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ÚLOHA SIETÍ PRI POSKYTOVANÍ CLOUD 
COMPUTING SLUŽIEB

S nárastom využívania Cloud Compu-

ting služieb je čoraz zrejmejšie, že porastie

aj význam sieťových infraštruktúr. Sieť sa

totiž stáva životne dôležitým „médiom” na

aplikácie s kritickou hodnotou pre fungova-

nie organizácií. Nemôže tak disponovať len

atribútmi „best effort” sietí ale musí posky-

tovať najprísnejšie SLA nielen na sieťovej,

ale aj na úrovni aplikácií ako sú napríklad ich

dostupnosť, čas odozvy, počet transakcií

za sekundu, ich bezpečnosť, dynamicky alo-

kovať potrebné zdroje, zabezpečiť interak-

tivitu medzi rôznymi doménami, automatic -

ké vytváranie privátnych sietí a mapovanie na

virtualizované inštancie dátových centier,

štandardizovanie rozhraní k službám a po-

dobne.

Úlohou výrobcov sieťových technológií

je prísť s architektonickým konceptom, ktorý

bude dostatočne adaptibilný na požiadavky

aplikácií nielen v prostredí privátnych a uzav -

retých cloudov, ale aj v prípade infraštruktúr

poskytovateľov verejných Cloud Computing

služieb. V novembri minulého roku sploč-

nosť Cisco spolu s EMC a VMWare ohlásili

koalíciu VCE (Virtual Computing Environ-

ment), ktorej ambíciou je radikálne zmeniť

spôsob, akým budú korporátni zákazníci

a poskytovatelia manažovaných cloud slu-

žieb implementovať virtualizovanú infra-

štruktúru vo svojich dátových centrách. 

Cieľom je pomôcť urýchliť ich prechod

od fyzických k plne virtuálnym dátovým cen-

trám a využiť pri tom technológie troch trho-

vých lídrov, akými VMWare, EMC a Cisco

v oblasti virtualizácie, sieťových technológií,

úložísk dát, bezpečnosti a manažmentu dá-

tových centier bezpochy sú.

Cloud Computing je veľmi dynamická

sféra a otvára obrovské možnosti pre ino-

vatívne technológie a nové business mo-

dely. Dá sa očakávať, že v najbližšom čase

budeme svedkami významných inovácií 

v tejto oblasti.
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Vyše 230 popredných IT manažérov sa zúčastnilo na konferencii eFOCUS     o naj-

novších trendoch v oblasti virtualizácie, cloud computingu a dátových centier. 

Podujatie ich priblížilo formou odborných prednášok, prípadových štúdii a panelových

diskusií. Lídri IT trhu na Slovensku a ich zákazníci ukázali reálne skúsenosti zefektívňo-

vania IT prevádzky formou virtualizácie, prezentovali novú paradigmu IT služieb – cloud

computing – logické pokračovanie konsolidácie IT infraštruktúry – ako aj zásad budovania

a prevádzky dátových centier na Slovensku.


