
Jesteśmy w środku rewolucji w handlu detalicznym, napędzanej e-commerce. Przed połową lat 90. e-

commerce nie istniał. Obecnie e-commerce typu B2C (business-to-consumer) to 1 bilion dolarów 

rocznie na całym świecie, bezpośrednio odpowiada za 6,5% całkowitej globalnej sprzedaży detalicznej. 

Ponad 50% 3 sprzedaży detalicznej w USA jest obecnie pod wpływem handlu elektronicznego. Rynki 

wschodzące, takie jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, oferują niemal nieograniczony potencjał wzrostu. 

Dla naszych celów e-commerce definiuje się jako dowolną transakcję handlową prowadzoną między 

dwiema stronami za pośrednictwem Internetu. T 

Architektura wdrożenia eCommerce: zamrożona w czasie 

Oprócz coraz ważniejszego znaczenia biznesu, e-commerce jest dość unikalnym przypadkiem 

zastosowania w technologii informacyjnej (IT). Jest to chyba najbardziej widoczna platforma, którą 

detalista ma, wpływając lub bezpośrednio przyczyniając się do osiągnięcia około połowy przychodów. 

Awarie prowadzą do wiadomości z pierwszej strony, ujawnień w rozmowach o zarobkach, obniżenia 

ceny akcji i zwolnień. Większość aplikacji nie jest tak ważna - jeśli lista płac jest przetwarzana pięć 

godzin później, nikt się tym nie przejmuje. Handel elektroniczny staje się coraz łatwiejszy dla wszystkich 

punktów kontaktowych klientów, ponieważ systemy punktów sprzedaży są zastępowane tabletami, 

które łączą się z jedną platformą e-commerce. Przerwa jest teraz równoważna z zakazem wchodzenia 

klientów do wszystkich fizycznych sklepów. Ze względu na rosnącą konkurencję i dojrzałość ofert, 

klienci coraz bardziej podchodzą do wydajności. Oczekują, że czasy reakcji będą natychmiastowe. New 

York Times napisał kiedyś: „Stara dwusekundowa wytyczna już dawno została przekroczona na torze 

oczekiwań internetowych”. Dalej, mówiąc: „Dwieście pięćdziesiąt milisekund, wolniej lub szybciej, jest 

bliskie magicznej liczbie teraz dla przewagi konkurencyjnej w sieci. ”Amazon.com odnotował wzrost 

przychodów o 1% na każde 100 milisekund poprawy czasu reakcji. W dzisiejszym świecie liczą się 

milisekundy. Dostępność i wydajność stają się coraz trudniejsze do zaoferowania, ponieważ ruch stają 

się bardziej podatny na gwałtowne skoki ze względu na rosnące uzależnienie od promocji i wydarzeń 

związanych z marketingiem. Omówimy to później, ale nie jest rzadkością obserwowanie skoków ruchu, 

które są o jeden lub dwa rzędy wielkości powyżej stanu ustalonego. Marketing oparty na mediach 

społecznościowych może prowadzić do wirusowych kampanii. Z punktu widzenia administratora IT 

ruch może nastąpić tak szybko, że wygląda na rozproszony atak typu „odmowa usługi”, podczas gdy w 

rzeczywistości prawdopodobnie kilka milionów dzieci odświeży się na swoich stronach w oczekiwaniu 

na wydanie najnowszych „gorących” butóe do koszykówki. Podczas gdy e-commerce dojrzewał przez 

ostatnie dwie dekady, przeważająca architektura wdrożenia wygląda w dużej mierze tak, jak na 

początku - głównie statyczne środowiska z przodu serwerów internetowych rozmieszczonych w 

jednym centrum danych. Wielu po prostu zgaduje, jakie będą ich szczyty, a następnie pomnóż tę liczbę 

przez pięć dla bezpieczeństwa. Sprzęt jest rozmieszczany statycznie i bezczynnie przez większą część 

roku. Zrobiono to w ten sposób z czterech powodów: 

• Administratorzy IT obawiają się utraty pracy z powodu przestojów. Rzucanie sprzętu w problemy jest 

po prostu mniej ryzykowne. 

• Przez pewien czas wdrożenia e-commerce były na tyle małe, że koszt sprzętu był znikomy. 

• Nie ma dobrej alternatywy dla podejścia statycznego - chmura w jej obecnej formie nie istniała do 

niedawna i dopiero niedawno się dojrzała. 

• Stare modele hostingu miały większą odpowiedzialność. Gdyby wystąpiła przerwa w dostawie, 

zawsze można było eskalować do dostawcy. 

 



Obecne podejście do architektury wdrażania e-commerce nie jest skalowalne. Wzrost ruchu 

spowodował wzrost liczby środowisk z kilkudziesięciu do setek, a nawet tysięcy serwerów. Biorąc pod 

uwagę dzisiejszy niezwykle konkurencyjny klimat biznesowy, niemożliwe jest posiadanie setek lub 

tysięcy serwerów bezczynnie przez kilka godzin w ciągu roku. Coraz trudniej jest przewidzieć ruch. 

Najważniejsze i najważniejsze w tej książce jest to, że przetwarzanie w chmurze osiągnęło punkt, w 

którym można go wykorzystać do handlu elektronicznego 

Co to jest chmura? 

Chmura jest jednym z tych niewysłowionych określeń, które zostały na nowo zdefiniowane, aby objąć 

wszystko, ale nic nie znaczy. Na potrzeby tej książki chmurę najlepiej charakteryzują trzy przymiotniki: 

elastyczny, na żądanie i mierzony. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu: 

Elastyczna 

Aby zostać uznanym za chmurę, musisz być w stanie zwiększyć lub zmniejszyć dany zasób 

automatycznie lub na żądanie za pomocą samoobsługowych interfejsów użytkownika lub interfejsów 

API. Zasób może obejmować wszystko, co masz dzisiaj w centrum danych - od sprzętu z systemem 

Linux (infrastruktura jako usługa), do serwerów aplikacji (platforma jako usługa), aż po aplikacje 

(oprogramowanie jako oprogramowanie) -Usługa). „Co” nie ma większego znaczenia; to fakt, że 

możesz zapewnić nowe zasoby. 

Na żądanie 

Widząc, że elastyczna jest pierwszym słowem używanym do opisania chmury, musisz być w stanie 

zapewnić zasób dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz i zwolnić, gdy go nie potrzebujesz. 

Mierzone wedle licznika 

Powinieneś płacić tylko za to, z czego korzystasz. Ma to ogromne implikacje, ponieważ koszty 

bezpośrednio odzwierciedlają zużycie, a zatem mogą być znacznie niższe. 

Kiedy używamy  terminu „chmura”, ogólnie odnosi się do publicznej infrastruktury-usługi. 

Dlaczego Chmura nadaje się do handlu elektronicznego? 

Chmura jest naturalnym rozwiązaniem dla e-commerce, ponieważ możesz dostarczać i płacić za 

zasoby, gdy ich potrzebujesz, zamiast budować ogromne statyczne środowiska skalowane dla 

szczytów. Celem jest automatyczne dostarczanie, co omówimy w Części 4. Bez chmury środowiska są 

budowane statycznie i skalowane dla obciążenia szczytowego. Nie ma sensu, gdy możesz korzystać z 

chmury. Problem niedostatecznego wykorzystania jest jeszcze gorszy w środowiskach 

przedprodukcyjnych, z których wiele jest zbudowanych do pewnej skali produkcji, a jednak jest jeszcze 

bardziej bezczynny niż produkcja. Większość wdrożeń ma w przybliżeniu następujące środowiska: 

• Dwa środowiska produkcyjne (każde zdolne do obsługi 500% szczytowego ruchu produkcyjnego) 

• Trzy środowiska startowe (każda stanowi 50% produkcji) 

• Trzy środowiska QA (każde stanowi 25% produkcji) 

• Trzy lub więcej środowisk programistycznych (każde stanowi 10% produkcji) 

Środowiska inscenizacyjne będą prawdopodobnie wykorzystywane do pewnego rodzaju testów 

automatycznych mniej więcej raz w tygodniu. Środowiska zapewniania jakości mogą być używane 

przez garstkę testerów QA. Ale to jest to. Jeśli przyjrzysz się średniemu wykorzystaniu procesora we 



wszystkich środowiskach przedprodukcyjnych, prawdopodobnie będzie on wynosił mniej niż 1% w 

danym tygodniu, jednak te środowiska zużywają sprzęt o wartości odpowiadającej wartości wielu 

środowisk produkcyjnych. Sytuacja jest nieco lepsza w produkcji, ale niewiele. Oprócz bycia 

marnotrawnym, budowanie i utrzymywanie tych środowisk prawdopodobnie nie jest twoją 

podstawową kompetencją jako organizacji i prawdopodobnie odwraca uwagę od tego, co robisz 

najlepiej - czy to sprzedaż najnowszego iPhone'a, czy sprzedaż pieluch. Niech kilku głównych 

dostawców usług w chmurze zatrudni odpowiedni talent do budowy infrastruktury. Przetwarzanie w 

chmurze ma tak duże znaczenie dla e-commerce, że jego właściwe wykorzystanie może zapewnić 

poważne zróżnicowanie konkurencyjne przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Przyjrzyjmy się, jak 

zmieniają się e-commerce i handel detaliczny. 



Globalny wzrost eCommerce 

Wzrost e-commerce na całym świecie jest nie do powstrzymania, a wzrost dwu- lub nawet trzykrotny 

obserwuje się corocznie od momentu jego pojawienia się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wzrost 

ten ma ogromne implikacje techniczne zarówno dla architektury aplikacji, jak i wdrażania, ze 

wszystkimi wskazówkami, że wzrost ten prawdopodobnie utrzyma się w nadchodzących 

dziesięcioleciach. Według raportu Morgana Stanleya z 2013 r. Globalny e-commerce jako odsetek 

całkowitej sprzedaży detalicznej ma wzrosnąć o 43% między 2012 a 2016 r. Przyczyny tego wzrostu są 

następujące: 

• Zwiększone wykorzystanie technologii 

—Użycie w Internecie 

—Urządzenia obsługujące Internet 

• Nieodłączne zalety e-commerce 

—Cena przewagi 

—Wygoda 

—Duży asortyment produktów 

• Postęp technologiczny 

—Zamknięcie więzi ze światem fizycznym 

—Zwiększenie dojrzałości ofert e-commerce 

Przeanalizujmy każdy z nich dalej. 

Zwiększone wykorzystanie technologii 

Łączność z Internetem 

Wszechobecna łączność z Internetem była bezpośrednim czynnikiem wzrostu e-commerce, ponieważ 

Internet jest warunkiem wstępnym „e” w „e-commerce”. W krajach rozwiniętych 77% osób korzysta z 

Internetu, podczas gdy w krajach rozwijających się liczba ta jest niższa 31% Internauci mocno 

wypaczają młodych. W USA 97% osób w wieku 18–29 lat jest użytkownikami Internetu, ale liczba ta 

spada do 57% w przypadku osób w wieku 65 lat i starszych. Z czasem korzystanie z Internetu wzrośnie 

do prawie 100% we wszystkich grupach wiekowych. W miarę dojrzewania dostawców usług 

internetowych wzrosła niezawodność i przepustowość ich ofert, a koszty spadły. Jednocześnie rośnie 

liczba urządzeń, z których można korzystać w celu uzyskania dostępu do Internetu. 

Urządzenia z dostępem do Internetu 

Wszystkie rodzaje urządzeń z dostępem do Internetu ułatwiają zakupy w dowolnym miejscu i czasie. 

Nie tak dawno temu jedynym sposobem na połączenie z Internetem był stacjonarny komputer 

podłączony do Internetu za pośrednictwem modemu telefonicznego. Obecnie podstawowym 

sposobem dostępu do Internetu na całym świecie są urządzenia mobilne. Są wszędzie i zawsze 

połączeni. Niesamowite 84% obywateli Wielkiej Brytanii nie opuści domu bez telefonu komórkowego. 

Tablety przestały istnieć i stały się prawie miliardem w obiegu prognozowanym do 2017 r. W Ameryce 

Północnej oczekuje się, że do 2017 r. 60% użytkowników Internetu będzie posiadało tablet. Urządzenia 

te są wszechobecne i każdy z nich może ułatwiać handel elektroniczny, z wielu dostawców e-commerce 

oferuje niestandardowe aplikacje specjalnie dla każdego urządzenia. Nawet gdy klienci odwiedzają 



fizyczny sklep detaliczny, często szukają produktów i sprawdzają ceny online podczas pobytu w sklepie. 

Niedawne badanie wykazało, że 77% wszystkich amerykańskich klientów to zrobiło, podczas gdy klienci 

pokolenia millenium robią to w 85% przypadków. Klienci oczekują informacji o produktach, które 

kupują, i chcą mieć pewność, że płacą uczciwą cenę. Dzisiejsi klienci, zwłaszcza młodsi, chcą mieć 

możliwość robienia zakupów na własnych warunkach. Chcą pełnej kontroli nad tym, kiedy, gdzie i jak 

robią zakupy. 

Nieodłączne zalety eCommerce 

Przewaga cenowa 

Wielu klientów uważa, że ceny są lepsze w Internecie. Na przykład badanie Accenture wykazało, że 

52% klientów w USA i Wielkiej Brytanii sądziło, że ceny online są tańsze niż w sklepie.7 W większości 

przypadków jest to prawda. Niższe koszty ogólne, niższe podatki i dyskryminacja, wszystkie odegrały 

rolę w obniżaniu cen w Internecie. Sprzedawcy internetowi mają znacznie mniej kosztów ogólnych, a 

handel elektroniczny na całym świecie jest prowadzony przez dostawców czystej zabawy - dostawców 

internetowych, których modelem biznesowym jest niedziałanie poza fizycznymi sklepami. Na przykład 

Macy’s, detalista działający fizycznie i online, inwestuje 400 milionów dolarów w renowację swojego 

flagowego sklepu w Nowym Jorku. Nawet największe wdrożenia e-commerce kosztują mniej niż 100 

milionów dolarów, zwrot z inwestycji jest znacznie wyższy niż 400 dolarów milion wydany na jeden 

fizyczny sklep. Koszty stałe są tak wysokie w tradycyjnym handlu detalicznym, że niektóre sieci 

handlowe są postrzegane przez inwestorów jako firmy inwestycyjne na rynku nieruchomości, a 

detaliści na drugim miejscu. Niższe koszty dostawców e-commerce w czystej formie często przekładają 

się na niższe ceny. Podatki są kolejnym czynnikiem obniżającym ceny. Podatki od towarów zakupionych 

w fizycznym sklepie detalicznym na najbardziej rozwiniętych rynkach mogą przekraczać 20% .Przepisy 

mające zastosowanie do fizycznych sprzedawców detalicznych często nie dotyczą sprzedawców e-

commerce, zwłaszcza tych transgranicznych. Wiele jurysdykcji nakłada podatki tylko wtedy, gdy 

detalista jest fizycznie obecny w tej jurysdykcji. W przypadku żeglugi transgranicznej, zwłaszcza drogiej 

elektroniki i towarów luksusowych, często tak nie jest. Oszczędności mogą być znaczne. 

