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1Demonstration af koncept, og

potentialet for integration i

produktionsmiljø. Et PoC er en

prototype, hvis formål er at bevise en

gennemførsel er mulig. Det

overordnede mål med opstilling af PoC

er at finde løsninger på de tekniske

udfordringer, såsom hvordan systemet

kan integreres og konfigureres i et

givent miljø.

Demo2
Hands-on træning under PoC installation

for teknisk personel, ydermere opstilling af

PoC-Dev miljø, som sideløbende fungere

som et “sandbox” OpenStack miljø.

Hvorpå man kan foretage test af

komponenter og hurtigt reetablere til

udgangspunkt, hvis nødvendigt. Dette

miljø vil være fuldt ud virtualiseret.

1
Installationen af et OpenStack Proof of

Concept (PoC), har til formål at vise

kunden hvordan OpenStack kan operere,

uden at have en direkte indflydelse på den

daglige drift. PoC er en pre-installation af

OpenStack som skal vise kunden hvilke

fordele, besparelser, og udfordringer der er

forbundet med OpenStack.  Samt de

muligheder som ligger i at implementere

OpenStack i jeres virksomhed.

Proof of Concept Hands-on

Proof of Concept
Installation
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OpenStack - Proof of Concept
Et OpenStack PoC er indgangsvinklen når en virksomhed beslutter sig for at arbejde med OpenStack. Med et PoC tager vi

udgangspunkt i virksomhedens eksisterende infrastruktur, fysiske og virtuelle miljøer, for at planlægge installationen af et frit

tilgængeligt prøvemiljø. Vi lægger vægt på en total adskillelse af PoC og produktionsmiljøer i den indledende fase.

Denne installation foretages som udgangspunkt på minimum 5 fysiske servere, men kan udvides til flere såfremt det er

nødvendigt. Ydermere kan installationen udføres med en af flere forskellige OpenStack distributioner, unClouded anbefaler

Canonical eller Mirantis - Dette gøres grundet egne erfaring samt specifikke funktioner i begge udgivelser respektivt.

PoC-Dev
På en enkelt server installeres der et fuldt ud virtualiseret OpenStack miljø, med henblik på test af diverse komponenter og eller

sammenhæng mellem samme. Dette miljø kan hurtigt genskabes tilbage til udgangspunkt, i tilfælde af fejl i komponent valg

eller nedbrud. Da miljøet er bygget vha. scripts tilpasset kundes behov og den pågældende servers resurse begrænsninger.

OpenStack applikationskatalog
Komplet gennemgang af OpenStacks application catalouge (Murano), eksempler på quick deployments via prækonfigurerede

komponenter og mere komplekse løsninger. Samt udforskning af muligheden for at tilpasse og eller tilføje egne komponenter.

Vmware intergration
Opstilling af Vsphere testmiljø med dummy workloads, der skal bruges til at teste integrations mulighederne i forhold til

OpenStack, samt lade samme provisionere resurser på Vsphere miljø. Plugins til NSXv og DVS skal ligeledes testes.

Der skal foretages workload test af det kørende PoC miljø, således der på dette grundlag kan dannes et

billede af hvilke ressourcer der vil være nødvendige til fremtidig brug. Dette foretages ved hjælp af et

værktøj kaldet Rally, som er en integreret del af OpenStack.

Dokumentation

Performancetest

Der udføres komplet dokumentation for den eller de givne installationer, indeholdende, men ikke begrænset til:

 • Oversigt af hardware

• Valg af komponenter

• Netværk

• Brugere/passwords

• Daglig brug 
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