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CEL:
Firma Oktawave tworzyła 
infrastrukturę centrum danych 
połączoną z platformą urucho-
mieniową, której celem miało 
być udostępnianie klientom 
usługi infrastruktury IT na 
żądanie, w modelu publicz-
nej chmury obliczeniowej. 
Planowany do przeprowa-
dzenia projekt wiązał się z 
koniecznością wdrożenia sta-
bilnej i niezawodnej warstwy 
wirtualizacyjnej dla serwerów, 
które udostępnią moc oblicze-
niową dla klientów fi rmy.

ROZWIĄZANIE:
• Wdrożenie oprogramowania 

VMware vSphere 5
• Integracja hiperwizora z 

własnym oprogramowaniem 
w celu zapewnienia klientom 
możliwości samodzielnego 
zarządzania usługami

KORZYŚCI:
• Możliwość świadczenia usług 

wysokiej dostępności w 
modelu Infrastructure-as-a-
Service (IaaS)

• Zgodność zbudowanej infra-
struktury z wytycznymi ame-
rykańskiego Narodowego 
Instytutu Standardów i 
Technologii (NIST)

• Możliwość szybkiego 
rozwoju środowiska serwero-
wego

• Elastyczność przydziela-
nia zasobów sprzętowych i 
związane z tym oszczędności

Hiperwizor VMware podstawą najszybszej w 
Polsce publicznej chmury obliczeniowej

Oktawave to innowacyjny dostawca usług w publicznej 
chmurze obliczeniowej. Marka ta należy do spółki K2 Internet 
S.A. Posiada również ogromne doświadczenie w hostingu 
wysokiej dostępności i zatrudnia najlepszych w Polsce 
ekspertów. Oktawave udostępnia swoim klientom usługi 
chmury obliczeniowej w modelu Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS), dzięki którym otrzymują oni infrastrukturę serwerową 
gotową do instalacji własnych aplikacji. 

Wyróżnikiem oferty Oktawave jest możliwość elastycznego zarządzania zasobami 
bezpośrednio przez klientów wykorzystujących aplikację Autoskaler. Do dyspozycji 
użytkowników pozostaje także bardzo szybka pamięć masowa o wydajności sięgającej 
miliona operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS). Dzięki temu klienci Oktawave 
zyskują pełną, profesjonalną i bezpieczną infrastrukturę dostępną w formie usługi 
na żądanie, która nie zostanie przeciążona w momencie wystąpienia krytycznego 
zapotrzebowania na moc obliczeniową. 

Jak to działa?
Chmura w postaci usługi IaaS 
dostarczanej przez fi rmę Oktawave, 
składa się z trzech warstw: fi zycznej 
(sprzęt, przełączniki, pamięci masowe 
itd.), wirtualizującego hiperwizora oraz 
własnego, autorskiego oprogramowanie 
do automatycznego przydzielania 
poszczególnych zasobów i usług 
użytkownikom. 

- Chcieliśmy tak przygotować naszą 
infrastrukturę, aby nie uzależniać się od 
jednego dostawcy i – w razie potrzeby 
- móc wymienić oprogramowanie 
wirtualizujące. Finalnie zdecydowaliśmy 
się na oprogramowanie fi rmy VMware, 
gdyż jest to obecnie produkt najbardziej 
dojrzały i gwarantujący nam stabilność 
biznesową i technologiczną - mówi Maciej 
Kuźniar, prezes zarządu Oktawave.

Chmura zgodna ze 
światowymi standardami
Na decyzję o wdrożeniu oprogramowania 
VMware, jako warstwy wirtualizującej, 
wpłynęło wcześniejsze pozytywne 
doświadczenie inżynierów fi rmy K2. 
Przyjęto także fi lozofi ę, zgodnie z 
którą programiści Oktawave skupili 

się na budowaniu najwyższej warstwy 
udostępniania usług i zarządzania nimi. 
Skoncentrowano się na obszarach, 
w których fi rma ma przewagę 
konkurencyjną, wybierając pozostałe 
moduły od rynkowych liderów. Bardzo 
szybko okazało się, że będzie to jedna z 
większych tego typu instalacji w Polsce.

Pierwsze prace projektowe związane z 
budową chmury Oktawave rozpoczęły 
się w 2009 r. Sam projekt - w wersji 
beta - wystartował w drugim kwartale 
2012 r. Przedstawiciele Oktawave 
podkreślają, że nie chcieli robić chmury 
“z pudełka”, gdzie klient otrzymuje 
bezpośredni dostęp do hiperwizora 
wirtualnych serwerów i nie ma 
możliwości elastycznego zarządzania 
zasobami (mocą procesora, pamięcią i 
przestrzenią dyskową) bez konieczności 
zatrzymywania usługi. 