Disintermediacja nadal odgrywa dużą rolę w obniżaniu cen, ponieważ producenci tworzą bezpośrednie 

platformy e-commerce skierowane do konsumentów i sprzedają na giełdach podobnych do rynku. 

Przed e-commerce producenci musieli sprzedawać hurtownikom, którzy następnie sprzedawali je 

detalistom. Teraz dość łatwo, przynajmniej technicznie, założyć firmę skierowaną do konsumentów i 

zachować te marże. Ceny online nie zawsze są jednak niższe. Zaletą e-commerce jest możliwość 

dyskryminacji cenowej na podstawie czegokolwiek - od poprzedniej historii zakupów, poprzez 

lokalizację geograficzną, informacje demograficzne, takie jak płeć i dochód. Na przykład niedawno 

ustalono, że australijski sprzedawca nakłada 6,8% dopłaty na wszystkich użytkowników Internet 

Explorera 7. 10 Ceny można jednak ustawić i kiedy tylko zechce dostawca. Poza tym, że nie powoduje 

bólów PR ani nie narusza lokalnych przepisów, nie ma żadnych zasad ani ograniczeń online. W sklepach 

fizycznych zmiana cen jest logistycznym koszmarem i często niemożliwe jest naliczanie ludziom 

różnych cen za te same towary. Kupony i ukierunkowane promocje mogą pomóc, ale ceny naklejek są 

niezwykle trudne do zmiany. 

Wygoda 

Koszty dla klientów związane z zakupami w tradycyjnym sklepie detalicznym mogą być znaczne. Koszty 

kwantyfikowalne obejmują: 

• Czas poza domem lub pracą 



• Koszty transportu, w tym koszty paliwa do samochodu lub koszty transportu publicznego 

• Często wyższe koszty z powodu niemożności porównania 

Niewymierne koszty obejmują, między innymi, słuchanie, jak Twój maluch krzyczy o cukierki przy kasie. 

Koszty zakupów online są praktycznie niczym. Zakup produktu od sprzedawcy, z którym prowadziłeś 

już interesy, zajmuje kilka sekund, a można tego dokonać nawet ze smartfona. Nawet przy zakupie u 

nowych sprzedawców znalezienie i zakup produktu, którego szukasz, zajmuje nie więcej niż kilka minut. 

Przyjazne dla użytkownika zasady ułatwiają zwrot produktów, które mogą nie być odpowiednio 

dopasowane, takich jak buty lub odzież. Dojrzałość e-commerce, o której omówimy wkrótce, ułatwia 

to  i szybko znajdź dokładnie to, czego szukasz. 

Duży asortyment produktów 

Większość fizycznych sklepów detalicznych jest niewielka - zwykle sprzedając kilkaset produktów w 

jednej kategorii towarów. Na przykład bardzo trudno byłoby znaleźć jakąś książkę i części 

samochodowe w tym samym sklepie fizycznym. Nawet hipermarkety w większym formacie,  sprzedają 

tylko kilka tysięcy produktów. Ich asortyment jest zwykle szeroki, ale niezbyt głęboki. Trudno jest 

sprzedawać szeroką gamę produktów w fizycznych sklepach, ponieważ detaliści muszą nabywać i 

fizycznie posiadać produkty, dostarczać je do każdego fizycznego sklepu, stale przechowywać półki i 

tak dalej. Jest to bardzo kapitałochłonne i pracochłonne, co skutkuje niskimi marżami. Duzi dostawcy 

e-commerce czasami nawet nie przejmują fizycznie posiadania sprzedawanych towarów, stosując takie 

rozwiązania, jak drop shipping, w ramach których producent lub hurtownik wysyła bezpośrednio do 

klienta końcowego. Wielu sprzedawców e-commerce korzysta z platform handlowych, na których 

sprzedawcy są wyraźnie identyfikowani jako osoby trzecie, zazwyczaj producent lub mały hurtownik. 

Zarówno wysyłka kurierska, jak i rynki wyeliminowały wiele zapasów, ryzyka, kapitału i pracy 

związanych z prowadzeniem tych zapasów. Aby dodatkowo zwiększyć korzyści płynące z handlu 

elektronicznego, produkty można wysyłać z kilku centralnie zlokalizowanych magazynów, przy czym 

sprzedawcy muszą martwić się o to, że w magazynie jest tylko kilka magazynów, w przeciwieństwie do 

tysięcy fizycznych sklepów. Amazon.com wysyła swoje produkty z ponad 80 fizycznych magazynów na 

całym świecie. Sprzedawcy e-commerce mogą nadal opłacać się sprzedażą 100 jednostek danego 

produktu, podczas gdy nigdy nie byłoby to opłacalne fizyczny sprzedawca. Zrewolucjonizowało to całe 

branże, takie jak sprzedaż książek i dystrybucja części samochodowych, ponieważ ludzie chcą kupować 

niszowe produkty, których ekonomicznie nie można magazynować w fizycznych sklepach detalicznych. 

Postęp technologiczny 

Bliższe powiązanie ze światem fizycznym 

Ze względu na swój charakter e-commerce ma wyraźne zalety i wady w stosunku do tradycyjnego 

handlu detalicznego. Wcześniej omówiliśmy wiele zalet, w tym cenę, wygodę i asortyment. Główne 

wady, omówione również wcześniej, to niemożność zobaczenia i / lub przymierzenia towarów oraz 

wysyłki. W tym miejscu sprzedawcy e-commerce z fizycznymi sklepami mogą mieć przewagę nad 

dostawcami e-commerce w czystej formie. Mogą wykorzystać swoje zasoby fizyczne, aby wypełnić lukę 

między światem wirtualnym a światem fizycznym. Zacznijmy od niemożności zobaczenia i 

przymierzenia towarów. Wiele sklepów detalicznych, niezależnie od tego, czy należą do dostawcy e-

commerce, w którym ostatecznie dokonano zakupu, czy nie, stały się wirtualnymi salonami sprzedaży. 

Showrooming odnosi się do trendu, w którym klienci oglądają i przymierzają produkty w sklepach 

fizycznych, a następnie kupują online. Tradycyjni detaliści, którzy nie mają silnego e-commerce 

oferującego wstręt do takiego zachowania, a nawet ukryli kody kreskowe, próbując to powstrzymać. 

Detaliści z silną ofertą e-commerce zaczęli nawet zachęcać do tej praktyki, oferując bezpłatne Wi-Fi w 



sklepie, reklamując szerszy asortyment dostępny online, zachęcając klientów do przeglądania recenzji 

produktów online i oferując szczegółowe treści, które są dostępne tylko online. Uważam, że kryje się 

za tym, że lepiej jest kanibalizować przychody z fizycznych sklepów za pomocą oferty e-commerce, niż 

oferty e-commerce innej osoby. Silna obecność fizyczna i e-commerce jest niezbędna do odniesienia 

sukcesu w dzisiejszym coraz bardziej cyfrowym świecie. Wielu dostawców e-commerce z fizycznymi 

sklepami oferuje teraz odbiór w sklepie i zwrot towarów zakupionych online. Kilka ofert realizacji z 

fizycznych sklepów, co oznacza, że każdy przedmiot z dowolnego fizycznego sklepu można odebrać z 

półek i dostarczyć klientom. Dzięki temu wszystkie zapasy z całej sieci detalisty są dostępne dla każdego 

na świecie. Niektóre rodzaje dostawców e-commerce, takie jak sklep spożywczy, zawsze oferowały 

realizację w sklepie, a także dostawę z lokalnego sklepu. W Wielkiej Brytanii jest to biznes o wartości 

10 miliardów dolarów rocznie, przy czym fizyczne sklepy detaliczne zarówno realizują, jak i wysyłają 

(za pośrednictwem samochodów dostawczych) towary do osób fizycznych. Inne kategorie towarów, 

które tradycyjnie zostały spełnione z lokalnych sklepów detalicznych, takich jak duża elektronika, 

meble i inne przedmioty, które są zbyt duże, aby je wysłać lub wymagają niestandardowej instalacji. 

Aby zrekompensować przewagę, jaką mają sprzedawcy detaliczni w sklepach fizycznych, wiodący 

dostawcy e-commerce online tylko eksperymentują z dostawą tego samego dnia i oferują klientom 

możliwość odbioru towarów z boksów, które są po prostu zautomatyzowanymi kioskami 

zawierającymi towary, które Ty odblokuj za pomocą kodu. Często te skrzynki są rozrzucone po 

obszarach metropolitalnych w miejscach takich jak sklepy wielobranżowe. Dzięki temu klienci mogą 

szybciej otrzymywać i zwracać towary, jednocześnie obniżając koszty wysyłki 

Zasady przyjazne dla klienta 

Ze swej natury handel elektroniczny jest wyraźnie niekorzystny w porównaniu z tradycyjnymi 

sprzedawcami detalicznymi ze względu na fizyczną odległość między produktami a klientami. W czysto 

fizycznym świecie handlu detalicznego nie stanowi to problemu. Płacisz za produkty w terminalu w 

punkcie sprzedaży i wychodzisz za drzwi z produktami w ręku. Specyficzne problemy z e-commerce i 

wysyłka obejmuje: 

• Koszt wysyłki wychodzącej (wysyłanie towarów od dostawcy do klienta) 

• Koszt wysyłki przychodzącej (odesłanie zwróconego towaru od klienta z powrotem do dostawcy) 

• Czas potrzebny na odbiór towarów 

• Opóźnienia i podatki poniesione na przejściach granicznych 

• Koszt / czas powrotu 

Problemy te pogarsza fakt, że klienci chcą fizycznie zobaczyć i przymierzyć towary. Istnieje powód, dla 

którego wiele fizycznych sklepów detalicznych, zwłaszcza tych, które sprzedają wysokiej jakości towary 

niezamieszkałe, wydają czasem setki tysięcy dolarów na oświetlenie i szatnie w swoich sklepach. Klienci 

często chcą zobaczyć i wypróbować te kategorie towarów, w tym odzież, obuwie, wyroby skórzane, 

biżuterię, zegarki i tak dalej. Nie możesz tego zrobić za pomocą e-commerce, więc stopy zwrotu są 

zwykle wyższe. Stopy zwrotu mogą wynosić nawet 20–30% w przypadku odzieży. Aby 

zrekompensować te niedociągnięcia, wielu dostawców oferuje następujące zachęty: 

• Bezpłatna dostawa przychodząca i wychodząca przynajmniej dla niektórych klientów - często tych 

najbardziej lojalnych lub tych, którzy muszą być zachęceni, aby sfinalizować zakup 

• Przyspieszona wysyłka w obniżonej cenie, czasami oferowana w ramach rocznego członkostwa 

• Bezpłatna dostawa tego samego dnia, szczególnie w mniejszych krajach lub dużych obszarach metra 



• Odbiór w sklepie i zwroty dla dostawców z fizycznymi sklepami 

• Odbiór oparty na zajezdni, w którym możesz dostarczyć swoje towary do bezpiecznej szafki w 

lokalnym sklepie lub na stacji benzynowej 

Przyjazne dla klienta zasady, takie jak bezpłatna wysyłka i bezpłatne zwroty, zmniejszają marże w miarę 

zmniejszania kosztów wysyłki. Wyraźny trend minionej dekady przeszedł od gigantycznych 

monolitycznych centrów realizacji do mniejszych, bardziej regionalnych centrów bliższych klientom. 

Paczka będzie kosztować mniej i zostanie wyświetlona szybciej, jeśli będzie musiała przebyć 500 mil 

zamiast 2000. Zasady te obniżają marże w krótkim okresie, ale ostatecznie prowadzą do zadowolenia 

klientów, którzy kupują więcej w dłuższej perspektywie. 

Zwiększenie dojrzałości ofert eCommerce 

Przeszliśmy długą drogę od początku nowoczesnego e-commerce w połowie lat 90. We wczesnych 

czasach Internetu e-commerce odczuwał brak urządzeń z dostępem do Internetu, niską prędkość 

połączenia, niewielką lub żadną standaryzację przeglądarki internetowej i małą świadomość społeczną. 

Rok 1994 był punktem zwrotnym, kiedy ludzie w USA zaczęli kupować komputery osobiste po raz 

pierwszy i podłączyć je do Internetu. Netscape, oryginalna przeglądarka internetowa dla mas, 

rozpoczęła się na początku 1994 roku i obsługiwała Security Sockets Layer (SSL) w tym samym roku. 

Wolny Internet przez modem był lepszy niż nicość, która go poprzedziła. Pieniądze podążają za gałkami 

ocznymi, jak mówi stare przysłowie, i e-commerce zaczął rosnąć w tandemie, a następnie znacznie 

szybciej niż korzystanie z Internetu. Gdy ludzie zaczęli korzystać z e-commerce, uznani detaliści i 

przedsiębiorcy wszystkich pasów zaczęli inwestować. Na przykład Amazon.com została założona w 

1994 roku, a eBay została założona w 1995 roku. Ten cykl inwestycji i wzrostu został powtórzony w 

krajach na całym świecie, począwszy od tego, kiedy dostęp do Internetu jest dostępny dla mas. 

Inwestycje w e-commerce doprowadziły zarówno do stopniowych ulepszeń, jak i głównych innowacji, 

w tym: 

• Lepsza funkcjonalność dzięki nowym narzędziom i funkcjom, które ułatwiają zakupy 

• Bardziej spersonalizowane zakupy 

• Wykorzystanie mediów społecznościowych do bezpośredniej transakcji i wpływania na sprzedaż 

• Bogate interfejsy oferowane dla wielu typów urządzeń 

• Przeniesienie kontroli z działu IT do firmy 

• Ulepszenia technologii bazowej, które poprawiły wydajność i dostępność 

• Przyjazne dla klienta zasady, takie jak bezpłatna wysyłka i bezproblemowe zwroty 

• Bliższe powiązanie ze światem fizycznym - od zwrotów w sklepie do kiosków w miejscach publicznych 

Chociaż innowacja jest zawsze dobra, wiąże się to z kosztem złożoności. Nierzadko na dużej platformie 

e-commerce znajduje się ponad milion wierszy kodu źródłowego. Musisz zintegrować lub zbudować 

rozwiązania do zarządzania, monitorowania, oceny i recenzji, rekomendacje produktów, 

równoważenie obciążenia, wyświetlanie treści statycznych, testowanie obciążenia i wiele innych. 

