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1. Впвед
Пбрабпукауа на ппдаупци вп пблак (cloud computing) преусуавува еден пд најбрзп
расуешкиуе урендпви вп ИТ индусуријауа вп ппследниуе гпдини. Терминпу пблак заппшнал
да се кприсуи какп аналпгија за самипу Инуернеу и суанал щирпкп прифауен какп еден пд
најнпвиуе и најперспекуивни ИТ кпнцепуи вп ппнпвп време.
Кприсуеоеуп на пблаци нуди нашини за динамишкп дпдаваое на дппплниуелни
капациуеуи на сисуемиуе и упа без да се инвесуира вп нпва инфрасурукуура, пбука на нпви
кадри или лиценцираое на нпв спфувер. Пбрабпукауа на ппдаупци вп пблак се базира на
сппделени ресурси и сервиси кпи се кприсуау вп мрежауа, дп кпи кприснишкиуе апликации
присуапуваау исуп какп да се смесуени на нивниуе лпкални мащини.
Пблациуе распплагаау сп разлишни уиппви на спфуверски апликации и веб сервиси кпи
мпжау да се кприсуау врз пснпва на преуплауа на пдреден временски перипд или плаќаое
при сампуп кприсуеое на ресурсиуе. Сп уппуребауа на пвие сервиси и апликации, вп
гплема мера се прпщируваау ппсупешкиуе ИТ капациуеуи преку Инуернеу вп реалнп време.
Пбрабпукауа на ппдаупци вп пблак се пдвива вп спгласнпсу сп ури пснпвни мпдели:
плауфпрмауа какп сервис (PaaS), инфрасурукуурауа какп сервис (IaaS) и спфуверпу какп
сервис (SaaS).
Кприсуеоеуп на пблаци има мнпгу пперауивни, екпнпмски и сурауещки преднпсуи, меду
кпи се издвпјуваау следниуе: згплемуваое на прпдукуивнпсуа, ефикаснпсуа и
скалабилнпсуа преку динамишкп искприсууваое и вирууелизација на ресурсиуе,
ппдпбруваое на присуапнпсуа и флексибилнпсуа на сервисиуе сп максималнп
искприсууваое на ппсупешкиуе капациуеуи, ппсуигнуваое на ппвиспки перфпрманси сп
кприсуеое на ппмалку ресурси, впведуваое на глпбализација и суандардизација на
услугиуе, ппвиспк суепен на кпнурпла и ппдпбрен мпниупринг на прпцесиуе,
минимализација на ппуребиуе за лиценцираое на спфувер, а сп упа и впведуваое на
ппниска цена за рабпунауа сила и редуцираое на вкупниуе капиуални и инфрасурукуурни
урпщпци.
Ппради гпресппменауиуе пришини, гплем прпцену пд бизнис апликацииуе щирум свеупу
веќе се мигрирани или секпјдневнп мигрираау пд урадиципнални вп пблак пкплини.
Сп згплемуваое на инуензиуеупу на пппуларнпсуа на пблациуе, се згплемува и
кпнкуренунпсуа на прпвајдериуе на услуги за пбрабпука на ппдаупциуе вп пблак. Ппсупјау
6
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гплем брпј на прпвајдери на пвпј уип на услуги и уие се разликуваау меду себе главнп пп
квалиуеупу на дадениуе услуги и ценауа. Самипу факу щуп какп прпвајдери на пвие услуги
се ппјавуваау сиуе свеуски ИТ гигануи, дпвплнп збпрува за пппуларнпсуа и перспекуивауа
на пблациуе.
Гплем брпј на инсуиуууи, универзиуеуи, исуражуваши, прганизации и кпмпании
секпјдневнп инвесуираау вп исуражуваое и згплемуваое на веќе дпкажаниуе придпбивки
пд кприсуеоеуп на пблаци.
Вп едни уакви услпви, пд гплемп знашеое е разбираоеуп на самипу кпнцепу на пблак и
пвпзмпжуваоеуп на апликацииуе и веб сервисиуе да функципнираау непрешенп вп
рамкиуе на самипу пблак.
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2. Обрабптка вп пблак - дефиниција, кпнцепти, пснпвни
карактеристики и мпдели

2.1 Дефиниција на пблак
Пбрабпукауа на ппдаупци вп пблак (cloud computing) насуанала какп резулуау на
евплуцијауа на мнпщувп разлишни уехнплпгии шија кпмбинација придпнела за да се смени
целпкупнипу присуап на градеое на ИТ инфрасурукуура.
Аналпгнп на ппјавауа на Инуернеупу пред ппвеќе пд една деценија, не ппсупи нищуп
фундаменуалнп нпвп вп некпја пд уехнплпгииуе кпи гп спшинуваау пблакпу. Мнпгу пд
уехнплпгииуе кпи гп спшинуваау Инуернеупу ппсупеле сп децении се дпдека не се ппјавила
идејауа за нивнп кпмбинираое. Слишнп на упа, ппвеќеуп уехнплпгии кпи гп спшинуваау
пблакпу ппсупјау веќе ппдплги гпдини.
Пбрабпукауа вп пблак е кпмпјууерска парадигма вп кпја разлишни кпмпјууерски ресурси,
вклушувајќи ја инфрасурукуурауа, хардверскиуе плауфпрми и спфуверскиуе апликации, се
дпсуапни за пддалешениуе кприсници вп вид на услуги. Успещнпуп пбезбедуваое на
инфрасурукуурауа какп сервис и следсувенп, щирпкпуп прифаќаое на пбрабпукауа вп
пблак бара упшна пценка кпја им пвпзмпжува на давауелиуе на услуги да ги
димензипнираау нивниуе ресурси сп цел да се испплнау дпгпвпрениуе услуги сп
клиенуиуе.
Пблакпу преусуавува мпдел кпј на бараое на клиенупу нуди пвпзмпжуваое на щирпкп
распрпсуранеуипу и пригпден мпдел на мрежен присуап дп сппделенп мнпжесувп на
кпнфигурабилни кпмпјууерски ресурси (какп на пример мрежи, сервери, складпви,
апликации и други услуги). Пвие ресурси мпжау да бидау брзп пбезбедени и пбјавени и
упа сп минимален управувашки наппр и инуеракција пд сурана на сервиснипу прпвајдер
какп дпбавуваш на ппнудениуе услуги.
Вп зависнпсу пд упа пд кпја перспекуива се разгледува пбрабпукауа вп пблак ппсупјау
мнпгу аспекуи кпи мпжау да бидау земени вп предвид при пбјаснуваоеуп на кпнцепупу на
пблак. Пбрабпукауа вп пблак мпже да биде мпжнпсу за изнајмуваое на еден или ппвеќе
сервери сп цел на нив да рабпуи некпја пгрпмна апликација. Исуп уака, пбрабпукауа вп
пблак мпже да биде мпжнпсу да се изнајми и кприсуи еден вирууелен сервер на кпј ќе се
ппсуавау и на кпј ќе рабпуау спфуверски апликации. Ппупа упј сервер мпже да се вклушува
и исклушува вп билп кпе време, пп ппуреба на клиенупу, сп цел да се задпвпли пбемпу на
8
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рабпуа пд сурана на кприснициуе на апликацијауа. Пбрабпукауа вп пблак мпже да биде и
шуваое и пбезбедуваое на гплеми кплишини на ппдаупци кпи се дпсуапни самп за
пдредени пвласуени апликации и кприсници.
Пбрабпукауа вп пблак мпже да биде ппддржана пд сервисен прпвајдер кпј се грижи за
ппсуавуваое на плауфпрма, вклушува пперауивен сисуем, база на ппдаупци и други
ппуребни парамеури сп сппспбнпсу за авупмаускп скалираое при прпмена на
ппуереуенпсуа на апликацииуе ппсуавени вп пблакпу. Пбрабпукауа вп пблак мпже да биде
мпжнпсуа за уппуреба на апликации кпи пбезбедуваау складираое и защуиуа на
ппдаупциуе, дпдека исупвременп пбезбедуваау пдредена услуга за кприснициуе. Исуп
уака, пблациуе мпже да се кприсуау за складираое на разни уиппви на ппдаупци:
апликациски, бизнис или лишни ппдаупци на самипу кприсник.
Пблациуе нудау мпжнпсу за уппуреба на разлишни уиппви на веб сервиси сп разлишна
намена. На пример, ппсупјау сервиси кпи нудау мпжнпсу за инуеграција на фпупграфии,
мапи или GPS ппдаупци сп цел да се спздаде мнпжесувп пд инфпрмации вп клиенускиуе
веб прелисууваши.
Иакп Инуернеупу преусуавува пснпва за пблак, при дефинираоеуп на ппимпу пблак важнп
е да се забележи дека пблакпу не е самп нпв мпдерен ппим за Инуернеу ууку нещуп
ппвеќе пд упа. Терминипу пблак или пбрабпука на ппдаупциуе вп пблак наједнпсуавнп би
се пбјаснил сп идејауа дека уехнплпгијауа кпја щуп му е ппуребна на клиенупу е дпсуапна
секпгащ и секаде и приупа не се ппуребни никакви дппплниуелни инсуалации на
клиенускипу кпмпјууер.
Медуупа, ресурсиуе не се бескпнешни. Заупа, дпсуапнпсуа на услуги е пгранишена и се
дефинира вп зависнпсу пд дпгпвпрпу ппмеду клиенупу какп кприсник и сервиснипу
прпвајдер какп дпбавуваш на услугауа. Сппред упа, за пблакпу и услугауа се плаќа пнплку
кплку щуп исуиуе се кприсуау.
Дп суепенпу дп кпј пбрабпукауа вп пблациуе ппмага да се згплеми брзинауа на
ппсуавуваое на апликацииуе, дппплниуелнп придпнесувајќи да се згплеми
инпвауивнпсуа, пбрабпукауа вп пблак секпјдневнп ги згплемува свпиуе капациуеуи и
наскпрп мпже да се ппјави вп фпрми кпи денес се ущуе се незамисливи.
Пбрабпукауа вп пблак е базирана врз пснпва на принциппу на ефикаснпсу над сиуе ефикаснпсу кпја прпизведува алауки на виспкп нивп и сп гплем капациуеу.
Пблакпу какп кпнцепу е изграден врз пснпва на впсппсуавениуе урендпви кпи имаау за
цел да ги намалау урпщпциуе за исппрака на услугиуе и времеуп ппуребнп за хпсуираое
на апликацииуе, а пд друга сурана да ги згплемау брзинауа и агилнпсуа на дпсуапниуе
9

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

услуги. Пблакпу вклушува вирууелизација, ппсуавуваое на апликацииуе на сервер на
бараое на клиенупу, исппрака на услугиуе преку Инуернеу или друг ресурс.

Слика 2.1: Разлишни мпдели на пбрабпука на апликации и временска рамка на кприсуеое
Ппследнауа генерација пред апликацииуе кпи рабпуау вп пблак се апликацииуе кпи
кприсуау пбрабпука вп грид. Ваквипу уип на апликации кприсуау инуензивен прпцеспрски
прпцес кпј пвпзмпжува делеое на апликацијауа на ппмали целини сп цел ппуребнауа
пбрабпука при мигрираоеуп вп пблак да мпже да се пбрабпуи вп изплација на разлишниуе
апликациски сегменуи.
Пвпј уип на апликации мпжау дпсуа леснп да мигрираау вп пблак. Прпцеспу се пдвива на
следнипу нашин: Првп, серверпу или серверскипу класуер ги прима ппдаупциуе кпи уреба
да се пбрабпуау. Ппупа, сппдвеунипу прпцес се прпследува вп редпу на шекаое. Други
сервери гп надгледуваау редпу на шекаое и шекаау да присуигнау нпви ппдаупци за
пбрабпука. Кпга исуиуе ќе присуигнау, првипу слпбпден кпмпјууер ги прпцесира и пукакп
ќе заврщи пбрабпукауа ги испраќа резулуауиуе назад вп редпу на шекаое. Сп упа, двеуе
кпмппненуи - испраќашпу и примашпу мпжау да рабпуау независнп и паралелнп.
Мпделпу на пблак е спсуавен пд пеу пснпвни каракуерисуики, ури пснпвни сервисни
мпдели и шеуири мпдели за ппсуавуваое (deployment).
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Слика 2.2: Илусурација на кпнцепупу на пблак: пснпвни каракуерисуики, сервисни мпдели
и мпдели на ппсуавуваое
Пснпвнауа идеја на пбрабпукауа вп пблак вп ппнпвп време е мпжнпсуа да се кприсуи “се
какп сервис” (Everything as a Service - EaaS). Тпа вклушува:
















Архиуекуура какп сервис (Architecture as a Service - AaaS)
Бизнис какп сервис (Business as a Service - BaaS)
Пбрабпука какп сервис (Computing as a Service - CaaS)
Ппдаупци какп сервис (Data as a Service - DaaS)
База на ппдаупци какп сервис (Database as a Service - DaaS)
Ethernet какп сервис (Ethernet as a Service - EaaS)
Глпбализација какп сервис (Globalization as a Service - GaaS)
Хардвер какп сервис (Hardware as a Service - HaaS)
Инфпрмација какп сервис (Information as a Service - IaaS)
Инфраструктура какп сервис (Infrastructure as a Service - IaaS)
Иденуиуеу какп сервис (Identity as a Service - IaaS)
Кпмппзиција какп сервис (Mashup as a Service - MaaS)
Прганизација какп сервис (Organization as a Service - OaaS)
Спфтвер какп сервис (Software as a Service - SaaS)
Платфпрма какп сервис (Platform as a Service - PaaS)
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Технплпгија какп сервис (Technology as a Service - TaaS)
Глас какп сервис (Voice as a Service - VaaS)

2.2 Оснпвни карактеристики на пблакпт какп кпнцепт
Иакп пблакпу кприсуи принципи, кпнцепуи и пракуики кпи се веќе впсппсуавени, пд друга
сурана пбрабпукауа вп пблак гп менува нашинпу на размислуваое, развпј, расппредуваое,
скалираое, ажурираое, пдржуваое, какп нашинпу на плаќаое за ресурсиуе кпи ги
кприсуау апликацииуе и инфрасурукуурауа на кпја уие рабпуау вп пблакпу.
Вп прпдплжение се пбјаснеуи пснпвниуе каракуерисуики на пблак.
2.2.1 Услуги на бараое на клиентпт, сп сампппслужуваое и плаќаое кплку щтп се
кпристат
Пблакпу функципнира врз принциппу на бараое и сампппслужуваое пд сурана на
клиенупу щуп исуп уака преусуавува прпдплжуваое на веќе впсппсуавениуе урендпви.
Клиенупу мпже унилауералнп да кприсуи пдредени услуги какп щуп е мрежнауа мемприја
и други слишни услуги кпи се дпсуапни и мпжау да се кприсуау авупмауски без приупа да е
ппуребна билп каква инуеракција сп давауелпу на услугауа.
Пд перспекуива на кпмпанииуе, ваквипу уип на услуги кпи ги нуди пбрабпукауа вп пблак
ппмага да се ппддржау перфпрмансиуе и капациуеуиуе на пснпвниуе сервисни услуги.
Прирпдауа на пбрабпукауа вп пблак им нуди на прганизацииуе мпжнпсу за спздаваое на
еласуишни пкплини кпи мпжау да се надградуваау врз пснпва на пбемпу на рабпуа и
целниуе парамеури. Вп пднпс на плаќаоеуп пп уппуреба, пваа услуга мпже да биде вп
фпрма на заем сп кпи се гарануира минималнп нивп на услуга пд сурана на сервиснипу
прпвајдер.
Вирууелизација преусуавува клушна каракуерисуика на пвпј мпдел. ИТ прганизацииуе
разбираау дека вирууелизација им пвпзмпжува брзп и леснп да спздаваау кппии пд
ппсупешкиуе пкплини, ппнекпгащ сп ппвеќе вирууелни мащини. Сп упа, се пвпзмпжува
ппддрщка на развпјпу и сиуе други шекпри вп циклуспу на израбпука и кприсуеое на една
апликација. Ценауа на пвие пкплини е минимална бидејќи уие мпжау да кпегзисуираау на
исуипу сервер какп пкплини за прпдукција, бидејќи кприсуау мнпгу малку ресурси.
Исуп уака, нпвиуе апликации мпже да се развиваау и ппсуавуваау на нпви вирууелни
мащини на ппсупјниуе сервери, пувпрени за уппуреба на Инуернеу и прпмена на
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ппсупешкиуе капациуеу акп апликацијауа е успещна на пазарпу. Пвпј ун. лесен мпдел на
ппсуавуваое веќе дпведе дп щирпкп прифауен присуап за развпј на бизниспу, каде щуп
беуа верзииуе на спфуверпу се јавнп пбјавени и сп упа пазарпу пдлушува кпи апликации
заслужуваау ппнауаму да се развиваау и прпщируваау.
Пблакпу гп ппддржува пвпј уренд преку авупмауизација. Намесуп сп прегпвараое
сп ИТ прганизацииуе за ресурси на кпи ќе се ппсуави апликацијауа, пблакпу нуди
авупмауска услуга сп кпја се пресмеуува ценауа на шинеое на циклусиуе за пбрабпука вп
пблак, веб инуерфејспу какп и другиуе ресурси кпи се ппуребни. Намесуп сп дплгпрпшен
дпгпвпр за услуги сп ИТ прганизацииуе, пблациуе рабпуау на мпделпу на плаќаое сппред
кприсуеое, каде щуп ппуребауа за рабпуа на апликацииуе мпже да биде вп времеураое
пд некплку минууи или шаспви, или пак на дплгпрпшна пснпва.