Jednym z podstawowych założeń była 
również konieczność zapewnienia 
pięciu atrybutów wskazanych przez 
amerykański Narodowy Instytut 
Standardów i Technologii (NIST) 
dotyczących publicznych chmur 
obliczeniowych. Według NIST 
użytkownicy takich usług powinni mieć 
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“Bardzo szybko rosnąca 
liczba klientów naszej 
firmy oraz charakter jej 
działalności spowodowały, 
że inżynierowie Oktawave 
musieli stworzyć niezawodne i 
wysoko dostępne środowisko, 
które będzie gotowe do 
dynamicznych zmian. W 
realizacji tego celu pomogło 
nam oprogramowanie VMware 
vSphere, które wybraliśmy 
jako podstawę do wirtualizacji 
fizycznego środowiska 
serwerowego.”

Maciej Kuźniar, prezes zarządu Oktawave

“Do realizacji naszego 
projektu chmury publicznej 
szukaliśmy najlepszych 
partnerów na rynku. VMware 
jest absolutnym liderem 
w obszarze wirtualizacji 
serwerów, co potwierdziło się 
w trakcie naszej współpracy. 
Rozwiązania tej firmy są 
pewne i stabilne - działają 
zgodnie z oczekiwaniami. 
Nie bez znaczenia są też 
solidne podstawy biznesowe, 
które gwarantują ciągłość 
świadczonego wsparcia.”

Maciej Kuźniar, prezes zarządu Oktawave

możliwość skorzystania z mechanizmu 
samoobsługi (np. portal internetowy), 
tak żeby zamawianie usług odbywało 
się z pominięciem usługodawcy. Chmura 
powinna być też dostępna z każdego 
miejsca na różnych urządzeniach 
(smartfony, tablety, laptopy, komputery 
stacjonarne), zaś rozliczenie powinno 
następować tylko za rzeczywiście 
wykorzystane usługi. Chmura publiczna 
powinna udostępniać wszystkie 
potrzebne zasoby (moc obliczeniowa, 
pamięć, sieć i dysk) w ramach jednej puli. 
Finalnie, chmura powinna w elastyczny 
i automatyczny sposób przydzielać 
użytkownikom potrzebne im zasoby 
- odbiorcy usług powinni mieć zaś 
świadomość, że istnieje nieograniczona 
pula zasobów.

Pełna samoobsługa
Wdrożenie oprogramowania VMware 
vSphere we własnym środowisku 
chmury publicznej zostało wykonane 
przez dedykowanych do tego projektu 
inżynierów fi rmy K2. Przez trzy lata 
stworzyli rozwiązanie, które stało się 
pierwszą w Polsce publiczną chmurą 
obliczeniową zgodną z wytycznymi 
NIST. Efekt ten udało się uzyskać dzięki 
wprowadzeniu warstwy zapewniającej 
elastyczność zarządzania – systemy 
Oktawave analizują poziom zużycia 
zasobów zamówionych przez klienta i 
automatycznie dopasowują wielkość tej 
infrastruktury do tego, jak klient z niej 
korzysta. W momencie zapotrzebowania 
na dodatkowe zasoby infrastruktura jest 
poszerzana zupełnie automatycznie, bez 
konieczności ingerencji administratorów. 
Podobnie jest w drugą stronę - 
infrastruktura kurczy się, gdy poziom 
zużycia jej zasobów spada. Dzięki temu 
klient płaci zawsze dokładnie za to, z 
czego rzeczywiście korzysta, ponieważ 
mierzony jest absolutnie każdy parametr 
tej chmury. 

- Nasi klienci dostają do dyspozycji 
panel administracyjny do zarządzania 
wykupionymi usługami - tłumaczy 
Maciej Kuźniar. - Nie mają do czynienia 
bezpośrednio ze sprzętem czy warstwą 
wirtualizacyjną. Naszą usługą dla nich 
jest zawsze dostępna i skalowalna 
infrastruktura, którą uzyskujemy dzięki 
możliwości automatyzacji zarządzania 
naszymi zasobami serwerowymi, 
sieciowymi i pamięciami masowymi.

Elastyczność zarządzania i 
nieograniczony wzrost
Środowisko wirtualnych serwerów 
VMware stało się podstawą do budowy 
oprogramowania, dzięki któremu 
klienci Oktawave samodzielnie mogą 
zarządzać parametrami wykupionych 
usług - tworzyć kopie bezpieczeństwa 
danych, kopie migawkowych serwerów, 
wgrywać własne obrazy serwerów, w 
automatyczny sposób skalować zasoby i 
zarządzać sieciami oraz dyskami.

Stabilna praca hiperwizora VMware 
vSphere pozwala na nieustanny rozwój 
chmury obliczeniowej Oktawave i 
dodawanie nowych funkcjonalności w 
obszarze zarządzania zasobami przez 
klientów. W miarę wzrostu potrzeb 
i liczby użytkowników (szacowanej 
obecnie na ponad 3,5 tys.) cała 
infrastruktura jest rozbudowywana, a 
serwery i związane z nimi hiperwizory 
- multiplikowane w celu zapewnienia 
odpowiedniej wydajności.