Potrzebujesz dziesiątek produktów lub usług, z których każdy ma swój własny cykl życia i umowy 

dotyczące poziomu usług. To dużo pracy. Ale to właśnie te technologie i nowe sposoby ich 

wykorzystania doprowadziły do powszechnego i szybkiego przyjęcia e-commerce na całym świecie. 

Przeanalizujmy każdy z nich dalej. 



Lepsza funkcjonalność 

Z biegiem lat e-commerce ewoluował z kolekcji mniej lub bardziej statycznych stron HTML do bogatego 

doświadczenia zakupowego, wraz z narzędziami i funkcjami, które pomogą Ci znaleźć i kupić towary 

lub usługi, które możesz, a nawet nie wiedzieć, że chcesz. Zakupy online są teraz tak przyjemne, że 

wielu woli robić to pod wpływem alkoholu, gdy są w dobrym nastroju. Niewielu odurzonych klientów 

nie chce wchodzić do fizycznego sklepu w środku nocy. Lepsi dostawcy e-commerce oferują 

zaawansowane narzędzia, które pomogą Ci znaleźć dokładnie ten produkt, którego szukasz. Na 

przykład Netshoes.com.br jest największym sprzedawcą odzieży internetowej na świecie. 

Netshoes.com.br nie ma fizycznych sklepów i specjalizuje się w sprzedaży obuwia online. Aby lepiej 

konkurować z fizycznymi sklepami detalicznymi, Netshoes.com.br zainwestował w technologię 

wykonywania skanów 3D butów. Tworząc swój profil, możesz wpisać numer modelu i rozmiar butów, 

które najbardziej Ci odpowiadają. Przeglądając nowe buty, możesz porównać dopasowanie starych 

butów z nowymi butami i zobaczyć, jak naprawdę dopasowanie się różni, jak pokazano na rysunku  

 

Takie innowacje podkreślają zalety e-commerce. W fizycznym sklepie detalicznym będziesz musiał 

przymierzyć wiele par butów, dopóki nie znajdziesz tych, które idealnie do Ciebie pasują. Jest mało 

prawdopodobne, aby każdy sklep fizyczny miał tyle butów do wyboru. Kolejną zaletą e-commerce jest 

możliwość dostosowywania produktów i wyświetlania dokładnych wizualizacji dostosowań. Produkty 

dostosowane do indywidualnych potrzeb sprzedają się za opłatą i zwiększają zaangażowanie klientów. 

Na przykład NFLShop.com robi to z niestandardowymi koszulkami. Udoskonalone zdjęcia, w tym filmy 

360°, ułatwiają przeglądanie produktów. Innowacje w wyświetlaniu statycznych obrazów i 

urządzeniach zdolnych do łączenia się z Internetem sprawiły, że dostarczanie i renderowanie obrazów 

o wysokiej rozdzielczości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ulepszone wyszukiwanie sprawiło, że 

wyszukiwanie, przeglądanie i zawężanie wyników jest banalne, aby dokładnie wskazać to, czego 

szukasz. Nowoczesne e-commerce wyprzedziło założenie Google przez cztery lata. Przez kilka 

pierwszych lat e-commerce wyszukiwanie nie istniało lub było niedokładne. W przeważającej części 

trzeba było ręcznie przeglądać kategorie produktów, dopóki nie znalazłeś tego, czego szukałeś. W 2000 



roku zaczęły się poszukiwania e-commerce, ale dopiero w połowie 2000 roku. Przez wiele lat wyniki 

wyszukiwania były dość niedokładne, ponieważ po prostu dopasowywały słowa kluczowe do 

metadanych każdego SKU. Celem sprzedaży detalicznej zawsze było otrzymywanie właściwych 

produktów przed właściwym klientem we właściwym czasie. Umożliwia to dokładne wyszukiwanie. 

Nowoczesne wyszukiwanie jest bardzo dojrzałe, oferując dokładne wyszukiwanie z możliwością 

zawężenia według ceny, producenta i innych metadanych specyficznych dla produktu. Na przykład 

wyszukiwanie „dysku flash USB” w dowolnej popularnej witrynie e-commerce zapewni klientom 

możliwość udoskonalenia według pojemności i specyfikacji USB. Zdolność do szybkiego poprawiania 

wyników była istotnym motorem konwersji. Dojrzewanie funkcji wyszukiwania e-commerce pomogło 

również sprzedawcom e-commerce, umożliwiając użytkownikom biznesowym zwiększenie wyników, 

zakopanie wyników, przekierowanie na specjalną stronę dla określonego terminu i tak dalej. Takie 

dojrzewanie technologii pozwoliło dzisiejszym użytkownikom biznesowym pomóc klientom znaleźć 

dokładnie to, czego szukają, jednocześnie maksymalizując przychody i marże. Narzędzia i przewodniki 

specyficzne dla kategorii ułatwiły także nowicjuszom zakupy. Na przykład kupowanie pamięci nigdy nie 

było łatwiejsze z powodu mnożenia się narzędzi do wyszukiwania pamięci, jak pokazano na rysunku 

 

Dzięki tym narzędziom nowicjusze mogą uzyskać to, czego potrzebują, bez konieczności czatowania 

lub kontaktowania się z przedstawicielem obsługi klienta. Pozyskiwanie klientów jest kluczowym 

czynnikiem sukcesu e-commerce, a narzędzia te są przykładem tego trendu. Z biegiem lat e-commerce 

zmienił się z bardziej transakcyjnego na bardziej zorientowany na rozwiązania. Wielu klientów chce 

teraz pakietów produktów, które lepiej ze sobą współpracują. Na przykład wyświetlenie strony ze 

szczegółowymi informacjami o telewizorze zwykle powoduje teraz sprzedaż krzyżową, jak pokazano 

na rysunku 



 

Te wyprzedaże są często wysokomarżowymi towarami dla sprzedawców i pomagają klientowi, 

uzupełniając rozwiązanie. 

Spersonalizowane zakupy 

Personalizacja okazała się silnym czynnikiem napędzającym zarówno zadowolenie klienta, jak i wyższe 

przychody. Ogólnie rzecz biorąc, personalizacja to możliwość dostosowania sposobu zakupów do 

indywidualnych klientów lub grup klientów w oparciu o atrybut lub zachowanie. Skuteczna 

personalizacja napędza sprzedaż tak, jak robi to uważny personel sprzedaży, z tym wyjątkiem, że nie 

musisz płacić prowizji za algorytmy. Personalizacja oparta na atrybutach często wykorzystuje 

informacje demograficzne przechwytywane podczas rejestracji, a czasem zachowanie użytkownika 

podczas przeglądania. Na przykład jako sprzedawca odzieży możesz w styczniu pokazać swoim 

klientom Wisconsin zimowe rękawiczki i kostiumy kąpielowe dla klientów z Florydy. Klienci w 

Wisconsin po prostu mało korzystają ze strojów kąpielowych w styczniu i nie mogą przejść obok strony 

głównej, gdy otrzymają tak nieistotne informacje. Albo wyobraź sobie mężczyznę z najnowszą szminką. 

Możliwe, że zalecenia te zostaną całkowicie zignorowane lub nawet uznane za obraźliwe. Poza kilkoma 

sklepami na świecie sprzedawcy w tradycyjnych sklepach detalicznych byliby zwolnieni, gdyby podeszli 

do nich z pomadką. Personalizacja oparta na zachowaniu jest wywoływana przez określone zdarzenia 

- często oglądanie określonych produktów. Na przykład na podstawie mojej historii przeglądania ta 

witryna e-commerce ustaliła, że jestem zainteresowany następującymi, pokazanymi na rysunku 

 

Personalizacja oparta na zachowaniu jest często preferowana zamiast personalizacji opartej na 

atrybutach, ponieważ opiera się ona na tym, co faktycznie robią klienci, a nie na stereotypach 

dotyczących tego, co powinni zrobić. Na przykład ktoś z Wisconsin może kupić strój kąpielowy na 

nadchodzącą wycieczkę na Florydę. Wyświetlanie powiązanych strojów kąpielowych, ponieważ klient 

oglądał już pięć innych w tej samej sesji, jest całkowicie normalne. Z punktu widzenia dostawcy e-

commerce personalizacja służy po prostu zwiększeniu sprzedaży. Wracając do Netshoes.com.br, jedną 



z ich specjalności jest sprzedaż odzieży drużynowej drużyny piłkarskie w Ameryce Łacińskiej. Piłka 

nożna, podobnie jak wiele innych sportów i działań, może być bardzo poważną sprawą dla wielu fanów. 

„Corinthians są jak naród, religia… ludzie pożyczają pieniądze od banków, od krewnych, którzy tu 

przybyli. Porzucają pracę, sprzedają rowery, samochody, a nawet lodówki. To prawda." 

- Fan Corinthian (klub rodzinny Sao Paulo) w legionach fanów, którzy śledzili zespół do Japonii na ważny 

mecz 

Teraz wyobraź sobie, że ten fan tworzy konto na stronie Netshoes.com.br, identyfikując się jako fan 

Corinthians podczas rejestracji, a następnie widzi odzież z , Palmeiras, na stronie głównej. Byłoby to 

zniewagą i pokazywałoby, że Netshoes.com go nie rozumie. Jest mało prawdopodobne, że fan 

Corinthians kiedykolwiek kupi przedmiot marki Palmeiras. W rzeczywistości prezentowanie 

przedmiotu Palmeiras prawdopodobnie uniemożliwi sprzedaż przedmiotu Corinthians temu fanowi. 

Prezentowanie klientom spersonalizowanych doświadczeń zakupowych okazało się istotnym 

czynnikiem napędzającym sprzedaż dla wielu dostawców e-commerce. Wyobraź sobie zalety, jakie ma 

to w porównaniu z tradycyjną sprzedażą detaliczną, gdzie praktycznie nie ma personalizacji. Pracownik 

sprzedaży w sklepie raczej nie wie nic o danym kliencie, podczas gdy sieć ma historię zakupów, historię 

przeglądania oraz pełny profil demograficzny każdego kupującego dostępnego do tworzenia 

spersonalizowanego  zakupu e-commerce . Personalizacji można również użyć do dyskryminacji 

cenowej. Na przykład mężczyźni w wieku od 30 do 45 lat, którzy zarabiają więcej niż 150 000 USD 

rocznie, mają bardzo nieelastyczny popyt na najnowszy gadżet technologiczny i zawsze można było 

zobaczyć cenę katalogową. Kobiety w wieku 60+ mają bardzo elastyczny popyt na najnowszy gadżet i 

mogą chętniej dokonać zakupu z 30% rabatem lub bezpłatną wysyłką. Dyskryminacja cenowa jest 

częścią naszego codziennego życia, od ceny biletów lotniczych po kwotę, którą płacisz za remont 

łazienki. Tradycyjni detaliści zrobiliby to więcej, gdyby mogli. Szokująco łatwo jest to zrobić za pomocą 

e-commerce. 

Media społecznościowe 

Media społecznościowe, praktycznie nieistniejące kilka lat temu, stały się znaczącym czynnikiem 

wpływającym, a nawet motorem sprzedaży e-commerce. Dzisiaj szacuje się, że 74% klientów ma 

interakcje handlowe z mediami społecznościowymi przed zakupem e-commerce. Klienci wchodzą w 

interakcje z mediami społecznościowymi, aby dowiedzieć się o produktach, szukać zniżek, a następnie 

powiedzieć innym o swoich doświadczeniach związanych z zakupami i konsumpcją produktu. Dzisiejszy 

zasięg mediów społecznościowych jest ogromny, a przeciętny użytkownik Facebooka ma 245 

znajomych i Twittera, którzy dostarczają ponad 200 miliardów tweetów dziennie. Jest wszechobecny i 

staje się coraz większą częścią naszego codziennego życia. Klienci coraz częściej korzystają z mediów 

społecznościowych, aby badać zakupy, a następnie opowiadać znajomym o swoich doświadczeniach 

zakupowych - dobrych lub złych. Przed social media, zdenerwowany klient prawdopodobnie 

powiedziałby kilku bliskim znajomym o swoich doświadczeniach. Teraz łatwo jest powiedzieć setkom, 

a nawet tysiącom osób, w ciągu kilku sekund, które są potrzebne do napisania tweeta lub 

zaktualizowania statusu na Facebooku. Coraz częściej zakupów nie dokonuje się w izolacji. Wpływy są 

bardzo szerokie, zwłaszcza z mediów społecznościowych. 

Bogate interfejsy na wielu urządzeniach 

W pierwszych dniach e-commerce aplikacje e-commerce były dość statyczne. Po przejściu na stronę 

internetową http://www.website.com otrzymałeś jako odpowiedź jedną statyczną stronę HTML 

sformatowaną pod kątem wyświetlania 800 x 600 pikseli. Prawdopodobnie został zbudowany 

wyłącznie dla przeglądarki Internet Explorer. Obecnie większość dostawców e-commerce ma natywne 



aplikacje dla szerokiej gamy urządzeń, które są teraz używane do przeglądania lub konsumpcji treści w 

Internecie. Większość aplikacji opartych na przeglądarce automatycznie zmienia rozmiar zgodnie z 

rozdzielczością urządzenia. Wiele modyfikuje sposób wyświetlania w zależności od szybkości 

połączenia i możliwości szerokiej gamy przeglądarek internetowych. Większość dostawców oferuje 

szereg ofert e-commerce na urządzenia mobilne, od HTML dostosowanego do urządzeń mobilnych 

(np. m.website.com) po aplikacje na iOS i Androida. Tablety mają dość szeroki zakres dostępnych 

aplikacji natywnych. Budowanie rodzimych interfejsów użytkownika, zdolnych do wykorzystywania 

funkcjonalności każdego urządzenia, opłaca się nawet o 30% wyższym współczynnikiem konwersji niż 

HTML dostosowany do urządzeń mobilnych.20 

Przeniesienie kontroli z działu IT do firmy 

Użytkownicy biznesowi to merchandiserów, marketerów i menedżerów. Ogólnie rzecz biorąc, im 

większa kontrola użytkowników biznesowych nad platformą, tym lepiej, ponieważ są bliżej klientów i 

pozwalają IT skoncentrować się na utrzymaniu witryny i zapewnieniu zróżnicowanej funkcjonalności. 