Слика 2.3: Разлишни уиппви на кприсници на пблак
Пблациуе се изградени на принцип сппред кпј се смеуа дека апликацииуе се привремени
и сппред упа плаќаоеуп се базира на искприсуениуе ресурси какп: ппурпщувашка на
енергија, искприсуена прпцеспрска мпќ (шаспви), кплишина на пренесени ппдаупци преку
мрежауа иун. Мпжнпсуа да се кприсуау и плаќа самп за самп пние ресурси кпи се
неппхпдни гп намалнува ризикпу за прганизацијауа кпја гп кприсуи пблакпу пд
финансиска гледна упшка.
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Апликацииуе и архиуекууриуе кпи се скалабилни имаау гплеми придпбивки пд
кприсуеоеуп на пблак. Кај пвие апликации, кпмппненуиуе уреба да се дизајнирани сп цел
ппдпцна да мпжау да бидау кпмбинирани меду себе. Самп пп себе, упа бара пд
апликацииуе да имаау јасни функции и дпбрп дпкуменуирани прпграмски инуерфејси.
Градеоеуп на гплеми, мпнплиуни апликации веќе е засуаренп, бидејќи библипуекиуе на
веќе ппсупешкиуе алауки мпже да се кприсуау дирекунп или да се прилагпдуваау за
специфишна уппуреба.
2.2.2 Ширпкпппјасен пристап дп мрежата
Услугиуе кпи ги нуди пбрабпукауа вп пблак се дпсуапни преку мрежауа и дп нив мпже да
се присуапува преку суандардни механизми сп кпи се унапредува присуаппу дп
апликацииуе пд сурана на хеуерпгени клиенуски плауфпрми (мпбилни уелефпни, уаблеуи
и други рабпуни уреди).
2.2.3 Здружуваое и сппделуваое на ресурсите
Пблакпу пвпзмпжува здружуваое на ресурсиуе. Кпмпјууерскиуе ресурси на прпвајдерпу се
пбединеуи сп цел да им служау на ппвеќе кприсници сп уппуреба на ппвеќекприснишки
мпдел щуп им пвпзмпжува на клиенуиуе разлишни физишки и вирууелни ресурси
динамишки дпделени и прерасппредени вп спгласнпсу сп ппбарувашкауа пд исуиуе. При
кприсуеое на заеднишкиуе ресурси ппсупи независнпсу на лпкацијауа на пблакпу сп щуп
клиенупу најшесуп нема инфпрмација и кпнурпла на упшнауа лпкација на пбезбедениуе
ресурси, нп мпже да биде вп мпжнпсу да наведе лпкација на ппвиспкп нивп на
апсуракција (на пример на нивп на кпнуинену, држава или ппдаупшен ценуар). Ресурсиуе
сппделени ппмеду ппвеќе кприсници вклушуваау складираое, прерабпука, кприсуеое на
мемприја и прппусна мпќ на мрежауа.
Вп уекпу на ппследниуе некплку гпдини вирууелниуе мащини суанаа суандарден пбјеку за
ппсуавуваое и рабпуа на апликацииуе. Вирууелизација вп гплема мера ја ппдпбрува
флексибилнпсуа бидејќи хардверпу гп дпведува дп суепен на апсураку каде щуп делпви пд
спфувер мпже да бидау расппредени и пренаспшени без приупа да бидау врзани за
пдреден физишки сервер. Вирууелизација пвпзмпжува динамишни ппдаупшни ценури каде
щуп сервериуе пбезбедуваау мнпжесувп на ресурси кпи се кприсуау пнплку кплку щуп е
ппуребнп и каде щуп пднпспу на апликацииуе за пбрабпука на ппдаупци, складираое, и
мрежни ресурси мпжау динамишки да се прпмени сп цел се задпвпли пбемпу на рабпуа и
бизнис ппуребиуе. Сп упа, вирууелниуе мащини преусуавуваау еден уип на инуерфејс меду
сервисниуе прпвајдери и прпграмериуе.
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Сп кприсуеое на вирууелниуе мащини какп суандарден пбјеку за ппсуавуваое и рабпуа,
апликацииуе мпжау да суанау дпсуапни за мнпгу краукп време, без пред упа да има
ппуреба пд набавка на физишки сервери.
Вирууелниуе мащини мпже да вклушуваау спфувер кпј е делумнп или целпснп
кпнфигуриран сп цел да се изврщи пдредена задаша нудау дппплниуелнп ппдпбруваое на
мпжнпсуа за брзп спздаваое и ппсуавуваое на апликацииуе вп пблак.
Пблациуе за пбрабпука пбишнп се надппплнеуи сп мпжнпсу за складираое на ппдаупци
кпја ја пбезбедуваау преку апликациски прпграмски инуерфејси. Сп упа се пвпзмпжени
финкции кпи пбезбедуваау складираое на слики за вирууелни мащини, извпрни даупуеки
за кпмппненуи какп щуп се веб сервери, апликациски и бизнис ппдаупци.
2.2.4 Брзина и еластишнпст
Капациуеуиуе кпи ги нуди пблакпу се еласуишни и прилагпдливи вп зависнпсу пд
мрежнпуп ппупваруваое. Капациуеуиуе на пблакпу се вп гплема мера скалабилни и вп
некпи слушаеви, авупмауски и сп гплема брзина мпже да се прпменуваау вп зависнпсу и
прпппрципналнп сп ппбарувашкауа. За клиенуиуе, мпжнпсуиуе се непгранишени и
ресурсиуе мпже да се кприсуау вп билп кпја кплишина вп секпе време, дефиниранп сппред
дпгпвпренауа цена.
2.2.5 Мереое и управуваое на ресурсите и услугите кпи се кпристат
Пблациуе авупмауски ги кпнурплираау и ппуимизираау ресурсиуе и нивнауа уппуреба пд
сурана на клиенуиуе на некпе нивп на апсуракција сппдвеунп на видпу на ппнуденауа
услуга (складираое, прерабпука, нивп на прппусен мпќ, брпј на акуивни кприсници иун).
Уппуребауа на ресурсиуе мпже да се следи, кпнурплира и управува пд сурана на
прпвајдериуе сп кприсуеое на разлишни уехники и меупди.
Пблациуе имаау прпграмабилна инфрасурукуура и уаа прпмена на архиуекупнска
пдгпвпрнпсу ппвлекува знашајни прпмени вп пднпс на урадиципналнауа архиуекуура. Сп
упа се нуди мпжнпсу за прпграмерпу да кприсуи прпграмски инуерфејси пд сервиснипу
прпвајдер сп цел да спздаде не самп првпбиуна кпмппзиција на апликацијауа вп склпп на
вирууелниуе мащини кпи ќе ги кприсуи, ууку и да гп присппспби пбемпу на рабпуа на
апликацијауа вп спгласнпсу сп ппбарувашкауа.
Мпжнпсуа да се креира апликацискауа архиуекуура динамишки суава пгрпмна мпќ
вп рацеуе на прпграмериуе, сп прпппрципнален изнпс на пдгпвпрнпсу. Сп цел
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најефекуивнп да се искприсуи мпќуа на пблакпу, прпграмерпу мпра да биде архиуеку сп
мпжнпсу за сампсупен мпниупринг и прпщируваое на апликацијауа.

2.3 Апликациски прпграмски интерфејси за пбрабптка вп пблак
Една пд клушниуе каракуерисуики щуп ја разликува пбрабпукауа вп пблак пд суандардниуе
нашини на пбрабпука и ппсуавуваое на апликацииуе е упа дека самауа инфрасурукуура е
прпграмабилна. Намесуп на физишки нашин да се реализира ппсуавуваоеуп на сервери,
складираоеуп на ппдаупци и мрежниуе ресурси за ппддрщка на апликацииуе,
прпграмериуе мпжау да ја пдредау кпнфигурацијауа и медусебнауа ппврзанпсу на
вирууелниуе кпмппненуи, вклушувајќи гп и ппдесуваоеуп на нашинпу на кпј сликиуе за
вирууелниуе мащини и апликацискиуе ппдаупци се шуваау и дпбиваау пд пблациуе за
складираое. Сп упа се ппределуваау инфпрмацииуе за упа кпга, какп и кпи кпмппненуи се
расппредени преку прпграмскиуе инуерфејси щуп се наведени пд сурана на сервисниуе
прпвајдери.
Аналпген на упа е нашинпу на кпј рабпуи FTP прпупкплпу (File Transfer Protocol): FTP
сервериуе врщау пдржуваое на кпнурплнауа кпнекција сп клиенупу кпја се шува пувпрена
за време на ураеоеуп на сесијауа. Кпга фајлпвиуе уреба да бидау пренесени, кпнурплнауа
врска се кприсуи за да гп спппщуи имеуп на даупуекауа дп извпрпу или десуинацијауа какп
и да прегпвара за ппрупу кпј ќе се кприсуи при пренесуваое на ппдаупциуе.
Вп делумна смисла, прпграмскиуе инуерфејси на пблациуе се аналпгни на FTP каналпу за
кпнурпла: уие се пувпрени за времеураеоеуп на уппуребауа на пблакпу и упа гп
кпнурплира нашинпу на кпј пблакпу ги пбезбедува крајниуе услуги предвидени пд сурана
на сервиснипу прпвајдер.
Медуупа, за разлика пд прпграмскиуе инуерфејси кај FTP прпупкплпу, апликацискиуе
прпграмски инуерфејси на пблациуе се ущуе не се суандардизирани, па секпј сервисен
прпвајдер за вакпв уип на услуги има свпи сппсувени специфишни апликацискиуе
прпграмски инуерфејси за управуваое сп услугиуе. Заупа, при избпрпу на прпвајдер
најпрвп уреба да се земау предвид прпвајдериуе кпи кприсуау суандардни апликацискиуе
прпграмски инуерфејси секпгащ кпга упа е мпжнп.
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2.4 Сервисни мпдели на пблак
Пснпвниуе сервисни мпдели на пблакпу се:
1. Спфуверпу какп сервис (Software as a Service - SaaS)
2. Плауфпрмауа какп сервис (Platform as a Service - PaaS)
3. Инфрасурукуурауа какп сервис (Infrastructure as a Service - IaaS)
2.4.1 Спфтверпт какп сервис
Спфуверскауа услуга дпсуапна дп кприснициуе пвпзмпжува кприсуеое на брпјниуе
апликации кпи рабпуау вп пблакпу вп сппсувенпсу на дпбавувашпу на услуги. Приупа, вп
пблакпу, апликацииуе се дпсуапни преку разлишни клиенуски уреди сп кприсуеое на
пдреден вид на клиенуски инуерфејс, најшесуп преку веб пребаруваш (на пример веб базиран e-mail) или преку прпграмскипу инуерфејс на самауа апликација.
Спфуверпу какп услуга суана мпдел за дпсуапнпсу преку пблак на мнпгу бизнис апликации,
вклушувајќи канцелариски и смеукпвпдсувен спфувер, спфувер за кпмуникација, спфувер
за управуваое сп бази на ппдаупци, спфувер за меначмену и управуваое, CAD спфувер,
вирууелизација и развпј на спфувер и мнпгу други дејнпсуи пд секпјдневнипу живпу.
Пснпвнауа инфрасурукуура на пблакпу преусуавува кпмбинација на хардвер и спфувер кпја
ги пвпзмпжува пеууе пснпвни каракуерисуики на пбрабпукауа вп пблак. Инфрасурукуурауа
мпже да се дефинира какп целина кпја ги спдржи физишкипу и апсуракунипу слпј на
пблакпу. Приупа, физишкипу слпј би се спсупел пд хардверски ресурси кпи се неппхпдни за
ппддрщка на услуги кпи се пбезбедени пд сурана на пблакпу, вклушувајќи ги серверпу,
складираоеуп на ппдаупци и разлишниуе мрежни кпмппненуи. Пд друга сурана, слпјпу на
апсуракција би се спсупел пд спфуверпу расппреден вп физишкипу слпј сп кпј се
дефинираау пснпвниуе каракуерисуики на пблакпу. Кпнцепциски, апсуракунииу слпј се
напда над физишкипу слпј.
Клиенуиуе ја кприсуау инфрасурукуурауа на пблакпу, вклушувајќи ги сиуе ресурси какп
мрежи, сервери, пперауивни сисуеми, лпкации за складираое на ппдаупциуе, какп и
индивидуалниуе каракуерисуики на ппсуавениуе апликации без приупа да ја кпнурплираау
самауа инфрасурукуура.
Една пд најгплемиуе придпбивки пд спфуверпу какп услуга вп пблак е самипу ппуенцијал
кпј има за цел да ги намали урпщпциуе за ппддрщка на хардвер и спфувер какп и
пдржуваое на сисуемиуе.
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Кприснициуе на спфуверпу какп услуга вп рамкиуе на еден пблак немаау ппуреба да се
грижау за упа каде е хпсуиран спфуверпу, какпв вид на пперауивен сисуем или прпграмски
јазик се кприсуи и други слишни инфпрмации.
Пд друга сурана, вп пблакпу е дпсуапна ппцијауа за впсппсуавуваое на специфишна
апликациска кпнфигурација сп мпжнпсу за ппдесуваое на ппвеќе ппции за кприснициуе и
апликацииуе, ппзнауп какп апликација за перспнализација. Сп други збпрпви, какп и кај
урадиципналниуе спфувери, еден клиену мпже да ги прпмени ппцииуе и парамеуриуе за
кпнфигурација кпи влијаау на функципналнпсуа и изгледпу на спфуверпу. Секпј клиену
мпже да има свпј ппдесуваоа и парамеуарски вреднпсуи кпи ќе ги применува за
дефинираое на кпнфигураципниуе ппдаупци.
Сп цел да се ппддржи ппуребауа на клиенуиуе за пдредени прпмени вп изгледпу и
функципналнпсуа на апликацијауаи сп упа апликацијауа да дпбие пдредени специфишни
каракуерисуики кпи гп преусуавуваау брендпу на кприсникпу и на упј нашин да се развие
брендирана апликација, мнпгу спфувери вп пблакпу пбезбедуваау мпжнпсу преку
кприснишки инуерфејс да се дпдаде лпгпуп на кприсникпу и да се прпменау бпи, уеми и
други каракуерисуики на апликацијауа.
2.4.2 Платфпрмата какп сервис
Плауфпрмауа какп услуга дпсуапна дп кприснициуе им пвпзмпжува на исуиуе ппсуавуваое
(deployment) вп пблакпу на разлишни кприснишки апликации, развиени пд сурана на
клиенупу или сп кприсуеое на разлишни сервиси пд други прпвајдери, спздадени сп
кприсуеое на билп кпи прпграмски јазици, библипуеки, услуги и алауки ппддржани пд
сурана на прпвајдерпу.
Вп пвпј мпдел, клиенупу спздава спфувер сп кприсуеое на алауки и/или библипуеки кпи се
вп сппсувенпсу на прпвајдерпу. Приупа, клиенупу нема мпжнпсу за меначираое или
кпнурплираое на пснпвнауа инфрасурукуура на пблакпу, нп има кпнурпла врз ппсуавениуе
апликации и мпжнпсу за кпнфигурациски ппдесуваоа на апликацискиуе хпсупви. Сп упа,
клиенупу мпже да гп кпнурплира ппсуавуваоеуп на спфуверпу, расппредуваоеуп на
ресурсиуе иун.
Пвпј мпдел, исуп уака, има за цел да придпнесе за намалуваое на кпмплекснпсуа на
ппсуавуваое на апликацииуе какп и редуцираое на урпщпциуе и кпмплекснпсуа на
купуваое и управуваое сп пснпвниуе хардверски и спфуверски капациуеуи ппуребни за
рабпуа на клиенускиуе апликации.
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Придпбивкиуе пд плауфпрмауа какп услуга исуп уака мпже да вклушуваау и лпкации за
дизајн и развпј на апликации, уесуираое и ппсуавуваое, какп и сервиси кпи нудау
спрабпука ппмеду уимпви, инуеграција сп веб сервиси и бази на ппдаупци, безбеднпсу,
присппспбливпсу, складираое, управуваое, меначмену на спсупјби, верзипнираое,
суабилнпсу, мпниупринг на кпнурплнипу уек и други услуги вклушувајќи ги сиуе аспекуи пд
рабпуеоеуп на апликацииуе.
2.4.2.1 Типпви на платфпрми какп сервис
Дппплнителни пкплини за развпј
Пвие пкплини пвпзмпжуваау прилагпдуваое на ппсупешкиуе апликации кпи се базираау
на спфуверпу какп сервис, а вп некпј ппглед преусуавуваау еквивалену на макрп јазик за
прилагпдуваое пбјекуи предвидени сп пдредени апликации какп щуп е на пр. Microsoft
Word.
Сампстпјни развпјни пкплини
Пвие уиппви на плауфпрми не вклушуваау уехнишки, финансиски или зависнпсуи
предизвикани пд лиценцираое на специфишни апликации или веб сервиси и се наменеуи
да пбезбедау генерализирани пкплини за развпј на спфувер.
Окплини наменети самп за исппрака на апликации
Пкплиниуе наменеуи самп за исппрака на апликации не вклушуваау мпжнпсуи за развпј,
дебагираое и уесуираое на апликацииуе какп дел пд услугауа кпја ја пбезбедуваау. Пвпј
уип на пкплини главнп се базира на пбезбедуваое на безбеднпсу и скалабилнпсу на
апликацииуе.
Отвпрени платфпрми
Пвпј уип на плауфпрми не вклушува хпсуинг какп псуанауиуе уиппви, ууку пбезбедува
слпбпден пувпрен (open-source) спфувер за да им пбезбеди на прпвајдериуе мпжнпсу за
ппсуавуваое и рабпуа на апликацииуе. Приупа, некпи пувпрени плауфпрми им
пвпзмпжуваау на прпграмериуе пдреден суепен на слпбпда при избпрпу за кприсуеое на
прпграмски јазик, база на ппдаупци, пперауивен сисуем, сервер и другиуе ппуребни
кпмппненуи при развпјпу на апликацииуе.
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2.4.3 Инфраструктурата какп сервис
Услугауа дпсуавенa дп клиенуиуе преку инфрасурукуурауа на пблакпу е пбезбедуваое на
прерабпука, складираое на ппдаупци, мрежи и други пснпвни кпмпјууерски ресурси, каде
щуп клиенупу е вп мпжнпсу да ги расппреди и ппсуави свпиуе спфуверски апликации и
пперауивни сисуеми.
Главниуе придпбивки пд кприсуеоеуп на инфрасурукуурауа какп сервис какп еден пд
пснпвниуе кпмппненуи на пблакпу се:







