogost scenarij varnostnih kopij v oblaku 

tako potrebuje precej več časa: za prenos 100GB podatkov v 

oblak je potrebnih 222 ur oziroma 9 dni. V tem primeru je 

nujna optimizacija, ki zagotavlja le prenos sprememb znotraj 

datotek, in nadaljevanje že začetih prenosov. V tem primeru 

je mogoče prenos podatkov enačiti s polnjenjem bazena, ki 

ga prvič polnimo 10 dni, kasneje pa samo še dodajamo 

razliko. 

V. NOVI POSLOVNI MODELI 

Računalništvo v oblaku odpira številne nove poslovne 

modele: zaradi statističnega multipleksa je fizična 

infrastruktura mnogo bolje izrabljena kot v primeru ločenih 

fizičnih strežnikov. V okolju, kjer lahko ponudnik 

infrastrukture, platforme ali storitev neizkoriščene kapacitete 

enega uporabnika dodeli drugemu uporabniku, ni več 

potrebe, da prvi uporabnik plača, česar ni izkoristil. Ker je 

mogoče zaračunavanje glede na dejansko porabo, se tipični 

stroški najema strežnika (npr. kolokacija) znižajo skladno z 

izkoristkom uporabljane infrastrukture. Manjši stroški 

infrastrukture (plačilo glede na porabo) se preslikajo v 

manjše stroške platforme, ti pa v manjše stroške storitve za 

končnega uporabnika. 

 

Slika 3: Zvezno skaliranje kapacitet in stroškov uporabe 

računalništva v oblaku. 

 

Dodatno se na vseh nivojih računalništva v oblaku 

uporabljajo številni mehanizmi za dodatno povečanje 

učinkovitosti (deduplikacija diska, spomina), ki ponudniku 

omogočajo še dodatno znižanje stroškov. 

V okolju, ki lahko zvezno skalira kapacitete in posledične 

stroške od enega do 100 milijonov uporabnikov je tako veliko 

lažje nuditi možnost preizkusa storitve enemu uporabniku, 

kasneje pa po potrebi razširiti kapacitete na celotno 

organizacijo. 

VI. NEVARNOSTI OBLAKA 

Uporaba storitev v oblaku prinaša številne prednosti; 

uporabnik oz. organizacija pogosto ne potrebuje svoje 

infrastrukture in podatkovnih centrov ter osebja za njihovo 

vzdrževanje in širitev. Poleg prihranka naložbe v osnovna 

sredstva so tako nižji tudi obratovalni stroški.  

Na prvi pogled se zdi, da je računalništvo v oblaku rešitev 

za vse sodobne infrastrukturne tegobe; vendar pa se vsakih 

nekaj mesecev pripeti dogodek, ki nas opozori, da je 

računalnik v oblaku zgolj običajen strežnik v podatkovnem 

centru, njegovi vzdrževalci pa povsem običajni ljudje. 

Največjo nevarnost predstavlja preveliko zaupanje 

ponudniku oblaka. Tudi profesionalno osebje včasih ni kos 

kompleksnosti infrastrukture in lahko nehote naredi napako, 

ki vodi do trajne izgube podatkov. Spet drugič pride do 

izpada sistema zaradi povsem nepredvidenih okoliščin. V 

vseh takšnih primerih pri večjih ponudnikih (Amazon, 

VMware, Google) se je tekom letošnjega leta izkazalo, da 

zaradi same velikosti sistema in velikega števila uporabnikov 

ni mogoče ustrezno prioretizirati strank in jim nuditi podpore. 

Ob izpadu Amazonovega podatkovnega centra v ZDA (aprila 

2011) je bilo ohromljeno delovanje številnih popularnih 

storitev (Reddit, Foursquare, Quora, Friendfeed), kljub 

redundantnemu diskovju in varnostnim kopijam pa je prišlo 

tudi do trajne izgube večje količine podatkov [2]. 

Podobno težavo predstavljajo različne logične in 

konfiguracijske napake, kakršne je nedavno doživela storitev 

Dropbox. Zaradi nadgradnje in hrošča v programski kodi za 

avtentikacijo je storitev (junija 2011) nekaj ur dovoljevala 

dostop do vseh računov brez gesla. V času napake je imel 

Dropbox 25 milijonov uporabnikov, od katerih jih je mnogo 

storitev uporabljalo tudi za sinhronizacijo občutljivih 

podatkov med različnimi računalniki. 

Kot zadnji primer omenimo Google Mail, ki je februarja 

2011 izgubil pošto 0.02% uporabnikov, kar še vedno pomeni, 

da je bilo prizadetih 50.000 uporabnikov. Pomembna lekcija 

v tem primeru je, da je Google obnovil vso izgubljeno pošto z 

varnostnih kopij na traku. Povsem jasno postaja, da 

uporabniki oblaka pogosto (vede ali nevede) polagamo vsa 

jajca v isto košaro, zato moramo biti prepričani, da je 

ponudnik ustrezno pripravljen tudi na katastrofalne dogodke. 

VII. UPORABA 

Veliko podjetij s področja informacijskih in 

telekomunikacijskih tehnologij svoje produkte že ponuja na 

način računalništva v oblaku [8,9], še več jih pa ta korak 

načrtuje.  

V Laboratoriju za telekomunikacije skupaj s partneji te 

koncepte že uporabljamo v okviru projektov, med katerimi 



velja omeniti vsaj dva:  projekt platfome e-izobraževanja 

ECHO [9] in projekt platforme za zajem, obdelavo in 

vizualizacijo podatkov Occapi v okviru Kompetenčega centra 

Odprta komunikacijska platforma [10].  

VIII. ZAKLJUČEK 

Računalništvo v oblaku prinaša številne prednosti: nižje 

stroške infrastrukture, možnost enostavnega skaliranja na klik 

ter profesionalno opremo in osebje – vse to brez tipičnih 

slabosti vzdrževanja lastnega podatkovnega centra.  

Toda če želimo te prednosti s pridom izkoristiti, je nujno 

poznati tudi nevarnosti. To so dokazala številna podjetja, ki 

so s kritičnim pristopom do infrastrukture v oblaku poskrbela 

za ustrezno distribucijo svojih virov na različne ponudnike 

oz. v načrtno geografsko porazdeljene podatkovne centre, ter 

na takšen način brez težav preživela vse v članku omenjene 

odpovedi. 
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