Na przykład sprzedawcy odzieży sportowej muszą być w stanie szybko przekazywać promocje na żywo 

zwycięskiej drużynie dużej gry. Podobnie wielu sprzedawców e-commerce obserwuje trendy w 

mediach społecznościowych i często sprzedaje swoją witrynę inaczej w zależności od tego, o czym 

mówią ludzie. Dni oczekiwania na wprowadzenie zmian są już nie do przyjęcia. Dzisiaj użytkownicy 

biznesowi często kontrolują: 

• Szablony stron i szablony stron oraz zawartość, która wypełnia każde pole 

• Reguły segmentacji klientów 

• Promocje 

• Ceny 

• Szczegóły produktu - opis, nazwa wyświetlana, kategoria nadrzędna 

• Reguły kategoryzacji - reguły statyczne i dynamiczne 

• Obrazy 

• Tekst 

• Reguły wyszukiwania - zwiększaj wyniki, zakopuj wyniki, przekierowania 

• Segmenty A / B 

• Kampanie (e-mail, społecznościowe, drukowane) 

• Metody płatności i zasady 

• Zasady i koszty wysyłki 

Narzędzia używane przez użytkowników biznesowych obejmują zarówno proste arkusze kalkulacyjne, 

jak i rozbudowane interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść”. Kiedyś aplikacje e-commerce były 

całkowicie sterowane kodem, co oznacza na przykład, że trzeba było zmienić kod, aby zamienić główny 

obraz na stronie głównej. Stało się tak głównie dlatego, że przemysł dopiero się zaczynał. Tak długo, 

jak aplikacja była uruchomiona, ludzie byli ogólnie zadowoleni. Obecnie większość aplikacji e-

commerce opiera się na danych, co oznacza, że strony są dynamicznie renderowane na podstawie 

danych w trwałym magazynie danych, takim jak baza danych, w przeciwieństwie do ciągów lub 

zmiennych zakodowanych na stałe. Dzięki danym w bazie danych lub innym trwałym magazynie danych 



dość łatwo jest zbudować interfejs użytkownika, który pozwala użytkownikom biznesowym na jego 

modyfikację. Istnieje wieczny konflikt między biznesem a IT, ponieważ oba są ze sobą powiązane, ale 

często mają sprzeczne interesy. Celem firmy jest zarabianie pieniędzy, często poprzez zwiększanie 

ruchu poprzez imprezy promocyjne. Teoretycznie celem IT jest sukces firmy, ale w rzeczywistości IT 

jest nagradzana za dostępność platformy ponad wszystko inne. Obie strony muszą współpracować, aby 

odnieść sukces, i aby to osiągnąć, zachęty muszą być w pełni dostosowane. 

Ulepszenia podstawowej technologii 

Od samego początku handel elektroniczny czerpał ogromne korzyści z cyklu inwestycji i wzrostu. Trwa 

to do dnia dzisiejszego, dzięki codziennym postępom w technologii leżącej u podstaw handlu 

elektronicznego. Omówimy wiele z tych postępów w dalszej części książki, ale ogólnie ta technologia 

obejmuje: 

• Chmura obliczeniowa 

• Sieci dostarczania treści 

• System nazw domen (DNS) 

• usługi równoważenia obciążenia 

• Serwery sieciowe 

• Serwery aplikacji 

• Same aplikacje i ramy użyte do ich zbudowania 

• Wirtualne maszyny 

• System operacyjny 

• Sprzęt 

• Siatki pamięci podręcznej 

• Infrastruktura sieci 

• bazy danych 

• Zwiększona przepustowość na wszystkich warstwach 

Każda warstwa znacznie się poprawiła od początku e-commerce. Ulepszenia te nie zostały ogólnie 

odzwierciedlone w dzisiejszych architekturach wdrażania e-commerce. 

Zmiana oblicza handlu detalicznego 

Handel detaliczny na całym świecie szybko się zmienia, a Internet i globalizacja stanowią dwie siły 

napędowe tych zmian. Podobnie jak wcześniej globalizacja, Internet okazał się niezwykle destrukcyjną 

siłą. Opublikowano  przez firmę konsultingową McKinsey & Company zaskakujący wykres 

przedstawiający przychody 10 największych detalistów w USA w 1990 r. w porównaniu z 2012 r., 

pokazany na rysunku 



 

Spośród 10 największych detalistów w USA w 1990 r. tylko czterech pozostało na liście w 2012 r. Warto 

zauważyć, że Amazon.com znajduje się obecnie na liście pod numerem 10, a jej przychody szybko rosną 

wraz ze spadkiem tradycyjnych przychodów ze sprzedaży detalicznej. Tradycyjni detaliści z fizycznymi 

sklepami, które nie przodują również w e-commerce, skazani są na wyginięcie. Bardzo niewielu spośród 

10 największych sprzedawców detalicznych pozostanie na obecnych pozycjach za 10, a nawet 20 lat 

od dzisiaj. Chociaż ta lista jest specyficzna dla USA, zasady są takie same dla innych krajów na całym 

świecie. Weźmy za przykład granice. W szczytowym momencie w 2003 r. Miała 1 249 fizycznych 

sklepów detalicznych. Do czasu ogłoszenia upadłości w 2011 r. Liczba ta spadła do 399 sklepów. W 

obliczu rosnącej presji ze strony sprzedawców e-commerce zajmujących się wyłącznie grą, Borders 

postanowił zlecić całą swoją działalność e-commerce firmie Amazon.com w 2001 roku. Borders 

wycofały się z tego porozumienia w 2007 r., Ale było już za późno. Ostatni raz zarobił w 2006 roku. 

Podczas gdy Borders inwestował w budowę swoich fizycznych sklepów, jego konkurent, Barnes & 

Noble, inwestował w e-commerce. Barnes & Noble ostatecznie wypuścił swój własny e-czytnik w 2009 

roku. Niestety wielu sprzedawców detalicznych cierpi na dylemat innowatora, skupiając się na zwykłym 

biznesie zamiast innowacji. Innowacje są destrukcyjne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, i są 

drogie. W świecie, który jest coraz bardziej napędzany kwartalnymi zarobkami, długoterminowe 

badania i rozwój nie są nagradzane tak bardzo, jak karane przez Wall Street za to, że nie „robią liczby”. 

Prawdziwa innowacja, w tym przyjęcie e-commerce i przejście do chmury, wymaga silne przywództwo 

i zaangażowanie w inwestowanie w przyszłość. 

Omnichannel Retailing 

Dla tradycyjnych sprzedawców detalicznych posiadających sklepy fizyczne e-commerce stanowi duże 

wyzwanie dla status quo. Przez wiele dziesięcioleci większość sprzedawców detalicznych miała tylko 

jeden kanał: sklepy fizyczne. Zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i klientów był to prosty model, 

jak pokazano na rysunku 



 

Najczęściej detaliści nie wiedzieli, kim jest każdy klient, ponieważ programy lojalnościowe były jeszcze 

w powijakach. Klient wchodziłby i być może wychodził z produktem w ręku. Jedyne prawdziwe wpływy 

to reklama i przekaz ustny. Z operacyjnego punktu widzenia każdy sklep był zarządzany niezależnie, a 

sprzedaż każdego sklepu można było łatwo zestawić w tabeli. Gdyby w sklepie dokonano ulepszeń 

kapitałowych, dość łatwo byłoby później sprawdzić, czy warto było zainwestować. Sprzedawcy mogli 

otrzymywać prowizje, ponieważ sam ich wpływ był prawdopodobnie czynnikiem decydującym o 

zamknięciu sprzedaży. To był prostszy czas. Dzisiejszy świat jest znacznie bardziej skomplikowany. 

Dziesiątki kanałów służą zarówno do wywierania wpływu, jak i zakupów. Klienci oczekują teraz 

obecności detalistów i płynnej transakcji na wielu kanałach: 

• Sieć 

• Społeczny 

• Mobilny 

• Sklep fizyczny 

• Kiosk 

• Czat 

• Centrum telefoniczne 

Możliwość płynnego przeprowadzania transakcji w wielu kanałach jest szeroko definiowana jako 

sprzedaż detaliczna omnichannel. Oznacza to zmianę orientacji z interakcji skoncentrowanych na 

transakcjach i kanałach na więcej doświadczeń i interakcji ukierunkowanych na markę. To duża zmiana. 

Poniższy rysunek pokazuje, jak może wyglądać dzisiejsza podróż klienta. 

 

 



 

Klienci ciągle przeskakują między kanałami lub mogą nawet korzystać z wielu kanałów jednocześnie - 

szukając produktu na urządzeniu mobilnym w sklepie fizycznym. Dzisiaj proces zakupu jest zazwyczaj 

następującą formą: 

1. Szeroko badaj online, wykorzystując media społecznościowe 

2. Przeczytaj oceny i recenzje 

3. Kupuj w najlepszej cenie 

4. Zakup 

5. Powiedz ludziom o zakupie i czy jesteś zadowolony 

Jeszcze dwie dekady temu istniały tylko trzy z tych siedmiu punktów kontaktu z klientem. Tylko jeden 

z tych siedmiu kanałów istnieje dla 99,3% nowoczesnej sprzedaży detalicznej. Rycina pokazuje rozkład, 

kiedy każdy z tych kanałów został wprowadzony po raz pierwszy. 

 

Dopiero po wprowadzeniu tych technologii. Na przykład pierwsza nowoczesna przeglądarka 

internetowa na urządzenie mobilne została wydana dopiero w 2002 r., Ale pierwszy iPhone został 

wydany dopiero w połowie 2007 r. Dojrzewanie tych technologii i przyjęcie ich przez masę krytyczną 

klientów zajmuje trochę czasu. Te zmiany w handlu detalicznym są całkowicie sterowane przez 

klientów i mają swoje korzenie w naszej nowoczesnej kulturze konsumenckiej: postęp technologiczny, 

w tym wprowadzenie Internetu i tanich urządzeń elektronicznych, demokratyzacja danych i 

globalizacja. Klienci są silnie odpowiedzialni. Detaliści muszą się przystosować, inaczej zginą. 

Wpływ omnichannel na biznes 



Wielu detalistów ze sklepami fizycznymi podejrzliwie przyglądało się e-commerce. Pracownicy 

sprzedaży pracujący dla poszczególnych sklepów i zarządzający nimi szczególnie uważają, że e-

commerce to gra o sumie zerowej. Widzą, jak klienci przychodzą, aby obejrzeć i wypróbować produkty, 

tylko po to, aby wyciągnęli smartfony i kupili ten sam produkt online za mniej, często od innego 

dostawcy. Przez pierwszą dekadę handlu elektronicznego detaliści z fizycznymi sklepami i e-commerce 

traktowali e-commerce jako swój własny sklep fizyczny. Koszt budowy platformy e-commerce był 

mniej więcej taki sam jak koszt fizycznego sklepu, a zarządzanie e-commerce było łatwiejsze, biorąc 

pod uwagę sztywność systemów zaplecza. Takie traktowanie e-commerce sprawiło, że spadło ono do 

marginalnej roli w większości przedsiębiorstw, ponieważ wszyscy uważali go za oddzielny sklep fizyczny 

z własnymi celami wzrostu, personelem i zapasami. Obecnie inicjatywy e-commerce są strategiczne 

dla wszystkich sprzedawców detalicznych, a szefowie e-commerce zazwyczaj składają teraz raporty do 

dyrektora generalnego, a nie do dyrektora marketingu lub dyrektora ds. Informacji. Wzrost e-

commerce był również ograniczony z powodu niewspółosiowości nagród. Indywidualni pracownicy 

sprzedaży i kierownicy na poziomie sklepu otrzymywali wynagrodzenie za sprzedaż, która miała 

miejsce w sklepie fizycznym. W rezultacie wielu pracowników w organizacji aktywnie zniechęciło 

klientów do zakupów online. Z punktu widzenia rekompensaty zakup online był często taki sam, jak 

klient dokonujący zakupu u innego sprzedawcy. Teraz niektórzy pracownicy i kierownicy sklepów 

zaczynają otrzymywać prowizję od sprzedaży e-commerce, która ma miejsce w pobliżu ich sklepu. 

Kolejnym problemem jest to, że wirtualne granice sprzedawców detalicznych są teraz szersze niż 

kiedykolwiek. Kiedyś detaliści musieli reagować tylko na klientów, którzy fizycznie weszli do sklepu. 

Dziś już tak nie jest, ponieważ klienci oczekują płynnej transakcji na wielu kanałach. Na przykład 

sprzedawcy detaliczni muszą mieć możliwość monitorowania wielu sieci społecznościowych i szybkiego 

reagowania na skargi skierowane do nich na forum publicznym. W handlu detalicznym chodzi teraz o 

zapewnienie całościowego doświadczenia, a nie o zwykłą transakcję. Liczą się interakcje we wszystkich 

tych nowych kanałach. Teraz, gdy e-commerce istnieje już od jakiegoś czasu, detaliści zaczynają coś 

wymyślać. Zajmie to trochę czasu, ponieważ e-commerce nie istniał jako kanał dla 99,7% historii handlu 

detalicznego. Dostosowanie wymaga czasu. 

Wpływ techniczny omnichannel 

Jak już wspomniano, sprzedaż detaliczna omnichannel przyniosła znaczne zmiany w branży sprzedaży 

detalicznej. Ale technologia ma jeszcze większy wpływ, dzięki czemu przetwarzanie w chmurze jest tak 

atrakcyjną technologią. Początkowo w sklepach istniały systemy punktów sprzedaży, a następnie e-

commerce zaczął jako pojedynczy kanał internetowy z własną bazą danych. Przez lata czat, centrum 

telefoniczne, telefony komórkowe i ewentualnie serwisy społecznościowe były dodawane pod 

parasolem e-commerce, ale te kanały były w większości dodawane przez różnych dostawców, z których 

każdy ma swój własny profil klienta, bazę danych zamówień i katalog produktów. Każdy stos został 

zbudowany z założeniem, że będzie działać niezależnie od jakiegokolwiek innego oprogramowania. 

Jako producent oprogramowania łatwiej jest na przykład sprzedać platformę czatu, która działa 

samodzielnie, a nie tylko w przypadku określonych platform e-commerce. Poniższy rysunek ilustruje 

fragmentację, która powstaje, gdy każdy stos działa niezależnie. 