Сервиси кпи се наплаќаау пнплку кплку щуп се кприсуау
Авупмауизација на админисурауивни задаши
Динамишнп скалираое
Вирууелизација
Сервиси базирани на пплиси
Дпверлива и сигурна мрежа

Слика 2.4: Пирамидален приказ на уриуе пснпвни сервисни мпдели на пбрабпукауа вп
пблак (ун. cloud stack)
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При кприсуеое на пблакпу, клиенупу нема мпжнпсу за меначираое или кпнурплираое на
пснпвнауа инфрасурукуура на пблакпу, нп заупа има кпнурпла врз пперауивниуе сисуеми,
дпсуапнауа мемприја за складираое и апликации кпи рабпуау вп пблакпу, какп и делумна
кпнурпла врз пдредени мрежни кпмппненуи.
2.4.3.1 Придпбивки пд кпристеое на инфраструктура на пблак наместп кпристеое
на сппствен сервер
Кпга клиенуиуе кприсуау свпј сппсувен сервер секпгащ се ппсуавуваау пращаоа пд пднпс
на:





Трпщеое на ресурсиуе на серверпу
Ппјава на разлишни хардверски прпблеми
Шуп кпга упј сервер веќе не е ппуребен
Трпщпци за пдржуваое на серверпу

Ниуу еднп пд пвие пращаоа не преусуавува прпблем при кприсуеое на инфрасурукуура вп
пблак бидеќи кприсникпу има гплем брпј на мпжнпсуи кпи ги пбезбедува пблакпу.
Приупа:







Кприсникпу мпже да дпдаде капациуеу вп инфрасурукуурауа на пблакпу вп исуипу
мпмену кпга упа е ппуребнп.
Кприсникпу нема ппуреба да се грижи за билп кпја кпмппненуа пд
инфрасурукуурауа пднпснп хардверпу на пблакпу. Најшесуп, упј не знае ниуу на кпја
лпкација е смесуен самипу сервер. Прпвајдерпу ги пбезбедува сиуе ппуреби вп
пднпс на пдржуваое и респпнсивнпсу на серверпу.
Кпга веќе не е ппуребен серверпу или пак не се неппхпдни дел пд ресурсиуе кпи ги
нуди исуиупу, кприсникпу мпже да изврщи миграција на свпиуе апликации вп друг
вирууелен серверс сп разлишна хардверска кпнфигурација.
Кприсникпу нема никакви дппплниуелни урпщпци вп пднпс на серверпу, псвен
ценауа кпја е преухпднп дпгпвпрена сп прпвајдерпу.
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2.5 Мпдели на ппставуваое (деплпјмент) вп пблак

2.5.1 Приватен пблак
Инфрасурукуурауа на пблакпу е предвидена исклушивп за уппуреба пд сурана на една
прганизација кпја се спсупи пд ппвеќе кприсници (на пример ппвеќе делпвни единици).
Приупа, пблакпу мпже да биде вп сппсувенпсу, какп и меначиран и управуван пд сурана
на самауа прганизација, пд уреуа сурана или пак некпја нивна кпмбинација.
Инфрасурукуурауа мпже да биде смесуена вп или надвпр пд прпсуприиуе на самауа
прганизација.
2.5.2 Облак вп сппственпст на заедница
Инфрасурукуурауа на пблакпу е исклушивп предвидена за уппуреба пд сурана на пдредена
заедница на ппурпщуваши кпи припадаау на прганизации кпи имаау заеднишки бараоа и
ппуреби (на пример, бараоа за безбеднпсу, ппшиууваое на пдредени суандарди и
дпгпвпри или пак успгласени размислуваоа за пдредена уема).
Приупа, пблакпу мпже да биде вп сппсувенпсу, какп и меначиран и управуван пд сурана
на самауа прганизација, пд уреуа сурана или пак некпја нивна кпмбинација.
Инфрасурукуурауа на пблакпу кпј е вп сппсувенпсу на заедница мпже да биде смесуена вп
вп прпсуприиуе на билп кпја прганизација кпја припада на заедницауа или впппщуп да не
биде смесуен вп рамкиуе за заедницауа.
2.5.3 Јавен пблак
Инфрасурукуурауа на пблакпу е предвидена за пувпрен уппуреба пд сурана на ппщирпкауа
јавнпсу.
Приупа, пблакпу мпже да биде вп сппсувенпсу, какп и меначиран и управуван пд сурана
на самауа прганизацијауа, пд уреуа сурана или пак некпја нивна кпмбинација.
Инфрасурукуурауа мпже да биде смесуена вп или надвпр пд прпсуприиуе на самауа
прганизација.
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2.5.4 Хибриден пблак
Инфрасурукуурауа на пблакпу преусуавува кпмбинација пд две или ппвеќе разлишни
инфрасурукуури (привауни, јавни или инфрасурукуури вп сппсувенпсу на заедница).
Приупа, разлишниуе инфрасурукуури псуануваау единсувени субјекуи, а меду себе се
ппврзани сп суандардизирани или сппсувенишки уехнплпгии кпи пвпзмпжуваау
пренпсливпсу и примена на разлишниуе уиппви на ппдаупци и апликации.

Слика 2.5: Графишки приказ на мпделиуе на ппсуавуваое вп пблак

2.6 Придпбивки пд пбрабптката вп пблак
Сп цел да се извлеше најгплема кпрису пд пбрабпукауа вп пблак, прпграмериуе мпра да
бидау сппспбни за пдредени прпмени вп нивниуе апликации кпи ќе пвпзмпжау најдпбрп
да се искприсуау архиуекупнскиуе и псуанауиуе парадигми кпи ги ппддржува пблакпу какп
кпнцепу. Придпбивкиуе пд пбрабпукауа вп пблак вклушуваау намалуваое на времеуп на
рабпуа и времеуп ппуребнп за пдгпвпр на апликацииуе, минимизираое на ризикпу пд
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ппсуавуваое на физишка инфрасурукуура, намалуваое на ценауа и згплемуваое на
суепенпу на инпвации вп самипу развпј на апликацииуе.

Слика 2.6: Преднпсуи на кприсуеое на пблак
2.6.1 Намалуваое на времетп на рабпта и времетп пптребнп за пдгпвпр на апликациите
За апликацииуе шија главна намена е изврщуваое на сериски функции, пблакпу
пвпзмпжува да се кприсуау ппгплем брпј на сервери (пр. 1000) сп цел да се заврщи
рабпуауа за 1/1000 пд времеуп щуп би билп ппуребнп исуауа рабпуа кпга би се кприсуел
еден сервер.
За апликацииуе кпи уреба да ппнудау брзп време на пдгпвпр на нивниуе клиенуи ппсупи
ппција за прпмена вп ппдесуваоауа, уака щуп билп кпја рабпуа кпја ќе има ппуреба пд
прпцеспрски инуензивни задаши мпже да кприсуи дппплниуелни вирууелни мащини кпи
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би ппмпгнале за да се ппуимизира времеуп на пдгпвпр при згплемуваое на
ппбарувашкауа и сеуп упа сп цел да се испплнау бараоауа на клиенуиуе.
2.6.2 Минимизираое на ризикпт вп пднпс на инфраструктурата
Прганизацииуе ги кприсуау пблациуе за да гп намалау ризикпу при купуваое на сппсувени
физишки сервери. Првп, ризикпу ппсупи ппради упа щуп не се знае дали нпвауа апликација
ќе биде успещна и прифауена на пазарпу. Акп апликацијауа сепак е успещна, се ппсуавува
пращаоеуп кплку сервери се ппуребни и какп нивниуе капациуеуи мпжау да бидау
расппредени сп брзина прпппрципнална на брзинауа сп кпја се згплемува пбемпу на
рабпуа на апликацијауа. Дпкплку пак апликацијуа не е успещна, целауа инвесуиција вп
инфрасурукуура не е исплаулива. Акп успехпу на апликацијауа е краукпураен, упа би
знашелп дека прганизацијауа инвесуирала вп гплема кплишина на инфрасурукуура кпја е
неакуивна вп ппгплемипу дел пд времеуп.
Кпга една апликација ќе се ппсуави вп пблак, присппспбливпсуа и ризикпу пд купуваое на
премнпгу или премалку инфрасурукуура суанува грижа единсувенп на сервиснипу
прпвајдер и прганизацијауа не мпра да се грижи за гпренаведениуе ризици. Пва им
ппмага на гплем брпј бизниси да пбезбедау ппврауни инфпрмации вп слушај на прпмена
кпја мпже да се слуши непшекуванп, бидејќи сервиснипу прпвајдер е пдгпвпрен за
управуваое сп свпиуе пперации. Псвен упа, сервиснипу прпвајдер ги кпнурплира сиуе
инфраурукуурни прпмени вп пднп на пбнпвуваое и надградби на спфувер и упа без
дппплниуелни урпщпци на кприснициуе. Какп резулуау на упа, кприснишкипу инуерфејс
секпгащ ќе биде ажуриран сппред бараоауа на сппдвеунипу бизнис.
2.6.3 Ппниска цена
При кприсуеое на пблаци ппсупјау мнпгу преднпсуи вп пднпс на ценауа. Кприснициуе
плаќаау за услугауа сп преуплауа на пдреденп време или плаќаое пп услуга и сп упа се
пбезбедува защуеда вп пднпс на урпщпциуе за хардвер, спфувер и лиценцираое. Гплем
брпј на кпмпании, исуп уака, се вп мпжнпсу да кприсуау услуги за уехнишка ппддрщка
ппнудени пд сурана на сервиснипу прпвајдер вп рамкиуе на пблакпу.
Пблациуе пвпзмпжуваау пдредени парамеури кпи ппмагаау да се намали ценауа за влез
на апликацииуе на нпви пазари:


Бидејќи инфрасурукуурауа е изнајмена, а не купена, ценауа ппсупјанп мпже да се
кпнурплира.
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Брзипу развпј на апликацииуе ппмага да се намали времеуп на пбјвуваое на
апликацииуе на пазарпу, давајќи им на прганизацииуе ппуенцијална преднпсу пред
кпнкуренцијауа.

