Mau punya cloud sendiri?
O CT O B E R 3 1 , 2 0 1 2

Komputasi awan atau cloud lagi menjadi pilihan bagi mereka yang tidak mau kerepotan dengan
hardware. Kemudian untuk mempuanyai cloud sendiri(private cloud) sekarang relatif cukup mudah,
mau SaaS, PaaS, atau IaaS?. Banyak platform yang bisa kita pakai baik berlesensi atau free untuk
cloud private. Kususnya IaaS (Infrastruktur as Service), jika kita punya satu server yang wah daripada
dibuat dedicated mending dibuat cloud. Intinya adalah virtualisasi tapi jika gak mau repot-repot banyak
platform yang bisa kita pakai, diantaranya eucalyptus, proxmox dan lainnya.

Proxmox adalah sebuah virtualisasi managemen (boleh gak disebut sistem operasi?), dia dibangun dari
Kernel-based Virtual Machine (KVM) hypervisor dan OpenVZ. Fitur yang ditawarkan sangat menarik
(lebih detile dari fitur ada di proxmox.com)

§

High performance and scalability

§

Full Virtualization – KVM

§

OS Virtualization – OpenVZ

§

Live Migration

§

Open Source

§

High Availability Cluster

§

RESTful web API

§

Proxmox Cluster file system

§

Rich web app for Management

§

Backup and Restore

§

Role-based Administration

§

Multiple Authentication sources

§

Network Model

§

Storage Model

Server yang saya pegang sekarang memakai produk ini, dari segi monitoring sumbar daya sangat
membantu (terima kasih tong fang| loh). Keuntungan jelas sekali satu server bisa beranak jadi banyak
melalui virtualisasi atau umum disebut VPS(virtual private server, harus sewa ip public lg

).

Tampilan utama dari proxmox, simple tidak terlalu rumit. Menurut saya ini rekomended sekali untuk
mbangun infrastruktur clou. Kemudian dengan mudah bisa melihat penggunaan resource dari satu
VPS, tanpa harus login ke VPS kita bisa melihat pemakaian sumberdaya.

Kemudahan yang lainnya, untuk membuat VPS tinggal klik dan klik sama lah dengan membuat guest
pada

virtual

box.

Banyangin

jika

buat

VPS

manual

menggunakan

KVM

:p.

Dari tadi ngomong kemudaha saja, bagaimana dengan tingkat keamanan? dari wikinya dia bilang
proxmox butuh pengamanan dari segi port, banyak yang merekomendasikan external hardware
firewall, alternatif lain bisa pakai apf.
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