 

Nastąpił (i nadal jest) tak duży wzrost e-commerce, że przychody generowane z tych platform 

przekraczają koszty wynikające z nieoptymalnej architektury i wdrożenia. Innymi słowy, często taniej 

jest rzucić niektórych architektów i programistów na fragmentację właściwą dla rozwiązań 

wielokanałowych. Problem rozdrobnienia jest szczególnie widoczny dla klientów między sklepowymi 

systemami sprzedaży a e-commerce. Niemożność tych systemów do komunikowania się ze sobą 

uniemożliwia większości klientów dokonywanie zakupów online i kupowanie w sklepie lub dodawanie 

produktu w sklepie do internetowego koszyka na zakupy, a następnie realizowanie zamówienia w 

domu, gdy klient czuje się gotowy do wykonania zakup. Nic nie frustruje klientów bardziej niż 

konieczność ponownego wprowadzania danych. Aby temu zaradzić, detaliści zaczynają budować 

platformę e-commerce bezgłową przy użyciu jednej logicznej bazy danych lub magazynu danych, jak 

pokazano na rysunku 

 

Dzięki tej architekturze interfejsy użytkownika są w zasadzie jednorazowe, ponieważ logika biznesowa 

znajduje się w jednej warstwie, dostępnej za pośrednictwem platformy opartej na usługach. Na 

przykład zapytanie RESTful: 

http://www.website.com/ProfileLookup?profileId=12345 

powinien zwrócić: 

{ 

"firstName": "Kelly", 



"lastName": "Goetsch", 

"age": 28, 

"address": { 

"streetAddress": "1005 Gravenstein Highway North", 

"city": "Sebastopol", 

"state": "CA", 

"postalCode": "95472" 

}, 

"phoneNumber": [ 

{ 

"type": "work", 

"number": "7078277000" 

} 

] 

... 

} 

i tak dalej. Posiadanie jednego systemu rejestrowania ułatwia klientom dokonywanie transakcji w 

wielu różnych kanałach. Wielokrotna integracja, szczególnie punkt-punkt, jest bolesna. Różne stosy są 

zawsze nieaktualne. Zawsze występują konflikty do rozwiązania, ponieważ dane klienta mogą być 

aktualizowane jednocześnie z dwóch lub więcej kanałów. Pojedynczy system ewidencji to w zasadzie 

ta sama koncepcja, co platformy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Patrzący w przyszłość 

detaliści już usunęli systemy punktów sprzedaży w sklepie na rzecz tabletów łączących się z jedną 

zunifikowaną platformą. Dzięki tego rodzaju konfiguracji pracownicy sklepu mogą łatwo pobierać 

profile klientów, zapisane zamówienia, historię przeglądania i inne dane, aby pomóc w sprzedaży. 

Studium przypadku: Apple 

Apple jest znanym liderem w sprzedaży detalicznej wielokanałowej, a klienci mają płynną obsługę 

wielu kanałów. Ich wiodąca pozycja w sprzedaży detalicznej omnichannel doprowadziła ich do 

uzyskania najwyższej sprzedaży na fizyczny metr kwadratowy w sprzedaży detalicznej, dwukrotności 

najbliższego konkurenta. Sukces Apple zaczyna się na szczycie, w podejściu do sprzedaży detalicznej. 

Wyznaczają jednego dyrektora nadzorującego sprzedaż detaliczną, niezależnie od tego, gdzie odbywa 

się sprzedaż. W wielu organizacjach e-commerce pojawia się za pośrednictwem dyrektora ds. 

Informacji lub dyrektora marketingu, a nie lidera biznesu. Posiadanie jednego lidera, jednej organizacji 

i jednej platformy ułatwia oferowanie bezproblemowej obsługi zarówno w fizycznym sklepie 

detalicznym, jak i w Internecie. Podstawą strategii Apple jest udostępnienie pracownikom sklepów 

detalicznych iPadów, iPodów i iPhone'ów wyposażonych w interfejs do platformy e-commerce. 

Pracownicy mogą kontaktować się z potencjalnymi klientami za pomocą urządzenia mobilnego i 

wyciągać zamówienia rozpoczęte online, przeglądać historię zakupów klienta, przeglądać wszystkie 

produkty oferowane online, planować spotkania serwisowe i składać zamówienia. Normalne systemy 



w punktach sprzedaży po prostu pozwalają klientom płacić za towary, bez możliwości dokonywania 

transakcji  

Ta ujednolicona platforma omnichannel stwarza jednak wyzwania dla IT. Ponieważ platformy te stają 

się coraz większe i ważniejsze, skalowalność, dostępność i wydajność mają jeszcze większe znaczenie. 

Awaria na tym świecie powoduje, że każdy kanał zostaje wyłączony, w tym sklepy fizyczne, a po prostu 

nie może wystąpić 



Jak dziś wdrażany jest eCommerce Enterprise? 

Przed e-commerce sieć była w większości statyczna. Strony internetowe składały się z HTML i obrazów 

- bez CSS, bez JavaScript i bez AJAX. Przeglądarki internetowe nie obsługiwały protokołu SSL aż do 

końca 1994 r. Wielu wiodących dostawców e-commerce, w tym Amazon, eBay, Tesco i Dell.com, po 

raz pierwszy pojawiło się w Internecie w 1994 i 1995 r. Ze statycznymi stronami internetowymi. 

Oczywiście ludzie wchodzący online chcieli mieć możliwość dokonywania transakcji. Dodanie 

możliwości transakcji do statycznego kodu HTML było technicznym wyczynem, który wymagał: 

• Używanie kodu do obsługi danych wejściowych użytkownika i dynamicznego generowania stron 

HTML 

• Zabezpieczenie komunikacji 

• Przechowywanie danych w trwałej bazie danych 

Dzisiejsze oprogramowanie i architektura użyta do budowy tych systemów w dużej mierze pozostały 

takie same od 1995 roku. Innowacje były co najwyżej przyrostowe. Przy tak dużej ilości pieniędzy 

generowanych przez e-commerce dostępność jest najważniejszą siłą napędową architektury. Wraz ze 

wzrostem sprzedaży detalicznej wielokanałowej i rosnącymi wymaganiami, obecne podejście do 

architektury nie jest zrównoważone. Przejrzyjmy status quo. 

Obecna architektura wdrażania 

Większość architektur wdrażania e-commerce jest zgodna ze starszym, trójwarstwowym modelem 

wdrażania obejmującym warstwy internetowe, aplikacyjne i bazy danych, jak pokazano na rysunku 

 

Serwery WWW tworzą warstwę internetową i tradycyjnie są odpowiedzialne za dostarczanie treści 

statycznych do sieci dostarczania treści (CDN). Środkowa warstwa obejmuje serwery aplikacji i jest w 

stanie generować odpowiedzi, które mogą być wykorzystywane przez różnych klientów. Warstwa 

danych służy do przechowywania danych wymaganych dla aplikacji (np. katalogu produktów, 

metadanych różnych typów) oraz danych należących do klientów (np. Zamówienia, profile). Omówimy 



to w tej części,  ale technologia, która leży u podstaw tej architektury, uległa zasadniczym zmianom. 

Każdy kanał zazwyczaj ma własną wersję tego stosu, z warstwą integracji lub integracjami punkt-punkt 

łączącymi wszystko razem. Wszystkie warstwy stosu są zwykle wdrażane z jednego centrum danych. 

Ta architektura nadal dominuje, ponieważ jest naturalnym rozszerzeniem oryginalnych wzorców 

wdrażania z pierwszych dni e-commerce i ogólnie działa. Zbadajmy każdą warstwę bardziej 

szczegółowo. 

DNS 

DNS jest odpowiedzialny za rozstrzyganie przyjaznych nazw domen (np. Witryna.com) na adres IP (np. 

161.170.248.20). 

 

DNS istnieje, więc możesz zapamiętać „website.com” zamiast 161.170.248.20. Gdy platforma e-

commerce jest obsługiwana z jednego centrum danych, zwykle zwracany jest tylko jeden adres IP, 

ponieważ klaster modułu równoważenia obciążenia udostępnia jeden adres IP światu. Jednak w 

przypadku ujawnienia wielu centrów danych lub wielu adresów IP na centrum danych DNS staje się 

bardziej skomplikowany, ponieważ jeden adres IP musi zostać wybrany z listy dwóch lub więcej 

(zazwyczaj jeden na centrum danych). Adresy IP są zwracane do klienta na uporządkowanej liście, przy 

czym pierwszy adres IP zwraca ten, z którym klient łączy się pierwszy. Jeśli ten adres IP nie odpowiada, 

klient kolejno przesuwa listę w dół, aż znajdzie taki, który działa. Często używane serwery DNS, takie 

jak BIND, działają dobrze z jednym adresem IP na nazwę domeny. Jednak wraz z rozwojem e-commerce 

wzrosła liczba wdrożeń w wielu centrach danych w konfiguracji aktywnej / aktywnej lub aktywnej / 

pasywnej. Zasadniczo działanie z więcej niż jednego centrum danych wymaga od serwera DNS wyboru 

między dwoma lub więcej adresami IP. Tradycyjne serwery DNS są w stanie obsługiwać podstawowe 

algorytmy równoważenia obciążenia, takie jak round-robin, ale nie są w stanie kopać głębiej niż to, aby 

ocenić kondycję centrum danych w czasie rzeczywistym, położenie geograficzne klienta, opóźnienie w 

obie strony między klientem a każdym centrum danych lub pojemność każdego centrum danych w 

czasie rzeczywistym. Ta bardziej zaawansowana forma równoważenia obciążenia jest znana jako 

Globalne równoważenie obciążenia serwera, w skrócie GSLB. Rozwiązania GSLB są już prawie 

wymagane, ponieważ za większością nazw domen kryje się więcej niż jeden adres IP. Rozwiązania GSLB 

mogą przyjmować następujące formy: 

• Hostowany jako samodzielna usługa 

• Hostowany jako część sieci dostarczania treści (CDN) 

• Oparty na urządzeniach, rezydujący w lokalnym centrum danych 



Wielu zaczyna przechodzić na rozwiązania hostowane. Omówimy później DNS i GSLB bardziej 

szczegółowo, ale nie trzeba dodawać, że GSLB oparty na urządzeniach nie będzie już działać, gdy 

przejdziemy do chmury. Rozwiązania muszą być oparte na oprogramowaniu i muszą być bardziej 

inteligentne. 

Równoważenie obciążenia w centrach danych 

Dzisiejsze platformy e-commerce są obsługiwane z setek, a nawet tysięcy fizycznych serwerów, z tylko 

jednym adresem IP dostępnym dla świata, jak pokazano na rysunku. 

 

 

Równoważenie obciążenia odbywa się na każdej warstwie w centrum danych. Urządzenia do 

równoważenia obciążenia sprzętowego oparte na urządzeniach są dziś używane jako punkt wejścia do 

centrum danych i do równoważenia obciążenia w centrum danych. Jeśli warstwa serwera WWW 

obsługuje ruch i wysyła go do warstwy serwera aplikacji, serwer WWW często ma wbudowane funkcje 

równoważenia obciążenia. Równoważenia obciążenia ewoluowały z czasem, od wykonywania prostych 

zadań równoważenia obciążenia do zapewnienia pełnego zestawu kontroli aplikacji usługi. Nawet 

termin równoważenia obciążenia jest teraz często zastępowany przez większość dostawców 

kontrolerem dostarczania aplikacji, który dokładniej oddaje ich rosnącą rolę. Oto niektóre z tych 

zaawansowanych funkcji: 

• Podawanie treści statycznych 

• Dynamiczne buforowanie stron 



• Zakończenie SSL / TLS 

• Przepisywanie adresów URL 

• Zasady przekierowania 

• Manipulowanie nagłówkiem pamięci podręcznej 

• Dynamiczne przepisywanie stron w celu poprawy wydajności 

• Zapora sieciowa aplikacji 

• Równoważenie obciążenia 

• Kompresja treści 

• Ograniczanie / ograniczanie prędkości 

• Szybkie, bezpieczne połączenia z chmurami 

Równoważenie obciążenia na dzisiejszych platformach e-commerce będzie musiało ulec zasadniczej 

zmianie, aby spełnić przyszłe wymagania. 

Serwery WWW 

We wczesnych dniach e-commerce serwery WWW były narażone bezpośrednio na publiczny Internet, 

przy czym każdy serwer miał własny adres IP i własny wpis w rekordzie DNS. Aby spełnić wymagania 

klientów dotyczące prawdziwie transakcyjnego e-commerce, do serwerów sieciowych dodano obsługę 

interfejsu CGI (Common Gateway Interface). Ponieważ potrzeby przewyższyły możliwości CGI, serwery 

aplikacji zostały dodane za serwerami WWW, przy czym serwery WWW nadal odpowiadają za 

dostarczanie zawartości statycznej i służą jako moduł równoważenia obciążenia dla puli serwerów 

aplikacji. Wraz ze wzrostem wykorzystania e-commerce i wzrostem liczby serwerów WWW, przed 

serwerami WWW dodano sprzętowe równoważenia obciążenia sprzętowe. Serwery sieci Web nie 

mogą grupować się w klastry i udostępniać światu jednego adresu IP, podobnie jak usługi 

równoważenia obciążenia. Usługi równoważenia obciążenia zaczęły również oferować wiele takich 

samych funkcji jak serwery WWW. Linia między serwerami WWW a modułami równoważenia 

obciążenia zaciera się. Serwery sieciowe nie są absolutnie wymagane. W rzeczywistości ich 

wykorzystanie maleje wraz z rozwojem technologii serwerów sieciowych. 

Jeśli używane są serwery internetowe, mogą one technicznie wykonywać następujące funkcje: 

• Podawanie treści statycznych 

• Buforowanie dynamicznych stron 

• Zakończenie SSL / TLS 

• Przepisywanie adresów URL 

• Zasady przekierowywania 

• Manipulowanie nagłówkami pamięci podręcznej 

• Dynamiczne przepisywanie stron w celu poprawy wydajności 

• Tworzenie zapory sieciowej 

• Równoważenie obciążenia 



• Kompresowanie treści 

Jednak serwery sieciowe zwykle po prostu wykonują następujące funkcje: 

• Udostępnianie treści statycznych w sieci dostarczania treści 

• Przepisywanie adresów URL 

• Zasady przekierowywania 

• Równoważenie obciążenia 

W miarę dojrzewania sieci CDN, modułów równoważenia obciążenia i serwerów aplikacji coraz częściej 

przekazuje się im funkcje zazwyczaj wykonywane przez serwery WWW. Biorąc pod uwagę, że 

wymagane są serwery aplikacji, usługi równoważenia obciążenia i sieci dostarczania treści, serwery 

WWW stają się coraz bardziej marginalizowane, a ich wykorzystanie spada wśród głównych dostawców 

e-commerce. Prawdziwy problem polega na tym, że serwery WWW znacznie komplikują elastyczność. 