2.6.4 Згплеменп темпп на инпвации
Пбрабпукауа вп пблак мпже да ппмпгне да се згплеми уемппуп на инпвации. Нискауа цена
на влез на нпви пазари им пвпзмпжува на кпмпанииуе пбјавуваое на нпви апликации
брзп и пп ниска цена. Сп упа се дава мпжнпсу и на малиуе кпмпании ппефикаснп да
наупреваруваау сп урадиципналниуе прганизации. Згплеменауа кпнкуренција ппмага
да се згплеми уемппуп на инпвации. Дппплниуелнп сп упа щуп мнпгу инпвации се
реализираау преку уппуреба на спфувер сп пувпрен кпд, целауа индусурија има кпрису пд
згплеменпуп уемпп на инпвации кпи ги прпмпвираау пблациуе.
2.6.5 Пристапнпст
Дп ппдаупциуе кпи се шуваау вп пблакпу мпже да се присуапи вп секпе време и секаде, се
дпдека има присуап дп мрежауа, пбишнп преку Инуернеу. Пва гп прави кприсуеоеуп на
услугиуе мнпгу ппприсуапнп и им пвпзмпжува глпбален присуап на гплем брпј на
кприсници сп разлишни апликации и бази на ппдаупци.
2.6.6 Складираое на ппдатпци
Една пд главниуе преднпсуи на пбрабпукауа вп пблак е дека ппсупи решиси непгранишен
прпсупр за складираое на ппдаупци щуп знаши дека кприсникпу не мпра да се грижи за
ресурсиуе ппуребни за шуваое на ппдаупциуе.
2.6.7 Чуваое на кппии пд ппдатпци (backup)
Пд прпвајдериуе кпи ги пбезбедуваау услугиуе пбишнп се бара да шуваау кппии пд сиуе
кприснишки ппдаупци кпи би биле ппуребни вп слушај на прекин или друга грещка. Тпа
знаши дека кприсникпу не мпра да се грижи за спздаваое кппии пд ппдаупциуе или пак
пдржуваое на хардвер за складираое.
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2.6.8 Спфтверска интеграција и флексибилнпст
Не самп щуп клиенуиуе не уреба да купуваау, инсуалираау или лиценцираау спфувер за
секпј кприсник, вп ппвеќеуп слушаи сервиснипу прпвајдер исуп уака пвпзмпжува
прилагпдуваое на спфуверпу сп цел да се задпвплау специфишниуе бараоа за уппуреба пд
сурана на клиенупу. Генералнп, упа мпже да се направи авупмауски сп ппдесуваое на
ппцииуе на услуги сп цел да се задпвплау специфишниуе ппуреби.
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3. Сервисни прпвајдери на пблаци
Какп щуп е преухпднп сппменауп, јавен пблак преусуавува збир на кпмпјууери и
кпмпјууерски мрежни ресурси врз пснпва на суандардниуе мпдели за пбрабпука вп пблак,
вп кпј давауелпу на услугауа гп прави ресурсиуе дпсуапни на јавнпсуа преку Инуернеу.
Услугиуе кпи ги нуди еден јавен пблак најшесуп се кприсуау сппред мпделпу на плаќаое пп
уппуреба, а некпи услуги мпже да бидау дп пдреден суепен и бесплауни.
Апликацииуе, мпжнпсуа за складираое на ппдаупциуе и другиуе ресурси се дпсуапни за
щирпкауа јавнпсу пд сурана на врщиуелиуе на услуги, ппппзнауи какп сервисни прпвајдери
(cloud service providers - CSPs).
Ппсупјау сервисни прпвајдери какп Amazon, Microsoft или Google кпи ја ппседуваау
целпкупнауа инфрасурукуура вп свпиуе ценури за пбрабпука на ппдаупци (ппдаупшни
ценури - data centers), какп и ун. брпкери кпи ја агрегираау инфрасурукуура пд ппвеќе
прпвајдери. Ппсупјау и уелекпмуникациски сервисни прпвајдери кпи се всущнпсу
уелекпмуникациски кпмпании кпи гп смениле свпјпу фпкус пднпснп ја пренаспшиле
ппсупешкауа инфрасурукуура за пбезбедуваое на услуги вп пблак.
Ппсупјау гплем брпј на факупри за кпи уреба да се размислува при избираоеуп на севисен
прпвајдер. Иакп ценауа ќе биде пресмеуана сппред мпделпу на плаќаое пп уппуреба,
ппсупјау гплем брпј на варијации и разлики пд еден дп друг прпвајдер кпи уреба да бидау
земени вп предвид. Физишка лпкација на сервериуе исуп уака мпже да биде важен факупр
за шувсувиуелниуе ппдаупци на кприснициуе.
Сигурнпсуа на ппдаупциуе е исуп уака пд клушнп знашеое. Типишен дпгпвпр за услуга за
складираое (storage service-level agreement - SLA) мпже да гп пдредува прецизнпуп нивп
на ппнуденауа услуга, щуп вклушува, на пример, 99,9% дпсуапнпсу на ппдаупциуе и правп
на кпмпензација за кприсникпу дпкплку давауелпу не успее да ги пбезбеди услугиуе какп
щуп е ппищанп вп дпгпвпрпу.
Безбеднпсуа е ущуе еден важен сегмену при избираоеуп на сервисен прпвајдер.
Пдредени прганизации кпи се занимаваау сп суандардизација на услугиуе кпи ги нудау
пблациуе изгпувиле дпкумену за суандардизација кпи има за цел да им ппмпгне
сервисниуе прпвајдери вп индусурискипу развпј сп цел да се пбезбеди безбеден, сигурен
и инуерпперабилен иденуиуеу и присуап при управуваое сп кпнфигурации и пракуики кпи
ги нудау какп услуги.
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Amazon бил првипу гплем сервисен прпвајдер сп ппнудауа на сервиспу Amazon S3 (Amazon
Simple Storage Service) вп 2006 гпдина. Други давауели на услуги се Microsoft, Google,
Apple, Cisco, Citrix, IBM, Joyent, Rackspace, Salesforce.com, Verizon/Terremark иун.
Вп прпдплжение се ппищани најппзнауиуе прпвајдери на пблаци и дел пд сервисиуе кпи
ги нудау.

3.1 Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services (AWS) е сеппфауна плауфпрма кпја нуди разлишни уиппви на услуги
вп пблак. Пваа плауфпрма нуди услуги на гплема капациуеу на ппуребниуе физишки
ресури, шуваое на ппдаупци, исппрака на спдржини и други функципналнпсуи кпи мпже
да се кприсуау за ппсуавуваое на апликации и сервиси вп пблак пд сурана на кпмпании и
пдделни кприсници.
Amazon веб сервисиуе гарануираау флексибилнпсу, скалабилнпсу и сигурнпсу и
функципнираау врз принциппу на сампппслужуваое при щуп кприсникпу нема ппуреба пд
планираое на инфрасурукуура и алпцираое на ресурсиуе. Псвен упа, AWS пвпзмпжува
балансираое на ппупваруваоеуп, вирууелни мащини, бази на ппдаупци, мпниуприраое
на прпцеси иун, а скалираоеуп на ресурсиуе се врщи авупмауски.
Ппдаупшниуе ценури на Amazon се ппсуавени на разлишни лпкаиции щирум свеупу: САД,
Еврппа, Јаппнија, Бразил иун. Веб сервисиуе на Amazon ги ппддржуваау шесуп кприсуениуе
прпграмски плауфпрми какп: Java, Ruby, Python, PHP, Node.js, .NET иун.
Amazon нуди бесплауен слпј на свпиуе веб сервиси кпј ги вклушува ппвеќеуп сервиси и е
дпсуапен за сиуе нпви кприсници вп перипд пд една гпдина пд мпменупу кпга е креирана
кприснишкауа смеука. Плаќаоеуп за наплауливиуе услуги се пдвива вп зависнпсу пд
кприсуениуе услуги (на шас/GB).
Најппзнау и најшесуп кприсуен сервис на Amazon e Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) сервиспу. Amazon EC2 пресуавува веб сервис кпј е дизајниран за да пвпзмпжи виспкп
нивп на пресмеуувашка мпќ сп гплема скалабилнпсу и на упј нашин да ја ппдпбри и плесни
рабпуауа при развпјпу на апликацииуе.
Amazon EC2 гп намалува времеуп ппуребнп за креираое и иницијализација на инсуанци
на сервери щуп пвпзмпжува брзп скалираое на капациуеуиуе, на ппвиспкп или ппнискп
нивп, вп зависнпсу пд кприснишкиуе ппуреби и пвпзмпжува апликацииуе да бидау пуппрни
на падпви.

29

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

Слика 3.1: Глпбална физишка инфрасурукуура на AWS
Дппплниуелнп, Amazon EC2 ппзиуивнп влијае врз екпнпмскипу сегмену пд развпјпу на
апликацииуе бидејќи дпзвплува плаќаое самп за пние услуги кпи реалнп се кприсуау
Amazon EC2 има еднпсуавен кприснишки инуерфејс кпја дпзвплува кпнфигурираое на
капациуеупу сп минимални бараоа. Пвпј инуерфејс дава целпснп кпнурпла врз
пресмеуувашкиуе ресурси и на кприсникпу му пвпзмпжува кприсуеое на дпкажана и
прпверена пкплина.
Псуанауи сервиси ппнудени пд Amazon:




Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) - се кприсуи вп кпмбинација сп EC2
сервиспу за дефинираое на фајл сисуемпу (file system) на пперауивнипу сисуем и гп
дефинира ппуребнипу капациуеу за вирууелниуе хард дискпви.
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - наменеу за хпсуираое на бинарни
ппдаупци (фајлпви, слики, видеа иун). Пвпј сервис е дпсуапен преку Инуернеу, сп
или без авуенуикација.
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Amazon DynamoDB / SimpleDB - пвие сервиси се кприсуау за меначираое на NoSQL
бази на ппдапупци кпи рабпуау вп пблакпу и нудау виспк суепен на скалабилнпсу и
уплеранунпсу на падпви. Сппредбенп, DynamoDB сервиспу е ппнпв и ппбрз пд
SimpleDB.
Amazon Relational Database Service (RDS) - сервис кпј се кприсуи за меначираое на
MySQL и Oracle бази на ппдаупци и нуди виспк суепен на скалабилнпсу, авупмауски
безбеднпсни кппии и репликација на ппдаупциуе.
Amazon SQS (message queue)
Amazon CloudFront (content delivery network)
Amazon ElastiCache (caching)
Amazon Route 53 (cloud DNS)
Amazon SES (email)

3.2 Google App Engine (GAE)
Google App Engine (ппзнауа какп GAE или App Engine) преусуавува пблак плауфпрма кпја
нуди услуги за развпј и хпсуираое на веб апликации вп пблак вп ценуриуе за ппдаупци
меначирани пд Google. Апликацииуе се заувпрени и мпже да рабпуау низ ппвеќе сервери.
Google App Engine вп мпменупу се смеуа за впдешки Java и Python јавен пблак кпј нуди
услуги специфишни за плауфпрма какп сервис. Пблакпу на Google ппседува
инфрасурукуура слишна на инфрасурукуурауа на GMail и Google Docs.
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Google App Engine нуди авупмаускп скалираое за веб апликации прпппрципналнп сп
згплемуваоеуп на пбемпу на кприсуеое на апликацијауа. Сп упа, App Engine авупмауски
издвпјува ппвеќе ресурси за веб апликацијауа да мпже спппдвеунп да се справи сп
дппплниуелнауа ппбарувашка.
Вп мпменупв, ппддржани прпграмски јазици се Python, Java, PHP и Go. Какп ппции за
складираое мпжау да се изберау урадиципнални MySQL бази на ппдаупци сп кприсуеое
на Cloud SQL, NoSQL бази на ппдаупци, складпви сп виспкп нивп на репликација на
ппдаупциуе (high-replication datastore - HRD) или да се кприсуау сервиси за складираое
ппнудени пд самипу пблак ппзнауи какп Cloud SQL кпи преусуавува меначирам MySQL
инсуанци.
Какп алауки за развпј вп Google App Engine се дпсуапни Eclipse, IntellIJ, Maven, Git, Jenkins,
PyCharm иун. Приупа, Google App Engine пвпзмпжува да се уесуираау апликацииуе лпкалнп
на симулирана пкплина и ппупа да се ппсуавау вп пблакпу сп кприсуеое на некпја пд
дпсуапниуе алауки ппнудени пд Google.
Дппплниуелни сервиси и апликациски прпграмски инуерфејси ппнудени пд Google App
Engine се:





MapReduce API - виспкп скалабилен прпграмски инуерфејс за паралелни прпцеси
наменеу за пбемни пресмеуувашки функции (базиран на Hadoop)
Channel API - наменеу за нпуификации за JavaScript апликации
Task Queues - сервиси за изврщуваое на ппзадински функции
Memcache – дисурибуиран сервис вп мемприски кещ.

Google App Engine, какп и Amazon, е бесплауна за кприсуеое дп пдреден суепен на
ппурпщени ресурси сп упа щуп пбезбедува CPU, прппусна мпќ и прпсупр за складираое сп
кпи мпже да ппслужи дп 5000000 прегледи. За кприсуеое на бесплаунауа верзија
кприсникпу мпже да се регисурира веднащ, сп ппуврда преку SMS ппрака.
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Слика 3.2: Архиуекуура на Google App Engine

3.3 Windows Azure
Windows Azure преусуавува пресмеуувашка и сервисна пблак плауфпрма кпја пбезбедува
разлишен уип на услуги. Windows Azure e хпсуиран вп ценури за ппдаупци управувани и
ппддржани пд сурана на Microsoft и вклушува гплем брпј на пдделни каракуерисуики за
рабпуа сп сппдвеуниуе развпјни сервиси кпи мпжау да се кприсуау сампсупјнп или заеднп.
Какп пблак плауфпрма пд Microsoft кпја пбезбедува щирпк спекуар на разлишни услуги,
Windows Azure пвпзмпжува брзп и леснп креираое, ппсуавуваое, расппредуваое и
управуваое на спфуверскиуе рещенија вп рамкиуе на пблак. Сп други збпрпви, Windows
Azure има непгранишени мпжнпсуи, без разлика дали клиенупу е гплема кпмпанија кпја
ппфаќа некплку кпнуиненуи и шии апликации уреба да рабпуау сп гплема ефикаснпсу и
ппупваруваое или пак мал бизнис кпј има ппуреба пд пбишен веб сају.
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Апликацииуе кпи ќе се хпсуираау на Windows Azure мпжау да се израбпуау сп уппуреба на
кпј билп јазик, алаука или плауфпрма. Псвен упа, вп Windows Azure ппсупи мпжнпсу за
инуеграција на апликации ппсуавени вп јавен пблак сп ппсупешкауа ИТ инфрасурукуура на
самипу кприсник.

Слика 3.3: Приказ на пснпвниуе каракуерисуики на Windows Azure
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3.3.1 Развпјна пкплина
Windows Azure алаукиуе за развпј се наменеуи за апликации развиени вп .NET, Node.js,
Java и PHP и пбезбедуваау заеднишки ресурси кпи мпжау да се кприсуау за развпј,
уесуираое и суаваое вп уппуреба на спфуверскиуе рещенија. Windows Azure пакеуиуе за
.NET вклушувау алауки за Microsoft Visual Studio, кпи имаау за цел вп Visual Studio да се
пвпзмпжи спздаваое, развпј, пакуваое, рабпуа и дебагираое на скалабилни веб
апликации и услуги за Windows Azure.
3.3.2 Ппртал за управуваое
Ппруалпу за меначмену на Windows Azure пбезбедува присуап дп хпсуираниуе сервиси вп
пблакпу какп и дп апликацииуе и алаукиуе за меначираое ппсуавени вп пблакпу, какп и дп
и разлишниуе нивпа на инфпрмации за суаууспу кпи пвпзмпжуваау целпсен мпниупринг на
ресурсиуе и перфпрмансиуе вп кприснишкипу пблак. Ппруалпу за управуваое ги
прганизира кпмппненуиуе на апликацииуе и сервисиуе кпи се ппсуавени на Windows Azure
и ппсупјанп ги ажурира.
3.3.3 Типпви на сервиси
Вп Windows Azure ппсупјау ппвеќе уиппви на сервиси:
3.3.3.1 Веб сајтпви (Web Sites)
Веб сајупвиуе нудау мпжнпсу за хпсуираое на апликации сп кприсуеое на билп кпја алаука
или пперауивен сисуем. Ппсуавуваоеуп на апликацииуе се реазлизира за мнпгу краукп
време и ресурсиуе мпжау да се скалираау вп секпј мпмену, вп зависнпсуи пд
ппупваренпсуа на апликацијауа.
3.3.3.2 Сервиси вп пблакпт (Cloud Services)
Пвие сервиси нудау мпжнпсу за ппсуавуваое и рабпуа вп пблак на апликацискиуе нивпа
каде щуп Windows Azure се грижи за деуалиуе: пбезбедуваое, балансираое на
ппупваренпсуа и мпниупринг кпи вп кпмбинација пвпзмпжуваау кпнуинуирана дпсуапнпсу
на апликацииуе.
3.3.3.3 Виртуелни машини (Virtual Machines)
Сп вирууелниуе мащини кприсникпу дпбива целпсна кпнурпла врз серверпу вп пблакпу и
сппдвеунп пдржуваое сппред ппуребиуе. Кприсникпу мпже да кпнфигурира мащини сп
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разлишни кпнфигурации, вп зависнпсу пд ппуребиуе, а мпже и да кприсуи слика пд
преинсуалираниуе гпупви кпнфигурации.
3.3.3.4 Мпбилни сервиси (Mobile Services)
Мпбилниуе услуги се дизајнирани за да мпже леснп да се спздадау виспкп функципнални
мпбилни апликации сп кприсуеое на Windows Azure.
3.3.3.5 Ппдатпчни сервиси (Data Services)
Сервисиуе за ппдаупци пбезбедуваау мпжнпсуи за шуваое, прпмена, преглен и извещуаи
за ппдаупциуе вп Windows Azure. Придпбивкиуе вклушуваау управливпсу, виспкп нивп на
дпсуапнпсу, присппспбливпсу и дпкажан мпдел на развпј. Вп Windows Azure ппсупјау
следниуе ппдаупшни сервиси:









Блпбпви (blobs) - се кприсуау за смесууваое на несурукууриран уексу или бинарни
ппдаупци (видеп, аудип и слики).
Табели - мпже да складираау гплеми кплишини на несурукуурирани нерелаципни
(NoSQL) ппдаупци.
SQL бази на ппдатпци - мпже да складираау гплеми кплишини на релаципни
ппдаупци.
SQL Data Sync сервис - пвпзмпжува креираое и расппредуваое на разлишни
уиппви на синхрпнизација ппмеду SQL база на ппдаупци и други инсуанци на SQL
бази на ппдаупци или сервери.
SQL Reporting сервис - преусуавува сервис за извещуаи базиран на пблак, изграден
врз база на уехнплпгииуе за извещуаи на SQL Server. Тпа пвпзмпжува развпј на
извещуаи вп апликации кпи рабпуау вп рамкиуе на Windows Azure.
HDInsight сервис - се базира на Apache Hadoop и служи за да се ппеднпсуави
рабпуауа сп гплеми кплишини на ппдаупци преку инуеграција сп алауки какп щуп се
Microsoft Office и System Center.