Architektura wdrażania z serwerami WWW wygląda podobnie do rysunku 

 

 

Dodanie nowego serwera aplikacji wymaga: 

1. Sprzęt do obsługi administracyjnej nowego serwera aplikacji 

2. Instalowanie / konfigurowanie nowego serwera aplikacji 

3. Wdrażanie aplikacji na serwerze aplikacji 

4. Rejestracja serwera aplikacji za pomocą serwera WWW lub modułu równoważenia obciążenia 

Jeśli chcesz zwiększyć pojemność serwera WWW ze względu na zwiększoną pojemność serwera 

aplikacji, wykonaj następujące czynności: 

1. Zaopatrz sprzęt w nowy serwer WWW. 



2. Zainstaluj / skonfiguruj nowy serwer WWW. 

3. Zarejestruj nowy serwer WWW w module równoważenia obciążenia. 

Dodanie nawet jednego serwera aplikacji może wymagać dużo pracy i koordynacji. Podczas gdy 

niektóre pary serwer WWW i serwer aplikacji umożliwiają skalowanie każdej warstwy niezależnie, 

nadal musisz martwić się o zależności. Jeśli dodasz wiele serwerów aplikacji bez uprzedniego dodania 

serwerów WWW, może zabraknąć pojemności serwera WWW. Kolejność ma znaczenie. Często łatwiej 

jest wyeliminować warstwę serwera WWW i przekazać odpowiedzialność za nią na CDN, moduł 

równoważenia obciążenia i serwer aplikacji. Wiele modułów równoważenia obciążenia automatycznie 

wykrywa nowe punkty końcowe, co jeszcze bardziej ułatwia szybkie dodawanie i usuwanie nowej 

pojemności. 

 

Spłaszczając hierarchię, zyskujesz dużą elastyczność. Serwery WWW nadal mogą wnieść wartość 

dodaną, jeśli robią coś, czego inna warstwa nie może. 

Aplikacje eCommerce 

„E” jest szybko usuwane z „e-commerce”, aby odzwierciedlić fakt, że nie ma już tak wyraźnego 

rozgraniczenia między kanałami. Niektórzy detaliści nie są dziś w stanie zgłaszać sprzedaży według 

kanałów, ponieważ ich kanały są ze sobą powiązane. Jak omówiono w części 1, ten jeden kanał, zwany 

omnichannel, służy jako podstawa wszystkich kanałów. Przykłady kanałów obejmują: 

• Sieć 

• Społeczny 

• Mobilny 

• Sklep fizyczny 

• Kiosk 

• Czat 

• Centrum telefoniczne 



Z jednej strony przekonasz się, że każdy kanał ma swój własny pionowy stos, w tym bazę danych 

 

W tym modelu każdy kanał jest połączony ze sobą poprzez swobodne użycie warstwy integracyjnej. 

Oto jak naturalnie ewoluował e-commerce, ale cierpi z powodu wielu pułapek: 

• Trzeba napisać dużo kodu, aby wszystko skleić. 

• Kanały są zawsze niezsynchronizowane. 

• Różnice w funkcjonalności denerwują klientów (np. Promocje online nie pojawiają się w systemach 

punktów sprzedaży w sklepie). 

• Testowanie całego stosu jest niezwykle skomplikowane ze względu na wszystkie zasoby, które muszą 

być skoordynowane. 

• Te same dane klientów mogą być aktualizowane jednocześnie z dwóch lub więcej kanałów, co 

prowadzi do konfliktów danych i złego doświadczenia. 

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się tendencja do kupowania lub budowania kompletnych platform 

z jedną logiczną bazą danych i brakiem integracji między kanałami 

 

Oczywiście osiągnięcie tego wymaga czasu, ale wyraźnie jest to kierunek, w którym zmierza rynek. Ma 

to sens, biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży detalicznej wielokanałowej i coraz większe oczekiwania. 

Obsługa prawdziwej sprzedaży detalicznej wielokanałowej jest obecnie konkurencyjnym wyróżnikiem 

komercyjnych platform e-commerce. 

Serwery aplikacji 



Serwery aplikacji, znane również jako kontenery, odgrywają kluczową rolę na dzisiejszych platformach 

e-commerce. Zapewniają środowisko wykonawcze dla aplikacji e-commerce i zapewniają takie usługi, 

jak obsługa żądań HTTP, zarządzanie sesjami HTTP, połączenia z bazą danych, uwierzytelnianie, usługi 

katalogowe, przesyłanie wiadomości i inne usługi wykorzystywane przez aplikacje e-commerce. 

Dzisiejsze serwery aplikacji są bardzo dojrzałe, oferując dziesiątki funkcji, które upraszczają 

projektowanie, wdrażanie i zarządzanie środowiskiem wykonawczym aplikacji e-commerce. Z biegiem 

lat nadal dojrzewają w następujący sposób: 

• Bardziej modułowa architektura, uruchamiająca tylko usługi wymagane przez wdrażaną aplikację 

• Szybsza, lżejsza architektura 

• Ścisła integracja z bazami danych, a niektórzy dostawcy oferują prawdziwą dwukierunkową 

komunikację z bazami danych 

• Pełna integracja z siatkami pamięci podręcznej 

• Ulepszona diagnostyka 

• Łatwiejsze zarządzanie 

Serwery aplikacji nadal odgrywają kluczową rolę na dzisiejszych platformach e-commerce. 

Bazy danych 

Bazy danych nadal odgrywają ważną rolę we współczesnej architekturze e-commerce. Typowe 

przykłady danych w aplikacji e-commerce, które muszą być przechowywane, to zamówienia, profile, 

produkty, kody SKU, zapasy, ceny, oceny i recenzje oraz historia przeglądania. Dane mogą być 

przechowywane przy użyciu trzech podejść wysokiego poziomu. 

W pełni znormalizowana 

Znormalizowane dane mają zdefiniowaną, sztywną strukturę z ograniczeniami obejmującymi typy 

danych, niezależnie od tego, czy wymagana jest każda kolumna itd. Oto jak zdefiniowałbyś bardzo 

prostą tabelę produktów dla relacyjnej bazy danych SQL: 

CREATE TABLE PRODUCT 

( 

PRODUCT_ID VARCHAR(255) NOT NULL, 

NAME VARCHAR(255) NOT NULL, 

DESCRIPTION CLOB NOT NULL, 

PRIMARY KEY(PRODUCT_ID) 

); 

Aby pobrać dane, wykonaj zapytanie: 

SELECT * FROM PRODUCT; 

i uzyskaj te wyniki: 



 

Ten format bardzo naśladuje arkusz kalkulacyjny. Dzięki danym w znormalizowanym formacie możesz 

wykonywać złożone zapytania, zapewniać integralność danych i selektywnie aktualizować bity danych. 

Relacyjne bazy danych są budowane w celu przechowywania i wyszukiwania znormalizowanych 

danych i były szeroko stosowane w e-commerce. Tradycyjne relacyjne bazy danych są zazwyczaj 

zgodne z ACID. ACID oznacza: 

Atomicity (Atomowość) 

Cała transakcja kończy się powodzeniem lub niepowodzeniem. 

Consistency (Konsystencja) 

Transakcja zostaje dokonana bez naruszenia jakichkolwiek ograniczeń integralności (np. Typ danych, 

czy kolumna ma wartość zerową, ograniczenia klucza obcego). 

Isolation (Izolacja) 

Każda transakcja jest wykonywana we własnym prywatnym obszarze izolowanym i nie jest widoczna 

dla żadnej innej transakcji, dopóki nie zostanie zatwierdzona. 

Durability (Trwałość) 

Dokonana transakcja nie zostanie utracona. 

Większość aplikacji e-commerce korzysta ze skalowanej w pionie i poziomie relacyjnej bazy danych 

zgodnej z ACID dla podstawowych danych zamówienia i profilu. Relacyjne bazy danych były 

pierwotnym wąskim gardłem w aplikacjach e-commerce, ale wraz z dojrzewaniem tej technologii 

rzadko jest to kiedyś wąskie gardło, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich praktyk kodowych. 

Buforowanie na poziomie aplikacji (zarówno w pamięci, jak i w siatkach danych) pomogło w dalszym 

skalowaniu relacyjnych baz danych. 

NoSQL 

Coraz popularniejszą alternatywą dla relacyjnych baz danych są magazyny kluczy / wartości lub 

dokumentów. Zamiast dzielenia i przechowywania danych w całkowicie znormalizowanym formacie, 

dane są reprezentowane jako XML, JSON, a nawet w formacie binarnym, przy czym dane są dostępne 

tylko wtedy, gdy znasz klucz rekordu. Implementacje różnią się znacznie, ale łącznie są one znane jako 

rozwiązania NoSQL. Oto przykład tego, co może być przechowywane dla tego samego produktu w 

poprzedniej sekcji: 

{ 

„name”: „Thermos Stainless King 16-Ounce Food Jar”, 

„opis”: „Wykonany ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach, ten 16-uncjowy słoik na żywność jest 

praktycznie niezniszczalny, ale jego elegancki wygląd to jedno i drugie przyciągające wzrok i 

funkcjonalne ... ", 

... 

} 



NoSQL jest coraz częściej wykorzystywany do buforowania i przechowywania nierelacyjnych mediów, 

takich jak dokumenty i dane, które nie muszą być przechowywane w bazie danych zgodnej z ACID. 

Rozwiązania NoSQL ogólnie poświęcają spójność i dostępność w zamian za wydajność i możliwość 

skalowania w rozproszonej naturze. Zdjęcia produktów, oceny i recenzje, historia przeglądania i inne 

podobne dane są bardzo odpowiednie dla baz danych NoSQL, w których zgodność z ACID nie stanowi 

problemu. NoSQL coraz częściej zaczyna znajdować swoje miejsce w e-commerce na dużą skalę. 

Technologia ma prawdziwą wartość, ale dojście do niej i jej rozwój do poziomu relacyjnych baz danych 

zajmie trochę czasu. Relacyjne bazy danych istnieją w nowoczesnej formie od lat siedemdziesiątych. 

NoSQL istnieje już od kilku lat. 

W pełni zdenormalizowane 

Historycznie wiele danych było przechowywanych w zwykłym formacie HTML. Sprzedawcy używają 

edytorów WYSIWYG i zapisują sam HTML, albo w pliku, albo w bazie danych. Te fragmenty HTML 

byłyby następnie wstawiane na większe strony w celu utworzenia kompletnych stron internetowych. 

Dane wyglądały tak: 

<h2> Słoik na żywność 16-uncji Thermos Stainless King </h2> 

<div id = "opis_produktu"> 

Ten 16-uncyjny słoik na żywność wykonany ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach jest 

praktycznie niezniszczalny, a jego elegancki wygląd przyciąga wzrok i jest funkcjonalny ... 

</div> 

Jedną z wielu wad tego podejścia jest to, że nie można ponownie wykorzystywać tych danych w 

różnych kanałach. Będzie to działać na stronie internetowej, ale jak możesz uzyskać aplikację na 

iPhone'a, aby z niej korzystać? To podejście zanika i nie należy go już używać. 

Hosting 

Kluczem do sukcesu e-commerce jest model hostingu. Hosting obejmuje co najmniej fizyczne centrum 

danych, szafy na sprzęt, zasilanie i łączność z Internetem. Jest to również znane jako ping, power i pipe. 

Ponadto dostawcy mogą oferować sprzęt komputerowy, infrastrukturę wspierającą, taką jak sieć i 

pamięć, oraz różne usługi zarządzania z umowami o poziomie usług. Z punktu widzenia hostingu 

chmura jest znacznie bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna. Przez wiele lat nie posiadano centr danych 

fizyczny ,z których prowadzisz działalność. Sprzęt używany do obsługi Twojej platformy i sieci, przez 

które często przesyłane są dane należący do dostawcy centrum danych. Rzadko można znaleźć 

dostawcę e-commerce na poziomie przedsiębiorstwa, który sam hostuje się na miejscu. To był kiedyś 

model, ale w ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił gwałtowny ruch w kierunku w pełni zarządzanego 

hostingu, a teraz publicznej infrastruktury jako usługi. Duzi, oddani dostawcy oferują znacznie lepsze 

centra danych i infrastrukturę wspierającą dla handlu elektronicznego. Nie trzeba dużo przerastać 

lokalnego centrum danych. Ci dedykowani dostawcy oferują następujące funkcje: 

• Wysoka dostępność energii przez wielu dostawców i stosowanie generatorów zapasowych 

• Bezpośrednie połączenia z wieloma szkieletami Internetu 

• Wysokie bezpieczeństwo, w tym zapory ogniowe, strażnicy z bronią, fizyczne bezpieczeństwo 

biometryczne 

• Umieszczenie centrów danych z dala od samolotów powodziowych, z dala od obszarów podatnych 

na trzęsienia ziemi i blisko taniej energii 



• Zaawansowane tłumienie ognia 

• Chłodzenie o wysokiej gęstości 

Dedykowani dostawcy oferują znacznie więcej niż to, co można zbudować na terenie własnego 

centrum danych, za znacznie niższe koszty. Niektóre z tych centrów danych mają miliony metrów 

kwadratowych. Koszt krańcowy, jaki ci dostawcy ponoszą za jeszcze jednego najemcę, jest niewielki, 

co pozwala im przekazać część tych oszczędności. Korzyści skali są wiodącą zasadą dla tych dostawców. 

Większość tych dostawców oferuje usługi uzupełniające ofertę sprzętu i infrastruktury. Usługi te 

obejmują (w rosnącej kolejności złożoności): 

• Zasilanie cykliczne 

• Zarządzanie z systemu operacyjnego w dół (w tym łatanie) 

• Usługi wspólne, takie jak magazynowanie i równoważenie obciążenia 

• Zarządzanie z serwera aplikacji w dół (w tym łatanie) 

• Zarządzanie z aplikacji w dół 

• Bieżące opracowywanie / konserwacja na poziomie aplikacji 

Platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa to to, co dostawcy infrastruktury jako usługi 

zbudowali na swojej infrastrukturze, próbując przesunąć łańcuch wartości i uzyskać większe przychody 

z wyższymi marżami. Wszystko, czego nie możesz odróżnić od siebie, powinno zostać zlecone na 

zewnątrz. Dotyczy to teraz szczególnie mocy obliczeniowej 

Ograniczenia obecnej architektury wdrażania 

Współczesna architektura wdrażania e-commerce opiera się na starych dekadach architektury, a 

dostępność jest motorem wszystkich decyzji. Ludzie są często zachęcani do dostępności platformy i 

karani, często zwolnieniami, za przerwy w pracy. Awaria w dzisiejszym coraz bardziej wielokanałowym 

świecie jest podobne do blokowania klientom dostępu do wszystkich fizycznych sklepów. Ponieważ 

fizyczne sklepy detaliczne coraz częściej korzystają z jednej platformy e-commerce omnichannel do 

systemów punktów sprzedaży w sklepach, przestanie istnieć  faktycznie uniemożliwiają również 

sprzedaż w sklepie. Utrzymanie włączonych świateł jest koniecznością, która kosztuje prawie wszystko 

inne. Obecna architektura wdrażania ma wiele problemów: 

• Wszystko jest statycznie konfigurowane i konfigurowane, co utrudnia skalowanie w górę lub w dół. 