3.3.3.6 Мрежни сервиси (Network Services)
Мрежниуе сервиси на Windows Azure имаау за цел да пбезбедау ппврзуваое и рууираое
на TCP/IP и DNS нивп.


Windows Azure виртуелна мрежа - мрежа кпја им пвпзмпжува на кприснициуе да
управуваау сп вирууелниуе привауни мрежи (VPN) пд сају дп сају (site-to-site) и пд
упшка дп сају (point-to-site) вп Windows Azure. Пвие услуги имаау за цел безбеднп
да ги ппврзау сајупвиуе сп ппсупешкауа ИТ инфрасурукуура. Тпа пвпзмпжува
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кприсуеое на Windows Azure какп пддалешена експпзиуура или какп защуиуена
привауна вирууелна мрежа вп рамки на пблакпу.
Меначер за сппбраќај - алаука кпја има за цел балансираое на сппбраќајпу преку
ппвеќе сервиси дпсуапни преку Инуернеу сп кприсуеое на DNS базирани пплиси.

3.3.3.7 Апликациски сервиси за идентитет


Windows Azure Active Directory - пбезбедува ппвеќекрауни услуги за кпнурпла и
кприсуеое на иденуиуеуи на апликација кпја рабпуи вп пблак.

3.3.3.8 Апликациски сервиси за перфпрманси




Windows Azure кещираое - пвпзмпжува леснп кприсуеое на пдреденп нивп на
кещ вп пблакпу сп мпжнпсу за кприсуеое пд билп кпја апликација или сервис кпи
би мпжеле да имаау кпрису пд кещираое. Пва вклушува мнпгу шесуп сценарип на
меначмену на сесија и кещираое вп ASP.NET апликацииуе. Кещираоеуп ја
згплемува ефикаснпсуа сп привременп шуваое на инфпрмации пд други
ппзадински извпри.
Content Delivery Network - пвпзмпжува кещираое на Windows Azure блпбпви и
суауишна спдржина на излез пд пдредени инсуанци пд ппдаупци какп сурауещки
ппсуавени лпкации сп цел да се пбезбеди максимална прппусна мпќ за
дпсуавуваое на спдржинауа дп кприснициуе.

3.3.3.9 Апликациски сервиси за идентитет
Вп Windows Azure ппсупјау ппвеќе механизми кпи пвпзмпжуваау апликациски сервиси за
иденуиуеу:




Storage Queues - имаау за цел да пбезбедау сигурнп и перзисуенунп прпследуваое
на ппракиуе меду апликацииуе кпи рабпуау вп Windows Azure. Тие се дел пд
Windows Azure алаукиуе за складираое и пбезбедуваау щирпк спекуар на услуги за
складираое наменеуи за блпбпви и уабели.
Service Bus - пбезбедува хпсуирана, безбедна и щирпкп дпсуапна инфрасурукуура
кпја нуди щирпкпппјасна кпмуникација, дисурибуција, именуваое и пбјавуваое на
сервиси. Service Bus пбезбедува ппции за ппврзуваое сп сервиси базирани на
Windows Communication Foundation (WCF).
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Слика 3.4: Windows Azure дијаграм на сервиси
3.3.4 Рещенија базирани на Windows Azure
Дпдека вп свпјауа сущуина Windows Azure преусуавува пгрпмнп мнпжесувп пд разлишни
видпви на сервиси вп пблак, Microsoft иденуификува десеу разлишни кауегприи на
рещенија каде Windows Azure мпже да дпнесе знашиуелни придпбивки за пдделниуе
кприсници и кпмпании, наведени вп прпдплжение:











Инфрасурукуура
Веб рещенија
Мпбилни рещенија
Медиуми
Инуеграција
Иденуиуеу и меначмену на присуап
Гплеми кплишини пд ппдаупци
Развпј и уесуираое на апликации
Чуваое на ппдаупци, шуваое на кппии и ппправуваое на ппдаупциуе
Меначмену и управуваое сп ппдаупци
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3.3.4.1 Инфраструктура
Windows Azure пбезбедува инфрасурукуура кпја мпже да скалира вп зависнпсу пд
ппуребиуе на кприсникпу или кпмпанијауа и да се прилагпдува на прпменауа на бизнис
ппуребиуе. Сп упа, кприснициуе мпжау да креираау нпви вирууелни мащини
за мнпгу краукп време и да ги кпнфигурираау сппред свпиуе ппуреби. Windows Azure нуди
галерија на преухпднп кпнфигурирани слики за вирууелни мащини кпи мпже да се
изберау, па кприсникпу мпже да заппшне сп кприсуеое на мащинауа за мнпгу краукп
време. Исуп уака, кприсникпу мпже да ги прикаши или преземе сппсувениуе вирууелни
дискпви, да ги балансира свпиуе вирууелни мащини и да ги инуегрира вирууелниуе
мащини сп кприсуеое на вирууелни привауни мрежи.
3.3.4.2 Веб решенија
Сп ппддрщка за SNI (Server Name Indication) и IP-базирани SSL серуификауи, какп и
глпбални ппдаупшни ценури сп загарануирана SLA и 24/7 ппддрщка на распплагаое,
Windows Azure пбезбедува рпбусуна и безбедна плауфпрма пвпзмпжува глпбалнo
присусувп на кприснишкауа апликација. Приупа, кприсникпу ги има на распплагаое
Windows Azure Active Directory мпжнпсуиуе за прпверка и кпнурпла на присуаппу дп
апликацииуе и сп упа безбеднп да ги шува делпвниуе ппдаупци на веб суранауа вп
Windows Azure SQL база на ппдаупци, NoSQL уабели или блпбпви пд ппдаупци.
Кприсникпу не е пгранишен при избпр на плауфпрма, и псвен најпппуларниуе алауки какп
ASP.NET, PHP, Node.js, Python, ги има на распплагаое и гпупвиуе уемплејуи пд Windows
Azure галеријауа кпи пвпзмпжуваау брз равпј на апликации. Галеријауа вклушува
WordPress, Umbraco , DotNetNukе, Drupal, Django, CakePHP и Express уемплејуи.
3.3.4.3 Мпбилни решенија
Windows Azure пвпзмпжува да се изградау и ппсуавау вп пблак спфуверски рещенија
наменеуи за мпбилни апликации. Приупа, најпрвп кприсникпу кприсуи пдредена развпјна
плауфпрма за креираое на рещениеуп, ппупа апликацијауа се ппсуавува на пблак сп
кприсуеое на Windows Azure вирууелни мащини, сервиси кпи ги нуди пблакпу или
мпбилни сервиси. Windows Azure мпбилниуе услуги пбезбедуваау медуплауфпрмска
ппддрщка за развпј на рещенија за решиси билп кпја плауфпрма, вклушувајќи Windows
Phone, Windows Store, Android, Apple iOS и HTML5 .
Ценуриуе за нпуификации на Windows Azure нудау услуги сп кпи се реализраау
извесууваоа дп кприснициуе сп цел да се пвпзмпжи непрекинауа функципналнпсу на
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инуеракуивни апликации кпи рабпуау вп реалнп време. Приупа, кприснициуе за
апликацииуе мпжау да ги кприсуау спцијалниуе медиумски плауфпрми пд Microsoft,
Google, Facebook, Twitter иун. за иденуификација на кприсникпу.
3.3.4.4 Медиуми
Windows Azure медиумскиуе сервиси пвпзмпжуваау глпбален медиумски присуап. Сп упа,
кприсникпу мпже брзп да изгради рабпуни уекпви сп кприсуеое на услугиуе пд Microsoft и
псуанауиуе парунери, кприсуејќи ги предефинираниуе защуиуени авупрски права.
3.3.4.5 Интеграција
Windows Azure пбезбедува некплку разлишни ппции за инуегрираое на ппсупешкауа
кприснишка инфрасурукуура сп апликацииуе кпи рабпуау вп јавнипу пблак на Windows
Azure. За пваа цел мпже да се кприсуи Service Bus, дпдека Windows Azure BizTalk сервисиуе
пбезбедуваау рпбусуна инуеграција пд бизнис дп бизнис (B2B) и апликациска инуеграција
сп кприсуеое на услугиуе на плауфпрма какп сервис вп рамкиуе вп пблакпу. Приупа,
инуеграцискпуп рещение мпже да се израбпуи сп кприсуеое на ппзнауи алауки какп Visual
Studio.
3.3.4.6 Идентитет и менаџмент на пристап
Windows Azure Active Directory пбезбедува сервиси за иденуиуеу кпи рабпуау вп пблакпу.
Пваа функципналнпсу кприсникпу мпже да ја кприсуи за управуваое сп присуап пд сурана
на врабпуени, парунери и клиенуи кпи ќе ја кприсуау апликацијауа ппсуавена вп пблакпу.
Дппплниуелнп, вп Windows Azure ппсупи мпжнпсу за синхрпнизација на ппсупешкауа Active
Directory инфрасурукуура вп кпмпанијауа сп Windows Azure Active Directory сервисиуе сп
цел да се пбезбеди единсувена мпжнпсу за лпгираое на кприснициуе и нивен присуап дп
апликацииуе ппсуавени вп пблакпу. Исуп уака, Windows Azure нуди сервис за
авуенуикација заснпван на ппвеќе факупри кпи кприсникпу мпже да ги кприсуи за да
пбезбеди дппплниуелен слпј на прпверка кпј би ппмпгнал за да се защуиуау шувсувиуелни
делпвни ппдаупци и апликации.
3.3.4.7 Гплеми кпличини пд ппдатпци
Windows Azure пвпзмпжува брзп да се изгради ун. Hadoop класуер врз пснпва на Apache
Hadoop. Ппупа мпжау да се кприсуау инуерфејсиуе кпи ги нудау Windows Azure PowerShell
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и Windows Azure Command Line алаукиуе. Крајнауа цен е да се инуегрира HDInsight вп
ппсупешкиуе ппдаупшни уекпви сп кприсуеое на Microsoft Excel алаукиуе.
HDInsight преусуавува мпдерна плауфпрма базирана на пблак кпја мпже да управува сп
ппдаупци пд секакпв вид, без разлика дали исуиуе се сурукуурирани или несурукуурирани
и независнп пд нивнауа гплемина.
3.3.4.8 Развпј и тестираое на апликации
Windows Azure пвпзмпжува брз развпј на апликацииуе и нивнп уесуираое. Намесуп
да се кприсуау урадиципналниуе прпцеси на набавки и шекаое на нпв хардвер,
еднпсуавнп мпже да се кприсуау Windows Azure вирууелниуе мащини и сп нивнп
кприсуеое да се реализира развпј и уесуираое на апликацииуе вп
пблакпу. Еднащ щупм апликација ќе биде валидирана, исуауа мпже да се ппсуави
прпдукциска пкплина кпја ќе биде иденуишна сп пкплинауа за уесуираое.
3.3.4.9 Чуваое на ппдатпци, чуваое на кппии и ппправуваое на ппдатпците
Windows Azure пвпзмпжува механизми кпи имаау за цел пбезбедуваое на безбеден и
сигурен прпсупр за сиуе бизнис ппдаупци на кприсникпу.
Гепрепликацијауа низ разлишни гепграфски регипни пбезбедува редунданунпсу на
ппдаупциуе и сп упа кприсникпу мпже да биде сигурен дека ќе биде вп мпжнпсу да
присуапи дп ппдаупциуе вп слушај на губеое на ппдаупциуе, независнп пд пришинауа.
Сигурнпснпуп складираое мпже да кприсуи скалираое на ресурсиуе за да се испплнау
ппуребиуе на кприснициуе и има мнпгу присуапна цена бидејќи кприснициуе плаќаау самп
за пна щуп гп кприсуау.
3.3.4.10 Менаџмент и управуваое сп ппдатпци
Windows Azure ппдаупшниуе сервиси мпже да пбезбедау кпнзисуенунпсу при
управуваоеуп сп ппдаупциуе, без разлика дали се рабпуи сп релаципни или нерелаципни
ппдаупци. Приупа, кприсникпу мпже да ги кприсуи ппзнауиуе механизми за управуваое
сп ппдаупци, какп щуп се дизајнираое на релаципни бази на ппдаупци и Transact-SQL,
какп
и
да
кприсуи
кпмбинации
пд
пвие
механизми
и
разлишни
сервиси за ппдаупци сп цел да се спздаде пдгпварашкп рещение на кпнкреуниуе бизнис
ппуреби.
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Слика 3.5: Пснпвниуе кпнцепуи на пблак прикажани вп архиуекуурауа на Windows Azure

3.4 Сппредба ппмеду Amazon (AWS), Google App Engine (GAE) и Windows
Azure

Сервисен
прпвајдер
Кауегприја
Спфуверска
лиценца
Гпдина
пснпваое
Кпнурплен
инуерфејс

Amazon (AWS EC2)

Google App Engine

Windows Azure

IaaS
Сппсувена

Paas
Сппсувена

PaaS
Сппсувена

2008

2010

на 2002




Веб базирана
апликација/
Кпнурплен
панел
Апликациски
прпграмски



Апликациски
прпграмски
инуерфејс (API)
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Типпви
преуплауа
Бесплауни
безбеднпсни
механизми

Наплауливи
безбеднпсни
механизми

инуерфејс (API)
инуерфејс (API)
 Кпмандна
 Кпмандна
линија
линија
 Графишки
кприснишки
инуерфејс
на Плаќаое
сппред Плаќаое
сппред Плаќаое
сппред
кприсуеое и планпви кприсуеое
кприсуеое и планпви за
за преуплауа
преуплауа
 Безбеднпсен
 Перзисуенунпсу
 Приваунпсу на
пгнен тид
шувсувиуелни
ппдаупци
 Приваунпсу на
шувсувиуелни
 Защуиуа
на
ппдаупци
ппдаупци
 Прилагпдени
 Перзисуенунпсу
сигурнпсни
дпзвпли


Безбеднпсен
 Резервни кппии
 Резервни кппии
пгнен тид
пд ппдаупци
пд ппдаупци
 Приваунпсу на
шувсувиуелни
ппдаупци
 Енкрипција на
ппдаупци
 Деуекција на
упади
 Перзисуенунпсу
 Резервни
кппии
пд
ппдаупци
Да (бесплаунп)
Да (бесплаунп)
Да (бесплаунп)
Да
Да
Да

Авупскалираое
Вирууелни
привауни
сервери
Прпцену
на 99.999%
гарануирана
дпсуапнпсу
на
мрежауа
Балансираое на Да (наплауливп)
ппупваруваое

99.9%

99.9%

Да (бесплаунп)

Да (бесплаунп)
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Мпниупринг
Да (бесплаунп)
Да (бесплаунп)
Сервис
за Да (наплауливп)
Да (наплауливп)
хпсуираое
на
фајлпви
Кпмпауибилни
 Cent OS 5.4
 Linux Operating
Systems
 Debian
пперауивни
 Windows Server
 Fedora
сисуеми
 Gentoo Linux
 Open Solaris
 openSUSE Linux
 Oracle
Enterprise Linux
 Red
Hat
Enterprise Linux
 SUSE Linux
 Ubuntu 10.04
 Ubuntu Linux
 Windows Server
 32 Bit
Прпцеспр
 64 Bit

Ппддржани
прпграмски
јазици










Java
PHP
Python
Ruby
All (Root Server
Access)
APL
WinDev
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Java
Php
Python
Go

Да (бесплаунп)
Да (наплауливп)










Cent OS
Debian
Debian Linux
Fedora
Oracle Enterprise
Linux
Red Hat
Enterprise Linux
Ubuntu Linux
Windows Server




32 Bit
64 Bit









C#
Visual Basic
Java
PHP
Python
Ruby
BASIC
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4. Развпј и ппставуваое на ASP.NET MVC 5 апликација сп SQL
база на ппдатпци на Windows Azure веб сајт
Целуа на пвпј сегмену е креираое на сигурна ASP.NET MVC 5 апликација сп кприсуеое на
ADO.NET Entity Framework кпја ќе биде ппврзана сп SQL база на ппдаупци. Апликацијауа,
какп и базауа на ппдаупци ќе бидау ппсуавени и ќе рабпуау вп рамкиуе на еден Windows
Azure веб сају. Апликацијауа ќе кприсуи OpenID, OAuth и ASP.NET механизми за
авуенуикација кпи ќе пбезбедау сигурнпсу на апликацијауа какп и дпдаваое и
манипулација сп нпви кприсници и улпги. Сиуе пвие механизми инуегрирани вп
апликацијауа ќе се ппсуавау и ќе рабпуау вп пблакпу на Windows Azure.
За пваа цел, најпрвп е ппуребен Windows Azure кприснишка смеука за рабпуа вп пблакпу.
Какп развпјна пкплина ќе се кприсуи Microsoft Visual Studio 2013. Псвен упа, задплжиуелнп
е ппуребнп да се инсуалира Windows Azure SDK за Visual Studio 2013.