• Platforma jest skalowana pod kątem pików, co oznacza, że większość sprzętu jest rażąco 

niewykorzystana. 

• Przerwy występują przy szybkich skokach ruchu. 

• Zbyt dużo czasu spędza się na budowaniu infrastruktury, w przeciwieństwie do działań o wyższej 

wartości dodanej. 

Przetwarzanie w chmurze może rozwiązać te problemy. Przeanalizujmy każdy z nich nieco dalej. 

Provisioning statyczny 

Większość dostawców e-commerce statycznie buduje i konfiguruje środowiska. Problem polega na 

tym, że ruch e-commerce jest z natury elastyczny. Ruch może łatwo wzrosnąć 100 razy ponad poziom 

podstawowy. Wystarczy, że najnowsza gwiazda muzyki pop opublikuje tweeta o swojej marce dla 



swoich 50 milionów obserwujących i dość szybko zobaczysz gwałtowny ruch, gdy inni ponownie 

tweetują oryginalny tweet. Świat jest o wiele bardziej połączony niż kiedyś. Albo musisz skalować do 

szczytu, albo ryzykujesz awarię pod dużym obciążeniem. Koszt awarii często przewyższa koszt zakupu 

kilku dodatkowych serwerów, więc serwery są nadmiernie rezerwowane, często o wiele więcej niż jest 

to konieczne. Dostarczanie statyczne jest złe, ponieważ jest nieefektywne. Nie można skalować w górę 

lub w dół na podstawie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do skalowania 

dostawców e-commerce dla pików w przeciwieństwie do skalowania dla rzeczywistego obciążenia. 

Ponieważ nikt nie chce zostać zwolniony, wszyscy po prostu szaleją w przesadzie w  w celu utrzymania 

100% czasu sprawności. Nadmierne przydzielanie zasobów prowadzi do poważnych problemów: 

• Zmarnowane miejsce w centrum danych, które jest coraz droższe 

• Niepotrzebne koszty ze względu na centrum danych i koszty ludzkie 

• Skoncentruj się na podstawowej kompetencji - bez względu na to, czy sprzedajesz najnowsze buty 

do koszykówki, czy sprzedajesz wózki widłowe 

Większość dostawców e-commerce musi zapewniać obsługę statyczną, ponieważ ich platformy e-

commerce nie nadają się do dynamicznego skalowania. Na przykład wiele platform e-commerce 

wymaga, aby porty i adresy IP były zapisane na stałe w plikach konfiguracyjnych. Cały przemysł opierał 

się na zaopatrzeniu statycznym. Chmura i koncepcja dynamicznego udostępniania to najnowsze 

osiągnięcie. 

Skalowanie dla pików 

Wielu dostawców e-commerce po prostu zgaduje, jakie będą ich szczyty, a następnie pomnożymy to 

przez pięciu, aby dostosować ich środowiska produkcyjne. Sprzęt jest rozmieszczony statycznie i 

pozostaje bezczynny, z wyjątkiem kilku godzin w roku, w których zwiększa się do 20%. Głównym 

czynnikiem było zapewnienie 100% dyspozycyjności, ponieważ przestoje prowadzą do bezrobocia. 

Następnie należy zakupić sprzęt dla środowisk programistycznych i testowych, które rzadko są 

używane. Jest to bardziej odpowiednie dla większych dostawców niż dla mniejszych dostawców, którzy 

zwykle nie mają pieniędzy na zbudowanie tak wielu środowisk. Ponieważ ruch może być tak podatny 

na gwałtowne wzrosty, wielu dostawców e-commerce pomnaża swój rzeczywisty oczekiwany szczyt 

przez pięć, tak że szczyt zużywa tylko 20% procesora lub cokolwiek to jest czynnik ograniczający. 

Następnie większość konfiguruje kopię lustrzaną produkcji w innym fizycznym centrum danych na 

potrzeby odzyskiwania po awarii lub jako w pełni aktywne dodatkowe centrum danych. Oprócz 

produkcji istnieje wiele środowisk przedprodukcyjnych, z których wszystkie stanowią niewielką część 

produkcji. Każda gałąź kodu zazwyczaj wymaga własnego środowiska. Jest to dużo sprzętu! Przy 

normalnym ruchu produkcyjnym wymaganych jest tylko pięć serwerów (10% rzeczywistej wartości 

szczytowej 50 serwerów = 5). Środowiska programowania i kontroli jakości są rzadko używane, a 

jedynymi klientami są wewnętrzni testerzy kontroli jakości. Środowiska przejściowe są okresowo 

używane do testów obciążenia i dla kadry kierowniczej do podglądu funkcjonalności, ale to wszystko. 

Rysunek  pokazuje, jak często sprzęt nie jest w pełni wykorzystywany. 



 

W tym przykładzie 1% wszystkich serwerów (5 z 629) jest faktycznie używanych w stanie ustalonym. 

Samo przeniesienie środowiska przedprodukcyjnego pozwoliłoby zaoszczędzić ogromną ilość 

pieniędzy. 

Przerwy spowodowane szybkim skalowaniem 

Ponieważ stos jest tak niewykorzystany, gwałtowne skoki ruchu często powodują upadek całych 

platform. Testy obciążenia wykorzystują starannie przygotowane czasy rozruchu, które określają, jak 

szybko dodawani są klienci wirtualni. Po każdym okresie rampy platforma zawsze może się 

ustabilizować. Stabilizacja, znana również jako poziomowanie, ma na celu przywrócenie czasu systemu 

po obciążeniu nim dużym obciążeniem. Testy obciążenia często wyglądają tak  

 

Ale w rzeczywistości ruch drogowy często wygląda tak. 



 

Skuteczne kampanie w mediach społecznościowych, niewłaściwie wycenione produkty (np. 0,01 USD 

zamiast 100 USD), podmuchy e-maili, kupony / promocje, wzmianki w prasie i ważne premiery 

produktów mogą w krótkim czasie spowodować znaczny ruch do punktu, w którym może wyglądać 

rozproszony atak typu „odmowa usługi”. Platformy nie mają okresów „wyrównania” w prawdziwym 

życiu. 

Studium przypadku: wpadka cenowa firmy Dell 

Tajwańska filia firmy Dell, www.dell.com.tw, przypadkowo ustawiła cenę jednego z 19-calowych 

monitorów na około 15 USD zamiast planowanej ceny na około 148 USD. Niepoprawna cena została 

zaksięgowana lokalnie o godzinie 23:00. W ciągu ośmiu godzin zakupiono 140 000 monitorów z 

prędkością około pięciu na sekundę. 

Ten gwałtowny wzrost ruchu powoduje tworzenie połączeń na każdej warstwie, co prowadzi do 

gwałtownego wzrostu ruchu i zużycia pamięci. Tworzenie połączeń jest kosztowne - dlatego wszystkie 

warstwy używają pewnego rodzaju puli połączeń. Ale nie ma sensu dysponować ogromnymi pulami 

połączeń, które są wykorzystywane tylko w kilku procentach. Połączenia i inne cięższe zasoby są zwykle 

tworzone na żądanie, co może prowadzić do awarii pod dużym obciążeniem. Oprogramowanie na ogół 

nie działa dobrze, gdy zostaje obciążone dużym obciążeniem. 



Co to jest przetwarzanie w chmurze? 

Przetwarzanie w chmurze jest po prostu nowym wcieleniem ugruntowanego modelu biznesowego: 

użyteczności publicznej. Zdecydowana większość gospodarstw domowych i przedsiębiorstw nie 

inwestuje już samodzielnie w wytwarzanie energii. Jest szybsze, lepsze i tańsze, aby zezwolić 

użyteczności publicznej na generowanie jej w imieniu dużych grup konsumentów. Usługi użyteczności 

publicznej korzystają z możliwości specjalizacji na bardzo ograniczonym rynku, przy jednoczesnym 

korzystaniu z korzyści skali. Konsumenci nie mają wiedzy o tym, jak wytwarzać energię, ani nie powinni. 

Jednak za cenę nominalną każda firma lub osoba fizyczna może podłączyć się do sieci (na żądanie), 

pobrać tyle lub tak mało, jak to wymagane (elastyczne) i zapłacić tylko za faktycznie wykorzystaną 

(zmierzoną) kwotę. Moc jest bardzo podobna do przetwarzania w chmurze, zarówno w modelu 

biznesowym stosowanym przez dostawców, jak i korzyściach, jakie zapewnia indywidualnym 

konsumentom. 

Ogólnie przyjęta definicja 

Termin chmura obejmuje wszystko, do tego stopnia, że nic nie znaczy. Chmura została tak szeroko 

zdefiniowana przez marketerów, że każda usługa dostarczana przez Internet jest teraz uważana za 

część chmury. Usługi tak przyziemne jak zdjęcia online ,udostępnianie lub internetowa poczta e-mail 

są teraz liczone jako przetwarzanie w chmurze, w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Przetwarzanie 

w chmurze wciąż dojrzewa, zarówno jako koncepcja, jak i technologia, która ją stanowi. Ale na potrzeby 

tego tekstu przetwarzanie w chmurze najlepiej opisują trzy przymiotniki: 

Elastyczna 

Aby dane zasoby można było uznać za część chmury, musisz mieć możliwość ich zwiększania lub 

zmniejszania albo automatycznie, albo na żądanie, za pomocą samoobsługowych interfejsów 

użytkownika lub interfejsów API. Zasób może obejmować wszystko, co masz dzisiaj w swoim centrum 

danych - od skodyfikowanego sprzętu z systemem Linux (infrastruktura jako usługa), przez serwery 

aplikacji (platforma jako usługa), aż po aplikacje (oprogramowanie jako oprogramowanie)  

Na żądanie 

Widząc, że elastyczna jest pierwszym słowem używanym do opisania chmury, musisz być w stanie 

zapewnić zasób dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz, i uwolnić go, gdy go nie potrzebujesz. 

Mierzalna 

Powinieneś płacić tylko za to, czego używasz - na przykład za moc. Ma to ogromne konsekwencje, 

ponieważ koszty bezpośrednio odzwierciedlają zużycie, a zatem mogą być znacznie niższe. Ponieważ 

wynajmujesz moc obliczeniową, możesz również traktować koszty jako wydatki operacyjne (OPEX), 

takie jak moc, a nie nakłady inwestycyjne (CAPEX), takie jak tradycyjny sprzęt.  

Zauważ, że są to dokładnie te same przymiotniki użyte do zdefiniowania mocy z użyteczności 

publicznej. Jeśli usługa spełnia wszystkie trzy kryteria, można ją ogólnie uznać za część chmury. 

Rozwiązania chmurowe można dalej klasyfikować według dwóch kryteriów. Pierwszy dotyczy sposobu 

udostępniania usługi do konsumpcji. Nazywa się to modelem usług i sprowadza się do tego, ile wartości 

dodaje sprzedawca. Niektórzy dostawcy po prostu oferują sprzęt, a Ty musisz sam wykonywać 

wszystkie prace na najwyższym poziomie. Przykładem tego jest publiczna oferta infrastruktury jako 

usługi. W przeciwnym kierunku jest Software-as-a-Service, czyli tam, gdzie sprzedawca buduje, wdraża 

i utrzymuje dla ciebie cały stos. Przykładem tego jest sieć dostarczania treści. Chociaż istnieje ciągłość 

od infrastruktury jako usługi do platformy jako usługi i oprogramowania jako usługi, każdy model jest 



inny. Drugi dotyczy modelu wdrażania, który odnosi się do dostępności oferty. Z jednej strony jest 

publiczny, co jest tak, jak się wydaje: każdy może udostępnić swoje zasoby. Druga skrajność jest 

prywatna, w której może zapewnić tylko wybrana grupa. Chmury prywatne buduje się często w 

przedsiębiorstwach, choć ich użyteczność jest często ograniczona z powodu braku pełnej elastyczności. 

Chmury publiczne są tematem tego tekstu. Każde rozwiązanie chmurowe można ocenić i sklasyfikować 

zgodnie z sześcianem pokazanym na rysunku 

 

Tekst ten koncentruje się w dużej mierze na infrastrukturze jako usłudze. Przyjrzyjmy się bliżej 

przymiotnikom, następnie modelom usług i modelom wdrażania. 

Elastyczna 

Elastyczność odnosi się do możliwości dowolnego zwiększania lub zmniejszania zasobów. Na przykład 

powinieneś być w stanie zapewnić więcej sprzętu dla warstwy serwera aplikacji przed kampanią w 

mediach społecznościowych lub nawet w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na kampanię w mediach 

społecznościowych. W miarę zmniejszania się ruchu z kampanii powinieneś być w stanie zmniejszyć 

swój sprzęt, aby dopasować go do niższej linii bazowej ruchu. Wracając do analogii mocy, stadiony są 

w stanie wyciągnąć tyle, ile chcą z dużej siatki podczas dużej imprezy. 

Elastyczność jest charakterystyczną cechą chmury. 

Zasoby mogą być postrzegane jako dowolny fizyczny sprzęt lub oprogramowanie. Każdy sprzęt lub 

oprogramowanie wdrożone w celu obsługi aplikacji e-commerce jest technicznie zasobem. Zasoby 

muszą być generalnie zapewniane w tym samym stosunku, choć niekoniecznie w tandemie. Na 

przykład proporcja serwerów aplikacji do pamięci podręcznej serwerów grid powinna zasadniczo 



pozostać taka sama, przy założeniu, że platforma jest skalowalna. Provisioning odnosi się do możliwości 

pozyskiwania nowego sprzętu lub oprogramowania. Inicjowanie obsługi administracyjnej powinno 

odbywać się automatycznie lub na żądanie przy użyciu samoobsługowych interfejsów użytkownika lub 

interfejsów API. Najlepsze udostępnianie odbywa się automatycznie, w reakcji na oczekiwany wzrost 

zapotrzebowania lub najlepiej w oczekiwaniu na niego. 

Na żądanie 

Podczas gdy elastyczność odnosi się do możliwości dowolnego zwiększania lub zmniejszania zasobów, 

na żądanie odnosi się do możliwości zapewnienia w dowolnym momencie. Nie musisz zamawiać 

nowego sprzętu, podpisywać zamówienia ani dzwonić do dostawcy, aby uzyskać większą pojemność. 