4.1 Сетираое на Windows Azure ппциите - креираое на веб сајт и SQL база
на ппдатпци
Windows Azure веб сајупу ќе се рабпуи вп сппделена хпсуинг пкплина, щуп знаши дека ќе
рабпуи на вирууелни мащини кпи ќе ги дели сп други Windows Azure клиенуи. Таквауа
сппделена хпсуинг пкплина има ниска цена и преусуавува ппгпден нашин да се заппшне сп
рабпуа вп еден пблак, вп слушајпу пблакпу на Windows Azure. Ппдпцна, дпкплку
апликацијауа и успещна и веб сппбраќајпу кпн исуауа се згплемува, ресурсиуе кпи ги
кприсуи мпже да скалираау пднпснп да се прпменуваау сп цел да се задпвплау ппуребиуе
на кприсуеое на клиенуиуе.
Вп пдредени слушаеви се ппуребни ппкпмплексни архиуекуури. Вп уаква сиууација,
апликацииуе мпжау да мигрираау на Windows Azure сервис вп рамкиуе на пблак. Ваквиуе
услуги рабпуау на сппсувени вирууелни мащини кпи мпже да се кпнфигурираау сппред
специфишниуе ппуреби на кпнкреунипу клиену.
Windows Azure SQL база на ппдаупци е релаципна база на ппдаупци кпја се нуди какп
услуга вп рамкиуе на Windows Azure пблакпу. Базауа на ппдаупци е изградена врз пснпва
на SQL Server уехнплпгии. Алаукиуе и апликации кпи рабпуау сп SQL Server, исуп уака,
рабпуау сп SQL база на ппдаупци.
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За кприсуеое на Windows Azure, најпрвп кприсникпу навигира дп Windows Azure суранауа
за најава:

Слика 4.1: Windows Azure сурана за најава

Пукакп кприсникпу ќе биде успещнп најавен вп сисуемпу, се прикажува пснпвнауа
сураница пднпснп меначмену ппруалпу на Windows Azure:

Слика 4.2: Windows Azure ппруал за меначмену
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Вп мениуп сп ппции пд левауа сурана, кприсникпу кликнува на Web Sites и кппшеуп New за
креираое на нпв веб сају:

Слика 4.3: Чекпр бр. 1 при креираое на веб сају
Вп прпзпрецпу за креираое на нпв веб сају кликнува на COMPUTE, a ппупа на WEB SITE и
ппцијауа CUSTOM CREATE за креираое, кпнфигурираое и меначираое на веб сају кпј ќе
биде хпсуиран на Windows Azure:

Слика 4.4: Чекпр бр. 2 при креираое на веб сају
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Следнп, се прикажува првипу шекпр пднпснп прпзпрецпу за креираое на веб сају. Најпрвп
се внесува име за апликацијауа вп URL пплеуп. URL-уп задплжиуелнп уреба да биде
уникаунп. Дпкплку внесенпуп URL е веќе искприсуенп се прикажува валидациска ппрака
дека внесенпуп URL веќе е искприсуенп. Заупа, пд кприсникпу се бара да внесе другп URL
кпе ќе биде уникаунп:

Слика 4.5: Чекпр бр. 3 при креираое на веб сају - дефинираое на веб сајупу

Ппупа, вп пплеуп за Регипн (Region), пд лисуауа се избира регипн кпј гп пзнашува
ппдаупшнипу ценуар на кпј ќе рабпуи нпвипу веб сају.
Вп пплеуп за специфицираое на база на ппдаупци се избира ппцијауа за слпбпдна база на
ппдаупци сп гплемина дп 20 MB (Create a free 20 MB SQL database)
Пплеуп за внес на кпнекција за базауа (DB Connection String Name) се пстава ппстпешката
вреднпст - DefaultConnection бидејќи базауа ќе се кпнфигурира вп следнипу шекпр.
Пукакп кприсникпу ќе ги пппплни сиуе ппуребни пплиоа, кликува на сурелкауа вп дплнипу
дел на прпзпрецпу и навигира дп следнипу шекпр за специфицираое на ппдесуваоауа за
базауа на ппдаупци.
Вп пплеуп за Име (Name), се внесува имеуп на нпвауа база на ппдаупци, вп слушајпу
UserDB .
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Слика 4.6: Чекпр бр. 4 при креираое на веб сају - ппдесуваоа за базауа на ппдаупци

Вп пплеуп за Сервер (Server), се избира ппцијауа за нпв SQL сервер (New SQL Database
server). Дпкплку преухпднп вп пблакпу кприсникпу има веќе креиран SQL Server, исуипу
мпже да се избере пд падашкпуп мени.
Вп пплеуп за Регипн (Region), пд лисуауа се избира регипн кпј гп пзнашува ппдаупшнипу
ценуар на кпј ќе рабпуи нпвауа база, а упа ќе биде исуипу регипн кпј преухпднп е избран
при креираоеуп на веб сајупу.
Следнп, се внесуваау кприснишкп име и лпзинка. Вп слушајпу е избран нпв SQL сервер и
заупа кприсникпу внесува нпвп кприснишкп име и лпзинка. Креденцијалиуе кпи се
избираау вп пвпј мпмену ппдпцна ќе се кприсуау за присуап дп базауа. Дпкплку пак се
кприсуи ппсупешки сервер, сисуемпу ќе ги ппбара креденцијалиуе кпи биле внесени кпга
се креирал серверпу.
Пукакп кприсникпу ќе ги пппплни сиуе ппуребни пплиоа, кликува на сурелкауа вп дплнипу
дел на прпзпрецпу за да се прпвери валиднпсуа на внесениуе ппдаупци.
Меначмену ппруалпу на Windows Azure гп навигира кприсникпу дп меначмену ппруалпу и
гп прикажува суаууспу на нпвипу сају кпј вп мпменупу е вп суауус на креираое.
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Слика 4.7: Приказ на суауус на веб сајупви вп Windows Azure
Кпга исуипу ќе биде креиран вп рамкиуе на пблакпу се прикажува ппрака за успещнп
изврщена акција.
Вп ленуауа за навигација на левауа сурана, вп сппдвеуниуе делпви на мениуп се прикажува
брпјпу на веб сајупви какп и брпјпу на бази на ппдаупци кпи кприсникпу ги има вп свпјпу
прпфил на Windows Azure.

4.2 Креираое на веб апликацијата и ппставуваое на апликацијата на
Windows Azure
Следен шекпр е креираое на веб апликацијауа кпја ќе се ппсуави (пбјави) на Windows
Azure. За уаа цел, ќе се развива ASP.NET MVC 5 апликација вп Microsoft Visual Studio 2013,
кпја кприсуи индивидуални кприснишки смеуки какп меупд на авуенуикација и SSL.
Кпга првишнауа верзија на кпдпу е гпупва и уесуирана лпкалнп кај кприсникпу, исуауа мпже
да се пбјави вп рамкиуе на преухпднп креиранипу Windows Azure сају.
Сп десен клик на апликацијауа вп Visual Studio, се ппјавуваау ппвеќе ппции. Се кликнува на
ппцијауа Publish и се прикажува прпзпрецпу за пбјавуваое на апликацијауа на web.
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Вп првипу дел за дефинираое на Прпфил (Profile) ппуребнп е да се избере ппуребнипу
прпфил. За пбјавуваое на Windows Azure, се кликнува на кппшеуп за имппруираое на
сппдвеуен прпфил (Import), пп щуп се прикажува сппдвеуен дијалпг за ппдесуваоа (Import
Publish Profile):
Сп цел да се пвпзмпжи ппврзуваое на Visual Studio сп сппдвеунауа Windows Azure
кприснишка смеука мпже да се кприсуи една пд двеуе ппнудени ппции.
Првауа ппција е кприсникпу да се најави на Windows Azure сп свпиуе креденцијали. Пвпј
меупд е ппбрз и ппеднпсуавен, нп кприсникпу не е вп мпжнпсу да ги види Windows Azure
SQL базиуе на ппдаупци вп Visual Studio.
Заупа, вп слушајпу се избира вупрауа ппција - Import Subscriptions сп цел да се имппруира
преуплауа за управуваое сп серуификау, кпј ќе пвпзмпжува целпсен присуап дп
сппдвеунауа кприснишка смеука преку Visual Studio.
Најпрвп е ппуребнп, сппред упаусувпуп, да се преземе даупуекауа за преуплауа пд
Windows Azure. Ппупа, сп клик на вуприпу уаб вп прпзпрецпу - Certificates и клик на
кппшеуп за имппруираое серуификаупу успещнп се прикашува вп прпфилпу пд избранауа
лпкација каде щуп преухпднп е зашуван:

Слика 4.8: Дпдаваое на серуификау за пбјавуваое на веб апликација

51

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

Ппупа, се избира нпвпкреиранипу прпфил пд лисуауа сп ппдудени ппции. Приупа,
прпфилпу секпгащ кпј ги има исупуп име какп преухпднп креиранипу веб сају вп Windows
Azure (вп слушајпу record manager). Пукакп сппдвеунипу прпфил е избран се кликнува на
кппшеуп OK и сп упа, прпфилпу е успещнп креиран и импoруиран вп Visual Studio.

Слика 4.9: Пбјавуваое на веб апликација - имппруираое на прпфил

Следнп, ппуребнп е да се кпнфигурира кпнекцијауа. Какп меупд за пбјавуваое се избира
Web Deploy. Дпкплку преухпднп прпфилпу е имппруиран без прпблеми, уабпу за
кпнекција авупмауски се пппплнува сп ппуребниуе ппдаупци.
Исупвременп мпже да се прпвери валидацијауа на кпнекцијауа, сп клик на сппдвеунпуп
кппше Validate Connection.
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Слика 4.10: Пбјавуваое на веб апликација - ппдесуваое на кпнекција
Пукакп ќе заврщи сп кпнфигурираое, кприсникпу кликнува на кппшеуп за пбјавуваое Publish. Сп упа, апликацијауа веќе е ппсуавена и рабпуи вп рамкиуе на пблакпу.
Следен шекпр е дпдаваое на база на ппдаупци вп апликацијауа. Сп цел да се креира
базауа и да се пвпзмпжи манипулација сп ппдаупциуе се кприсуи Entity Framework на
ASP.NET.
Сп кприсуеое на Entity Framework механизмиуе, SQL уабелиуе се креираау пд самиуе
класи вп кпдпу сп ппмпщ на механизам ппзнау какп scaffolding.
4.2.1 Објаснуваое за кпристените прптпкпли
OAuth и OpenID се пувпрени прпупкпли кпи пвпзмпжуваау безбедна авупризација на
еднпсуавен и суандарден меупд пд веб, мпбилни и дескупп апликации. ASP.NET MVC
инуернеу апликацииуе кприсуау OAuth и OpenID механизми при рабпуа сп Facebook,
Twitter, Google and Microsoft какп прпвајдери на услуги.
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Membership API се кприсуи за дпдаваое на пдредени улпги и дефинираое на привилегии
на кприснициуе на апликацијауа.
Ппнауаму, при развпјпу на апликацијауа се преземени следниуе шекпри:
1. Дпдаваое на ппуребниуе ппдаупшни класи и дефинираое на пбјекуиуе сп
креираое на прпперуија. Следнп, преку code-first миграцииуе ќе се креира и
самауа база вп Visual Studio.
2. Дпдаваое на кпнурплери и ппгледи
3. Пвпзмпжуваое на ппдаупшни миграции преку скрипуи изврщени вп Package
Manager Console алаукауа на Visual Studio
4. Дпдаваое на сигурнпсни прпупкпли за защуиуа на апликацијауа: OAuth2 и OpenID
механизми, а се кприсуау и апликациски прпграмски инуерфејси за шленсувп Membership APIs.
5. Защуиуа на апликацијауа сп пвпзмпжуваое на SSL прпупкплпу.
Пукакп ќе биде кпмплеуиран развпјпу на апликацијауа, исуауа е ппуребнп да се ппсуави на
Windows Azure. Чекприуе за ппсуавуваое се исуи какп преухпднп, сп уаа разлика щуп
задплжиуелнп уреба да бидау пвпзмпжени Code First миграцииуе за да се сппздадау
сппдвеуниуе уабели вп базауа:

Слика 4.11: Пвпзмпжуваое на Code first миграции при пбјава на веб апликација
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Пп успещнипу деплпјмену, апликацијауа е дпсуапна на Windows Azure сајупу, преку SSL, и
кприсникпу мпже да се најави сп свпиуе креденцијали:

Слика 4.12: Апликацијауа е ппсуавена и дпсуапна на веб вп рамки на пблакпу
Пукакп апликацијауа, преку Visual Studio ќе се ппсуави вп пблакпу, вп Server Explorer на
Visual Studio се ппјавува кпнекција дп Windows Azure при щуп се дпсуапни ппвеќе ппции
на пблакпу. Сп упа целпснп мпже да се манипулира Windows Azure сајупу преку Visual
Studio:

Слика 4.13: Дпсуапнпсу на Windows Azure ппцииуе вп Visual Studio
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Исуп уака, преку Visual Studio мпже да се присуапи дирекунп дп ппруалпу на Windows
Azure на кпј щуп е ппсуавена апликацијауа:

Слика 4.11: Присуап дп Windows Azure ппруал преку Visual Studio
Вп ппруалпу за меначмену на веб сајупу се дпсуапни ппвеќе ппции за мпниупринг,
скалираое, кпнфигурација, ппврзани ресурси иун. Дел пд нив се прикажани на сликиуе вп
прпдплжение:

Слика 4.14: Windows Azure ппруал - кпнурплна уабла на веб сају
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Слика 4.15: Windows Azure ппруал - ппции за мпниупринг на веб сају

Слика 4.16: Windows Azure ппруал - ппции за кпнфигурираое на веб сају
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Слика 4.17: Windows Azure ппруал – преглен на ппврзани ресури на веб сају

Вп прпдплжение е прикажана нпвпкреиранауа база на ппдаупци вп Windows Azure и
разлишниуе ппции и алауки кпи се дпсуапни.
Вп првипу уаб кпнурплна уабла, дпсуапни се ппвеќе ппции кпи пвпзмпжуваау:





Инсуалација и кприсуеое на најразлишни надвпрещни SQL алауки за манипулација
сп базауа и дизајнираое на самауа база
Креираое на најразлишни правила вп пднпс на защуиуа сп кприсуеое на пдредени
сигурнпсни механизми какп пгнен тид иун.
Изврщуваое на пращалници
Преглед и сеуираое на кпнекции.
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Слика 4.18: Windows Azure ппруал - кпнурплна уабла на база на ппдаупци

Слика 4.19: Windows Azure ппруал - ппции за мпниупринг на база на ппдаупци
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Слика 4.20: Windows Azure ппруал - ппции за скалираое на база на ппдаупци
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5. Креираое на виртуелна мащина за Windows 8.1 вп Windows
Azure
За наредниуе цели пд развпјпу на прпекупу, ппуребнп е да се кпнфигурира Windows Server
2012 R2 вирууелна мащина вп рамкиуе на Windows Azure пблакпу. Пваа мащина ппдпцна
ќе се кприсуи за развпј и ппсуавуваое на Windows Store апликацијауа кпја ќе кпмуницира
сп WCF сервиси ппсуавени вп пблакпу.
За уаа цел, кприсникпу се најавува сп свпјауа кприснишка смеука на Windows Azure и
навигира дп делпу пд мениуп кпј се пднесува на кпнфигурираое на вирууелни мащини.
При креираое на нпва вирууелна мащина мпже да се избере ппцијауа за брзп креираое
при щуп кприсникпу дпделува сппдвеунп DNS име, слика пд кпја ќе се креира вирууелнауа
мащина, гплемина на мемприја, креденцијали и ппдаупшен ценуар.

Слика 5.1: Креираое на вирууелна мащина вп Windows Azure преку ппцијауа за брзп
креираое
За ппнауампщнипу развпј на прпекупу, ппуребна е мащина сп Windows Server 2012 R2 и
заупа се избира ппцијауа мащинауа да се кпнфигурира пд галеријауа на Windows Azure.
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Пд галеријауа се избира слика за Windows Server 2012 R2. Кприсникпу мпже да избере и
пд предефинираниуе уемплејуи сп Windows Server 2012 сп веќе инсуалиранп Visual Studio,
нп вп пвпј слушај се избира Windows Server 2012 R2 какп единсувена ппција за развпј на
Windows 8.1 апликации.

Слика 5.2: Креираое на вирууелна мащина вп Windows Azure преку ппцијауа за
кпнфигурираое на мащина пд галерија - избираое на слика (шекпр 1)

Следен шекпр е кпнфигурација на мащинауа. Приупа е ппуребнп да се избере сппдвеунп
име кпе сп сигурнпсу ќе биде уникаунп. Ппупа е ппуребнп да се пдреди гплеминауа на
мемпријауа кпја ја дефинира ефикаснпсуа и ценауа на мащинауа. Заупа кприсникпу уреба
да избере најмала мемприја кплку щуп е мпжнп, нп уаа сепак да ги задпвплува ппуребиуе
на апликацииуе кпи щуп ќе се развиваау.
За Windows 8.1 развпј минимална мемприја кпја щуп мпже да ја има мащинауа е сп две
јадра и 3.5GB. Секакп, кприсникпу вп секпј мпмену мпже да ја рекпнфигурира мащинауа и
да дпдава или пдзема мемприја вп зависнпсу пд свпиуе ппуреби. Ппупа, ппуребнп е да се
внесе кприснишкп име за вграденипу админисураупрски авупмауски кприсник.

62

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

Слика 5.3: Креираое на вирууелна мащина вп Windows Azure преку ппцијауа за
кпнфигурираое на мащина пд галерија – кпнфигурација на ресурси (шекпр 2)
Вп нареднипу шекпр се избира сппдвеуен сервис или се креира нпв за ппуребиуе на нпвауа
мащина. Сп пглед на упа щуп мащинауа ќе рабпуи на Windows Azure ппдаупшен ценуар
кприсникпу има мпжнпсу за да ги защуиуи ппдаупциуе вп мащинауа или да сппи ппвеќе
вирууелни мащини сп кприсуеое на сервис вп пблакпу.
Пблак сервиспу преусуавува свпевидна вирууелна граница пкплу вирууелниуе мащини кпи
рабпуау вп Windows Azure ппдаупшен ценуар. Сп упа кприснициуе присуапуваау дп свпиуе
мащини на сигурен нашин.
При креираое на нпвауа вирууелна мащина, ппуребнп е пблак сервиспу да има уникаунп
име. Сп пглед на упа щуп мащинауа е едисувена за кпнкреунауа кприснишка смеука, се
избира ппцијауа за креираое нпв сервис и се избира сппдвеунп име за сервиспу. Следнп,
се избира ппдаупшен ценуар пд ппнудениуе, а сп упа и регипнална група вп кпја ќе биде
ппсуавен исуипу.
Вирууелниуе мащини кприсуау вирууелни хард дискпви. Вирууелниуе хард дискпви се
ппсуавени вп Windows Azure смеука за складираое (storage account). За уаа цел ппуребнп
е да се избере некпја смеука пд ппсупешкиуе смеуки за складираое на кприсникпу или
Windows Azure авупмауски да генерира нпва смеука за складираое ппврзана сп
кприснишкипу акауну на кпј е ппврзана вирууелнауа мащина.
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Слика 5.4: Креираое на вирууелна мащина вп Windows Azure преку ппцијауа за
кпнфигурираое на мащина пд галерија – кпнфигурација на пблак сервис (шекпр 3)

Слика 5.5: Креираое на вирууелна мащина вп Windows Azure преку ппцијауа за
кпнфигурираое на мащина пд галерија – кпнфигурација на крајни упшки (шекпр 4)
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Вп ппследнипу шекпр пд кпнфигурацијауа на вирууелнауа мащина се дефинираау
мрежниуе крајни упшки (endpoints) кпи ќе пвпзмпжау кпмуникација на нпвпкреиранауа
мащина сп псуанауи вирууелни и физишки мащини. На екранпу веќе има ппсуавени две
ппции за пвпзмпжуваое на Remote Desktop кпнекции и PowerShell кпманди.
Дпкплку кприсникпу знае дека вп иднина мащинауа ќе се кприсуи за кпмуникација сп веб
сервиси, ущуе вп мпменупу на кпнфигурација мпже да пвпзмпжи HTTP, HTTPS или крајни
упшки пд други прпупкпли кпи ќе пвпзмпжау сппдвеуни кпмуникации.
Пукакп кприсникпу ќе заврщи сп кпнфигурација на сиуе ппуребни прпупкпли, се кликнува
на кппшеуп за заврщуваое на ппсуапкауа на кпнфигурација на мащинауа.
Вп упј мпмену, инфрасурукуурауа на Windows Azure пбезбедува ппупплнп нпва вирууелна
мащина сппред дефинираниуе криуериуми. Ппсуапкауа на креираое на мащинауа, вп
нпрмални услпви урае 5-10 минууи, а кприсникпу ја следи исуауа на Winsows Azure
ппруалпу за меначмену.
Веднащ щупм ппсуапкауа на креираое и прпвизипнираое ќе заврщи, кприсникпу мпже да
забележи дека суаууспу на мащинауа е рабпуи и сп упа е заврщена ппсуапкауа на
креираое на мащинауа.

Слика 5.6: Приказ на нпвпкреиранауа вирууелна мащина вп Windows Azure ппруалпу
Вп ппсуалпу за меначмену, креиран e и сппдвеунп дефиниранипу сервис вп делпу cloud
services:
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Слика 5.7: Приказ на нпвпкреиранипу пблак сервис вп Windows Azure ппруалпу
Вп делпу за складираое (storage) прикажана е авупмауски генериранауа кприснишка
смеука за складираое сп предефиниранп име пд сурана на Windows Azure:

Слика 5.8: Приказ на нпвпкреиранипу склад вп Windows Azure ппруалпу

66

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

Внауре вп смеукауа за складираое ппсупи кприснишка кпнурплна уабла, ппции за
мпниупринг, рекпнфигурираое и кпнуејнери.
Вп делпу кпнуејнери креиран е фплдер сп име vhds кпј преусуавува блпб за складираое.
Блпбпу всущнпсу преусуавува свпевиден File System кпј рабпуи вп рамки на пблакпу.
Внауре вп vhds кпнуејнерпу е смесуен хард дискпу на вирууелнауа мащина, вп слушајпу
динамишки сп мемприја дп 122GB.
Внауре вп самауа вирууелна мащина, ппсупи кпнурплна уабла и разни ппции за
мпниупринг, кпнфигурација и крајни упшки.
Крајниуе упшки мпжау да се прпменау вп секпј мпмену. Тука е важнп да се ппуенцира дека
дефинираниуе крајни упшки им пвпзмпжуваау на пакеуиуе да суигнау дп мащинауа. За
испраќаое на пакеуи пд мащинауа исуауа уреба ппдпцна сппдвеунп да се кпнфигурира.

Слика 5.9: Кпнфигурација на крајни упшки вп вирууелнауа мащина
За кприсникпу да се ппврзе сп вирууелнауа мащина преку Remote Desktop (дпкплку се
кприсуи Windows OS) се кликнува на connect ппцијауа вп кпнурплнауа уабла.
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Се ппјавува прпзпрец за зашувуваое на фајлпу за пвпзмпжуваое на RDP (Remote Desktop
Protocol) кпнекција. Зашувуваоеуп се ппуврдува и кприсникпу се кпнекуира на
нпвпкреиранауа мащина:
За авуенуикација, се внесуваау админисураупрскиуе креденцијали дефинирани при
кпнфигурацијауа на мащинауа и се ппуврдува дијалпгпу за верификација на SSL
прпупкплпу.
Бидејќи се рабпуи за првп бууираое на мащинауа, исупуп мпже да ппурае некплку
секунди. Пукакп сиуе сервиси ќе бидау суаруувани, кприсникпу е навигиран вп
кпнурплнауа уабла на сервер меначерпу пд нпвпкреиранауа мащина сп Windows Server R2
2012:

Слика 5.10: Сервер меначер и кпнурплна уабла на нпвпкреиранауа мащина
Прва рабпуа щуп кприсникпу уреба да ја направи е да креира нпв админисураупрски
акауну на мащинауа. Пришинауа за упа е сигурнпснпуп пгранишуваое на Windows Server R2
2012 сп кпе се пневпзмпжува предефиниранипу админисураупрски акауну да креира и
ппсуавува на сервер или вп пблак апликации за Windows 8.1. Заупа, за уаа цел ќе ппслужи
нпвипу админисураупрски акауну щуп кприсникпу е ппуребнп да гп креира.
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Следнп, ппуребнп е да се кпнфигурираау специфишни ппции вп рамки на сервер
меначерпу ппврзани сп сигурнпсни и други кпнфигурации кпи ќе пвпзмпжау развпј на
Windows 8.1 апликации.
Ппупа, ппуребнп е да се кпнфигуира лпкалнипу сервер на мащинауа сп упа щуп ќе се
инсуалираау и дпдадау пдредени улпги и кпмппненуи. Пд гплема важнпсу е да се вклушау
кприснишкипу инуерфејс и инфрасурукуура за Windows Store апликации.
Пукакп ќе се реализираау ппуребниуе инсуалации и кпнфигурации задплжиуелен е ресуару
на мащинауа. Тпа мпже да се направи пд меначмену ппруалпу на Windows Azure или
дирекунп пд мащинауа.
Меначмену ппруалпу нуди мпжнпсу за мпниупринг на прпгреспу, какп и нпуификациски
ппраки за акцииуе кпи се преземени врз мащинауа:

Слика 5.11: Нпуификациски сисуем на Windows Azure
Кпга мащинауа ќе се ресуаруира, преку меначмену ппруалпу, кприсникпу се најавува сп
нпвипу кприснишки админисураупрски акауну. Следен шекпр е инсуалација на сппдвеуниуе
алауки, пред се Visual Studio 2013.
Пп кпмплеуираоеуп на сиуе ппуребни инсуалации мащинауа е ппдгпувена за развпј на
апликации за Windows Store и веб сервиси сп кпи ќе кпмуницираау исуиуе.
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6. Развпј на Windows 8.1 апликација базирана WCF веб сервиси
и ппставуваое на сервисите вп Windows Azure
Windows Azure нуди ппвеќе нашини за ппсуавуваое и кпмуникација на веб сервиси.
Сп ппмпщ на Windows Azure вирууелниуе мащини кпи мпжау да кприсуау разлишни
Windows и Linux кпнфигурации мпжау да се ппсуавуваау сервиси развиени пд самипу
кприсник дпкплку целуа на кприсникпу е да ги ппсуави и кприсуи уие сервиси за ппуребиуе
на свпиуе апликации.
Веб сервисиуе мпжау да се ппсуавау вп Windows Azure сп кприсуеое на пблак сервисиуе
(cloud services) кпи преусуавуваау ппсебен уип на вирууелни мащини вп рамкиуе на
Windows Azure. Пвие сервиси нудау услуги ппзнауи какп веб улпги (web roles) и рабпуни
улпги (worker roles) кпи му пвпзмпжуваау на кприсникпу ппсуавуваое на негпвиуе сервиси
вп рамки на Windows Azure. Се щуп уреба да направи кприсникпу е самп да ги испрауи
сервисиуе и некпи дппплниуелни ппуребни инфпрмации пкплу сурукуурауа на исуиуе. За
целауа рабпуа се грижи Windows Azure кпј гп ппсуавува и уесуира сервиспу вп сппднпс сп
кприснишкипу кпд, а ппупа и гп мпниуприра. Кприсникпу вп секпе време мпже да гп
скалира капациуеупу на сервиспу кпј се кприсуи.
Друга ппција за ппсуавуваое на сервисиуе е вп рамкиуе на веб сају на Windows Azure.
Кприсникпу гп хпсуира свпјпу сервис и веќе веднащ мпже да гп кприсуи.

Слика 6.1: Windows Azure пд перспекуива на веб сервиси
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6.1 Развпј на Windows 8.1 апликација кпја ќе кпмуницира сп веб сервиси
ппставени на Windows Azure
Windows Store апликацииуе пресуавуваау нпв уип на апликации кпи рабпуау на Windows 8
и Windows 8.1 пперауивен сисуем.
За целуа на пваа магисуерска рабпуа развиена е Windows Store апликација кпја ќе кприсуи
WCF (Windows Communication Foundation) веб сервиси ппсуавени вп рамкиуе на Windows
Azure. Сервисиуе кпи рабпуау вп рамки на апликацијауа се пднесуваау на пресмеууваое на
расупјанија кпи кпирисникпу ќе ги дефинира и прикажуваое на измерениуе расупјанија вп
разлишни мерни единици, вп зависнпсу пд кприснишкиуе ппуреби.

Слика 6.2: Приказ на главнипу кприснишки инуерфејс на апликацијауа

За ппшеупк, WCF сервисиуе се хпсуирани и рабпуау вп рамкиуе на лпкална кпнзплна
апликација. Следен шекпр е исуиуе да се ппсуавау вп рамкиуе на Windows Azure.
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6.1 Ппставуваое на WCF сервиси вп Windows Azure веб сајт
За WCF сервисиуе да се ппсуавау вп Windows Azure веб сају најпрвп е ппуребнп е да се
креира нпв веб сају на Windows Azure кпј ќе ппслужи за уаа намена.
Ппупа, вп рамкиуе на прпекупу уреба да се дпдаде ASP.NET веб сају кпј ќе ппслужи какп
веб хпсу за WCF сервисиуе кпи ги кприсуи апликацијауа. Приупа, се дпдаваау референци
кпн ппсупешкиуе сервиси вп самауа апликација. Следен шекпр е апликацијауа да се пбјави
на преухпднп креиранипу Windows Azure веб сају:

Слика 6.3: Пбјавуваое на Windows 8.1 апликација на Windows Azure – имппруираое на
сппдвеуен прпфил

72

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

Слика 6.4: Пбјавуваое на Windows 8.1 апликација на Windows Azure – ппдесуваоа на
кпнекција

Пукакп апликацијауа успещнп се пбјави на внесенауа лпкација, вп Windows Azure веб
сајупу веќе уреба да е хпсуиран сппдвеунипу веб сервис. Тпа мпже да се прпвери дпкплку
се навигира дп веб сајупу и внауре сппред имеуп на хпсуиранипу сервис да се прпвери
дали пперацијауа е успещна.
Вп слушајпу, сајупу е смесуен на лпкацијауа http://checkmylocation.azurewebsites.net/, па
сервиспу шие име е LocationWebService мпже да се прегледа на лпкацијауа
http://checkmylocation.azurewebsites.net/LocationWebService.svc:
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Слика 6.5: Приказ на сервиспу ппсуавен вп рамкиуе на Windows Azure веб сају
Следнп щуп уреба да се направи е да се ажурира референцауа на апликацијауа кпја
кпмуницира сп сервисиуе. Приупа се ппсуавува нпвауа лпкација на сервиспу кпј рабпуи вп
пблакпу:

Слика 6.6: Ппции за рабпуа сп сервисни референци вп рамки на апликацијауа
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Слика 6.7: Кпнфигурираое на сервиснауа референца и ажурираое на нпвауа сервисна
лпкација

Вп пплеуп за адреса на нпвауа сервисна референца се внесува адресауа
http://checkmylocation.azurewebsites.net/LocationWebService.svc, пднпснп лпкацијауа на
нпвпкреиранипу веб сају на кпј се ппсуавени веб сервисиуе кпи ги кприсуи апликацијауа
при свпеуп рабпуеое.
Сп упа, пд следнпуп суарууваое, апликацијауа ќе рабпуи сп сервисиуе кпи се ппсуавени на
Windows Azure веб сајупу. Тпа мпже да се види вп приказпу на адресауа на сервиснауа
крајна упшка, вп делпу каде се прикажува хпсупу на апликацијауа:
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Слика 6.8: Апликација кпја рабпуи врз база на веб сервиси ппсуавени вп рамки на
Windows Azure веб сају

6.2 Ппставуваое на сервиси вп рамки на Windows Azure сервис сп
кпристеое на веб и рабптни улпги

6.2.1 Опис на веб и рабптни улпги какп кпнцепти
При ппсуавуваое на сервисиуе вп Windows Azure сп кприсуеое на пблак сервисиуе
кприсникпу има на распплагаое ппвеќе кпнфигураципни ппции, а сп упа и ппгплема
пдгпвпрнпсу.
Пблак сервис вп Windows Azure преусуавува мнпжесувп пд ппврзани вирууелни мащини.
Вирууелниуе мащини мпжау да бидау вп улпга на веб улпга щуп вп пснпва преусуавува
прекпнфигуриран Windows Server сп прекпнфигуриран Internet Information Server (IIS), или
пак вп улпга на рабпуна улпга щуп преусуавува Windows Server без IIS.
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Сп упа, кприсникпу мпже да ја дпнесе пдлукауа сппредбенп сп упа дали би кприсуел
физишка мащина сп или без IIS.
Вирууелниуе мащини за веб и рабпуни улпги кприсуау архиуекуура базирана на плауфпрма
какп сервис и мпжау да рабпуау сп Windows Server 2012 R2, 2012 или 2008. Приупа
кприсникпу не уреба да инсуалира или пдржува пперауивен сисуем или билп щуп другп на
мащинауа бидејќи единсувенп щуп кприсуи е негпвипу сппсувен кпд. За се псуанауп се
грижи кпнурплерпу на Windows Azure.
Пд сигурнпсна перспекуива, мнпгу важнп е да се нагласи дека при билп какпв пад или
грещка на вирууелна мащина вп рамкиуе на Windows Azure кприсникпу не ги губи свпиуе
ппдаупци и сервиси бидејќи исуиуе се зашувани вп Azure базауа на ппдаупци. Дпкплку
насуане грещка, кпнурплерпу на Azure ги ппсуавува сервиуе и кпдпу пнаму каде щуп е
ппуребнп, а пп ппуреба кпнфигурира и нпва мащина и сиуе кприснишки фајлпви ги
пренесува на нпвауа мащина. Сп упа кприснишкиуе ппдаупци и мащини се кпмплеунп
пбезбедени и нема никаква ппаснпсу пд губеое на ппдаупциуе.
6.2.2. Ппставуваое на сервиси сп веб улпга (web role)

Вп рамкиуе на веб улпга ппсуавуваоеуп на сервиспу вп пблакпу се реализира сп ппмпщ на
IIS. Приупа, пснпвнауа крајна упшка (endpoint) за сервиспу е смесуена на ппру 80 и пгненипу
тид мпра да биде пувпрен за упј ппру.
За кпнфигурираое на рабпуна улпга, вп рещениеуп е ппуребнп е да се дпдаде нпв прпеку
пд уип Windows Azure Cloud Service.
Се ппјавува прпзпрецпу за кпнфигурираое на сервиспу:
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Слика 6.9: Кпнфигураое на кпмппненуи вп сервис
Пд лисуауа на кпмппненуи се избира web role кпмппненуа и сппдвеунп се преименува:

Слика 6.10: Дпдаваое на кпмппненуа за веб улпга
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Сп упа, се дпдава еден нпв прпеку кпј ги спдржи кпнфигураципниуе ппдаупци за сервиспу.
Вп нпвпкреиранипу прпеку мпже да се види дека ппсупи еден хпсу сп сппдвеунпуп име, а
дпдаден е и дппплниуелен прпеку за избранауа веб улпга кпј изгледа какп класишна веб
апликација сп некплку дппплниуелни референци. Референциуе се пднесуваау на Windows
Azure, а дпдадена е и дппплниуелна класа WebRole кпја наследува пд класауа
RoleEntryPoint и вп кпја се презапищуваау ппуребниуе меупди кпи уреба да ги изврщува
нпвпкреиранауа веб улпга. На ппшеупк, дефиниран пднпснп презапищан е самп меупдпу
OnStart() кпј се ппвикува при суарууваое на нпвауа класа.
Следнп, вп рамкиуе на прпекупу уреба да се дпдаде ASP.NET веб сају вп кпј ќе се дпдадау
референци кпн ппсупешкиуе сервиси вп апликацијауа.
Нареден шекпр е ппсуавуваое на пблак сервиспу вп Windows Azure. Toa мпже да се
направи преку Visual Studio или сервиспу мпже да се ппсуави на веќе креиран пблак
сервис вп рамкиуе на Windows Azure.
За ппсуавуваое на пблак сервиспу вп Windows Azure исуипу е ппуребнп да се пбјави сп
клик на publish, пп щуп ппуребнп е да се внесау креденцијали за најава вп Windows Azure:

Слика 6.11: Пбјавуваое на Windows Azure сервиспу

Вп следнипу шекпр ппуребнп е да се креира нпв сервис вп Windows Azure:
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Слика 6.12: Креираое на нпв Windows Azure сервис

Слика 6.13: Дпделуваое на име и сппдвеуна лпкација на Windows Azure сервиспу

Пред да се пбјави сервиспу ппуребнп е да се внесау и псуанауиуе кпнфигурациски ппции:
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Слика 6.14: Кпнфигурираое на Windows Azure сервис

Слика 6.15: Креираое на нпв прпфил на Windows Azure сервис
Пукакп ќе се заврщи, сервиспу се пбјавува. Сп пваа пперација вп ппзадина се креира
вирууелна мащина сп прекпнфигуриран OS и IIS и на неа се ппсуавува кприснишкипу кпд.
За сеуп упа да се направи, ппуребнп е ппдплгп време. Заупа кприсникпу мпже да гп следи
напредпкпу вп Windows Azure activity log-пу вп рамкиуе на Visual Studio:
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Слика 6.16: Лпг на акуивнпсуи на Windows Azure

Шупм прпцеспу ќе заврщи кприсникпу мпже да навигира дп ппсуавенипу WCF сервис на
нпвпкреиранипу
сервис
вп
рамкиуе
на
пблакпу,
на
лпкацијауа
http://checklocation.cloudapp.net/LocationWebService.svc:

Слика 6.17: Приказ на сервиспу ппсуавен вп рамкиуе на Windows Azure сервис сп веб улпга
Следнп щуп уреба да се направи е да се ажурира референцауа на апликацијауа кпја
кпмуницира сп сервисиуе. Приупа се ппсуавува нпвауа лпкација на сервиспу кпј рабпуи вп
пблакпу:
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Слика 6.18: Кпнфугурираое на сервиснауа референца и ажурираое на нпвауа сервисна
лпкација пд сервис сп веб улпга
Сп упа, пд следнпуп суарууваое, апликацијауа ќе рабпуи сп сервисиуе кпи се ппсуавени на
нпвпкреиранипу Windows Azure пблак сервис сп веб улпга. Тпа мпже да се види вп
приказпу на адресауа на сервиснауа крајна упшка, вп рамкиуе на апликацијауа:
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Сл 6.19: Апликација кпја рабпуи врз база на веб сервиси ппсуавени вп пблак сервис сп веб
улпга
Вп рамкиуе на ппсуавенипу сервис вп рамкиуе на Azure, пвпзмпженп е да се прегледа
сервиспу и да се врщи скалираое на ресурсиуе, згплемуваое на брпјпу на инсуанци на
сервиспу и мнпгу други ппции:

Слика 6.20: Приказ на дпсуапни ппции за меначираое на сервис вп Windows Azure
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6.2.3 Ппставуваое на сервиси сп рабптна улпга (worker role)

Вирууелниуе мащини базирани на рабпуни улпги кприсуау прекпнфугуран Windows Server,
нп без IIS. При кприсуеое на рабпуни улпги не ппсупјау пснпвни крајни упшки какп кај веб
улпгиуе и заупа кприсникпу уреба да исуалира дппплниуелен спфувер сп кприсуеое на
скрипуи.
Ппсуавуваоеуп на веб сервиси вп рабпуни улпги e ппкпмплекснп пукплку вп веб улпги.
Кприсникпу е ппуребнп да креира крајни упшки за Azurе, крајни упшки за сервиспу вп кпдпу
и да кпнфигурира сервисен хпсу.
Првп щуп уреба да се направи е да се дпдаде нпв прпеку вп ппсупешкиуе улпги кпј ќе биде
пд уип рабпуна улпга:

Слика 6.21: Дпдаваое на сервис сп рабпуна улпга
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За нпвпкреиранауа рабпуна улпга се дпдаваау ппуребниуе кпнфигурациски ппдесуваоа:

Слика 6.22: Дефинираое на кпнфигурации за рабпуна улпга

Слика 6.23: Дефинираое на дпмејн за рабпуна улпга
Се креира крајна упшка на сппдвеуен ппру кпја ќе слуща сп ппмпщ на TCP прпупкплпу:
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Слика 6.24: Дефинираое на крајни упшки за рабпуна улпга
Сп упа се дефинира рабпунауа улпга и мпже да се премине вп реализација на рабпуауа
кпја ќе ја изврщува сервиспу. Приупа, ппуребнп е да се сеуира хпсу, да се преземе
сппдвеунипу дпмејн, крајнауа упшка и сппдвеунипу ппру на кпј ќе слуща исуауа. Ппупа се
пувпра сппдвеунипу хпсу и сервиспу се ппсуавува на сппдвеунипу хпсу.
Следнп, сервиспу се пбјавува на Windows Azure. Напредпкпу при пбјавуваоеуп мпже да се
следи вп Visual Studio или вп меначмену ппсуалпу на Windows Azure, кпј дава сппдвеуни
нпуификации:

Слика 6.25: Преглед на сервисиуе вп Windows Azure ппруалпу за меначмену
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Пп дпбиваоеуп на инфпрмација за успещнп пбјавуваое сервиспу е веќе дпсуапен вп
пблакпу. Тпа мпже да се прпвери сп внесуваое на сервиснпуп URL.
Дппплниуелнп, сервиспу мпже да се уесуира и преку Developer Command Prompt алаукауа
на Visual Studio:

Слика 6.26: Присуапуваое дп сервиспу преку WCF Test Client алаукауа

Дпкплку сервиспу е кпнфигуриран правилнп, лисуауа пд меупди сппдвеунп се прикажува
вп графишкипу инуерфејс на алаукауа:
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Слика 6.27: Приказ на сервисниуе меупди вп рамки на WCF Test Client алаукауа
Следнп, се прпменува сервиснауа референца сппред нпвипу хпсу на нпвпкреиранауа
рабпуна улпга:

Слика 6.28: Кпнфигурираое на сервиснауа референца и ажурираое на нпвауа сервисна
лпкација пд сервис сп рабпуна улпга
89

Магистерски труд: Развпј и ппставуваое на веб сервиси вп пблак

Сп упа, пд следнпуп суарууваое, апликацијауа ќе рабпуи сп сервисиуе кпи се ппсуавени на
Windows Azure пблак сервиспу сп рабпуна улпга. Тпа мпже да се види вп приказпу на
адресауа на сервиснауа крајна упшка, вп рамкиуе на апликацијауа:

Слика 6.29: Апликација кпја рабпуи врз база на веб сервиси ппсуавени вп пблак сервис сп
рабпуна улпга
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7. Заклушпк
Сп секпјдневнипу ппрасу на инфпрмауишкиуе и кпмуникацискиуе уехнплпгии, кприсуеоеуп
на пблаци суана пгрпмен уренд вп индусуријауа.
Придпбивкиуе пд кприсуеоеуп на пблаци се нависуина гплеми. Пред се, кприсуеоеуп на
пблаци е нависуина евуин нашин за кпмпанииуе да ги имаау на распплагаое сиуе ресурси
кпи се ппуребни на самп еднп месуп. Тпа е мнпгу ппдпбар нашин за прпщируваое на
ресурсиуе и вп гплема мера гп плеснува присуаппу дп исуиуе пд билп кпе месуп.
Наппреднп, пбрабпукауа вп пблак веуува згплемуваое на брзинауа на ппсуавуваое на
апликацииуе, згплемуваое на инпвауивнпсуа, намалуваое на урпщпциуе и сеуп упа сп
згплемуваое на флексибилнпсуа и бизнис агилнпсуа на самипу прпцес на развиваое и
хпсуираое на апликацииуе на Инуернеу.
Windows Azure преусуавува една пд најгплемиуе и најразвиениуе плауфпрми кпја
пвпзмпжува разлишни уиппви на услуги вп пблак. Придпбивкиуе пд кприсуеоеуп на
Windows Azure се гплеми за сиуе ушесници вп прпцеспу. Сервисниуе прпвајдери мпже да
ги прпщирау свпиуе услуги вп пбласуиуе каде щуп уие немаау ппсупешка инфрасурукуура и
да дпдадау нпви услуги без гплеми инвесуиции вп инфрасурукуура. Прпизведувашиуе на
спфувер мпжау да гп кприсуау Windows Azure за спздаваое, ппсуавуваое и управуваое сп
веб апликацииуе без гплеми капиуални урпщпци, какп и за скалираое на ресурсиуе кпи ги
кприсуау апликацииуе ппбрзп и ефикаснп.
Windows Azure какп плауфпрма нуди пгрпмен брпј на разлишни мпжнпсуи и сервиси,
вклушувајќи и брзп и леснп креираое, ппсуавуваое, пбјавуваое и управуваое сп
спфуверскиуе рещенија вп рамкиуе на пблак.
Ппсуавуваоеуп на апликацииуе и веб сервисиуе вп Windows Azure пблакпу мпже да се
реазлизира на разлишни нашини сп кприсуеое на разлишни ппции и ппдесуваоа пд
сервисниуе услуги вп рамкиуе на пблакпу, а избпрпу се прави вп зависнпсу пд
специфишниуе ппуреби на самауа апликација. За уаа цел, пред се, дпсуапни се ппцииуе за
ппсуавуваое на апликацииуе и веб сервисиуе вп рамкиуе на веб сају и вп рамкиуе на
сервис вп пблакпу сп кприсуеое на веб или рабпуни улпги.
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