Podczas gdy elastyczność jest cechą charakterystyczną chmury, zależy ona od możliwości zapewnienia 

w dowolnym momencie. Tradycyjne wdrożenia poza chmurą można technicznie uznać za elastyczne, 

ponieważ można zwiększyć pojemność; to zajmuje tygodnie, a nawet miesiące. Na żądanie odnosi się 

do możliwości świadczenia w dowolnym momencie. Podobnie jak wytwarzanie energii, przetwarzanie 

w chmurze ogólnie działa, ponieważ odbiorcy odpowiednich usług mają swoje szczyty w różnym czasie. 

Indywidualni konsumenci są na całym świecie w różnych strefach czasowych, w różnych branżach, 

wykonując różne obciążenia. Wykorzystanie zasobów powinno pozostać dość stałe dla dostawcy usług 

w chmurze, ale może się znacznie różnić dla poszczególnych konsumentów. Na przykład zużyjesz o 

wiele więcej zasobów w Czarny piątek lub drugi dzień świąt niż w niedzielny poranek w styczniu. Gdyby 

wszyscy indywidualni konsumenci próbowali jednocześnie zapewnić dużą ilość zasobów, nie byłoby 

wystarczającej ilości zasobów dla wszystkich. Jest to formalnie zdefiniowane jako nadsubskrypcja, co 

oznacza, że te same zasoby są obiecane wielu najemcom. Modele biznesowe dla dostawców usług w 

chmurze (i usług użyteczności publicznej) działają z powodu tej zasady. Wiele obciążeń w publicznej 

chmurze Infrastruktura jako usługa nie musi być wykonywanych w danym momencie. Wśród obciążeń 

e-commerce jest wyjątkowy, ponieważ klient czeka na drugim końcu na wykonanie żądania HTTP. Nie 

można odroczyć wykonania żądania HTTP. Wiele obciążeń chmurowych jest wykonywanych wsadowo 

i można je wykonać w dowolnym momencie. Aby wyrównać ogólne wymagania dotyczące chmury, 

niektórzy dostawcy oferują taką możliwość licytowania niewykorzystaną moc obliczeniową w formacie 

aukcyjnym. W Czarny piątek, gdy aplikacje e-commerce wymagają dużej mocy obliczeniowej, 

zapotrzebowanie na zasoby byłoby bardzo wysokie, a cena oferty wolnych mocy również byłaby bardzo 

wysoka. Obciąża to aplikacje, które nie są wrażliwe na czas, mogą więc działać, powiedzmy, w Boże 

Narodzenie, kiedy zapotrzebowanie na cały system i ceny mogą być bardzo niskie. Umożliwia to 

konsumentom zasobów w chmurze uzyskanie niższych cen, jednocześnie umożliwiając dostawcom 

wyrównanie ruchu i zakup mniejszej ilości sprzętu niż byłoby to konieczne. Świetną analogią są ceny 

zatorów drogowych na autostradach, w których opłaty drogowe rosną wraz z rosnącą liczbą osób na 

drogach. Oprócz możliwości udostępniania zasobów, zasoby powinny być udostępniane w 

odpowiednim czasie. Dostarczenie powinno zająć tylko kilka minut 

Mierzalne 

Innym centralnym założeniem chmury jest możliwość płacenia za to, czego używasz. Jeśli udostępnisz 

serwer na trzy godziny, powinieneś zapłacić tylko za te trzy godziny, z których faktycznie korzystasz. 

Płacenie za zasoby, które nie zostały zainicjowane, nie są chmurą obliczeniową. Wracając do analogii 

mocy, płacisz tylko za zużytą moc. Cena za kilowatogodzinę jest znana i możesz spojrzeć na licznik lub 

w trybie online, aby zobaczyć, ile energii zużyłeś. Byłoby absurdalnie płacić za maksymalne 

wykorzystanie mocy w roku przez cały rok, ale w ten sposób płacono dziś większość zasobów e-

commerce. Skalujesz dla szczytów i płacisz za te zasoby przez cały rok. Warunkiem pobierania opłat za 

faktycznie wykorzystane zasoby jest możliwość dokładnego pomiaru. Koszty jednostkowe powinny być 

takie same lub mniejsze po dodaniu każdej instancji. Innymi słowy, powinieneś płacić tyle samo lub 



mniej za jednostkę, ponieważ konsumujesz więcej. Chmura jest tak samo destrukcyjna, jak z 

technologicznego punktu widzenia, ale jest jeszcze bardziej destrukcyjna i potencjalnie korzystna dla 

finansistów. Tradycyjny sprzęt zakupiony z góry jest traktowany jako CAPEX, co stanowi stały koszt, 

który należy opłacić z góry i amortyzować przez lata. OPEX, podobnie jak moc, jest wypłacany 

stopniowo, gdy wartość jest faktycznie realizowana. Koszt dopasowany do wartości wygląda jak na 

rysunku 

 

 

Większość innych firm potrzebuje dużych kwot kapitału, zanim zaczną zarabiać. Pomyśl o handlu 

detalicznym, opiece zdrowotnej, produkcji, oprogramowaniu i telekomunikacji - które wymagają 

dużych kwot kapitału, zanim zarobią dolara. Chociaż częściowo dotyczy to handlu elektronicznego, 

przynajmniej duże statyczne infrastruktury z przeszłości nie są już potrzebne. Chmura to znacznie 

więcej niż tylko technologia. To fundamentalna zmiana w ekonomice IT. 

Modele usług sprowadzają się do wartości dodanej przez dostawcę. Każda podana warstwa pozwala 

dostawcy zwiększyć wartość dodaną. Poniższy rysunek pokazuje trzy najpopularniejsze modele usług 



 

Dostawcy zawsze starają się przesunąć w górę łańcucha wartości - to znaczy, dodając więcej wartości 

do większej liczby warstw stosu, aby mogli generować wyższe marże i zwiększać swoje przychody na 

klienta. Dostawcy, którzy przesuwają się w górę łańcucha wartości w kierunku ofert Software-as-a-

Service, mogą pobierać wyższe marże, oferując lepszą obsługę w lepszej cenie niż to, co można zrobić 

samodzielnie. Sprzedawcy generalnie oszczędzają pieniądze i sami zarabiają dzięki specjalizacji siły 

roboczej (pomaga to, jeśli możesz zatrudnić najlepszych światowych ekspertów w każdej specjalizacji) 

i ekonomii skali (możesz skorzystać z automatyzacji i większej siły nabywczej). To pragnienie awansu w 

górę łańcucha wartości jest powodem, dla którego większość dostawców infrastruktury jako usługi ma 

teraz ofertę Platform jako usługa i oprogramowanie jako usługa, które uzupełniają ich podstawowe 

oferty w zakresie infrastruktury jako usługi. Większość dostawców nie pasuje dokładnie do jednej 

kategorii, jak często każdy z nich ma wiele ofert 

Studium przypadku: Amazon Web Services 

Amazon po raz pierwszy rozpoczął wyprawę w chmurę w 2006 r. wraz z EC2, publiczną ofertą 

infrastruktury jako usługi. Szybko dodał usługi komplementarne, od magazynowania po równoważenie 

obciążenia. Od 2010 r. Hostowana jest flagowa platforma e-commerce Amazon.com własne oferty 

chmurowe. W 2011 r. Amazon ogłosił ofertę platformy jako usługi, o nazwie Beanstalk. Beanstalk 

pionowo integruje wiele ofert w całym portfolio Amazon: 

• Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) 

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 

• Amazon CloudWatch 

• Amazon Elastyczne równoważenie obciążenia 

Klienci płacą za podstawowe usługi Amazon, z których korzystają, ale nie ma dodatkowych opłat za 

samą Beanstalk.1 Klienci płacą za dodatkowe pięć lub więcej usług Amazon za pomocą Beanstalk, 

których w innym przypadku nie mogliby korzystać. Alternatywą dla usługi Platform-as-a-Service (pięć 

pionowo zintegrowanych usług Amazon) jest często po prostu infrastruktura jako usługa (EC2). Klienci 



otrzymują w pełni zintegrowaną platformę, a Amazon jest w stanie zarobić więcej przychodów. Działa 

dla wszystkich 

Najlepiej jest określić wszystkie usługi, które będą potrzebne do dostarczenia platformy e-commerce, 

a następnie zdecydować, które z nich możesz osiągnąć lepiej niż konkurencja. Na przykład można 

udostępnić niektóre nagie serwery Linux od dostawcy infrastruktury jako usługi, zainstalować serwer 

WWW i udostępniać stamtąd zawartość statyczną. Możesz też zlecić to zewnętrznej sieci dostarczania 

treści. Sieci dostarczania treści mogą dostarczać treści statyczne lepiej, szybciej i taniej niż Ty, oprócz 

dostarczania innej wartości dodanej, której nie możesz. Wszystko, czego nie możesz zrobić lepiej niż 

konkurencja, powinno być zlecane na zewnątrz, jeśli to możliwe, najlepiej dostawcy, który ma 

najwyższą ofertę w całym łańcuchu wartości. Przyjrzyjmy się dalej tym modelom, w kolejności od 

wartości dodanej przez dostawcę (najwyższa wartość wymieniona jako pierwsza). 

Oprogramowanie jako usługa 

W oprogramowaniu jako usługa (SaaS) dostawcy oferują usługę w przeciwieństwie do surowej 

platformy lub sprzętu wymaganego do świadczenia usługi. Na przykład dostawcy DNS i dostawcy sieci 

dostarczania treści często sprzedają swoje oprogramowanie w ten sposób. Konsumenci 

oprogramowania dostarczanego w ten sposób nie dbają o to, w jaki sposób dostawca tworzy usługę. 

Serwer aplikacji, sprzęt, system operacyjny i baza danych nie mają znaczenia, o ile usługa jest zgodna 

z uzgodnionymi umowami o poziomie usług. Umowy dotyczące poziomu usług definiują warunki, takie 

jak oczekiwana dostępność i wydajność. Poniższy rysunek pokazuje, co oferują dostawcy SaaS. 

 

Dostawcy oferujący SaaS mają luksus specjalizacji w wykonywaniu jednej rzeczy wyjątkowo dobrze. 

Platformę pod usługą można dostroić i zoptymalizować specjalnie pod kątem pojedynczego 

obciążenia. Mogą one, w kilku okolicznościach, usprawnić pracę sprzętu z oprogramowaniem, aby 

zapewnić w pełni zintegrowane działanie. To może być możliwe z PaaS lub IaaS, ale wymagałoby to 

więcej pracy. SaaS jest łatwym do wdrożenia, opłacalnym i technicznie lepszym sposobem wdrażania 

autonomicznych usług, takich jak: 

• Globalne równoważenie obciążenia serwera (GSLB) lub DNS 

• Proxy od brzegu z powrotem do centrum danych z uruchomionym kodem 

• Podawanie treści statycznych 

• Łagodzenie ataków rozproszonej odmowy usługi (DDoS) (czyszczenie żądania) 

• Zapory ogniowe aplikacji internetowych 



SaaS nie zawsze spełnia wszystkie wymagania przetwarzania w chmurze: 

• elastyczny 

• Na żądanie 

• Mierzone 

SaaS zwykle spełnia pierwsze dwa, ale nie zawsze spełnia ostatni. Na przykład wielu dostawców oferuje 

miesięczne subskrypcje swoich usług, w których można zużywać wszystko, czego potrzebujesz. W grę 

wchodzą często umowy wieloletnie. Chociaż technicznie nie jest to przetwarzanie w chmurze, usługi 

te nadal należy wziąć pod uwagę. Pragmatyzm powinien rządzić podejmowaniem decyzji. 

Platforma jako usługa 

W usłudze Platform-as-a-Service (PaaS) dostawcy oferują platformę, za pomocą której można wdrożyć 

własną aplikację. Z dostawcą odpowiedzialnym za serwer aplikacji, środowisko wykonawcze, bazę 

danych i sprzęt możesz swobodnie skoncentrować się na swojej aplikacji. Wielu dostawców oferuje 

również dodatkowe usługi, takie jak zintegrowane testowanie, przesyłanie wiadomości, 

monitorowanie, modelowanie aplikacji i inne usługi wymagane do przyspieszenia rozwoju i wdrażania 

aplikacji oraz utrzymania ich w produkcji, jak pokazano na rysunku 

 

PaaS to cały pakiet, dla którego kupujesz i tworzysz aplikację. Jeśli kupisz do końca, możesz 

zaoszczędzić ogromną ilość czasu i pieniędzy, ponieważ sprzedawca PaaS robi wszystko za Ciebie. 

Wielu dostawców konfiguruje nawet automatyczne skalowanie, co pozwala monitorować każdą 

warstwę aplikacji i skalować w górę i w dół w zależności od zapotrzebowania. Ale wszystko to odbywa 

się kosztem elastyczności. Doświadczenie w otoczonym murem ogrodzie dostawcy jest ogólnie bardzo 

dobre ze względu na ścisłą integrację pionową. Ale jeśli zaryzykujesz i potrzebujesz czegoś, czego twój 

sprzedawca nie obsługuje, często nie masz szczęścia. Na przykład niektórzy dostawcy PaaS nie 

pozwalają pisać z aplikacji do lokalnego systemu plików. Jeśli aplikacja wymaga zapisu do lokalnego 

systemu plików, nie będziesz mógł skorzystać z tego dostawcy. To z natury prowadzi do polegania na 

wielu dostawcach PaaS, co zwiększa złożoność. PaaS zwykle działa dobrze w przypadku małych 

aplikacji, być może w przypadku obsługi większej aplikacji e-commerce. Na przykład PaaS byłby 

świetny, gdybyś chciał zbudować samodzielny silnik wyceny. PaaS ogólnie nie działa dobrze dla całej 

aplikacji e-commerce na poziomie przedsiębiorstwa. Niewiele aplikacji e-commerce mieści się w 

granicach oferowanych przez wielu dostawców PaaS. Zawsze są aplikacje pomocnicze, 

oprogramowanie pośrednie i różnego rodzaju agenty, które należy wdrożyć w celu obsługi aplikacji e-

commerce. Najczęstszym wyzwaniem w PaaS jest brak elastyczności. Dostawcy są w stanie zapewnić 



największą wartość poprzez standaryzację na jednym stosie, a następnie integrację pionową tego 

stosu. Ta standaryzacja i integracja pionowa oznacza na przykład, że prawdopodobnie nie możesz 

zamienić bazy danych na taką, która Ci się bardziej podoba. Oznacza to również, że nie możesz wdrażać 

aplikacji, które nie pasują do ich stosu, takich jak agenci monitorowania innych firm. Albo weźmiesz to, 

co masz, albo nie masz szczęścia. Integracja pionowa może również prowadzić do blokady dostawcy, 

jeśli nie będziesz ostrożny. Dostawcy reagują na te niedociągnięcia, ale nigdy nie będziesz mieć takiej 

elastyczności, jak w przypadku IaaS. 

Infrastruktura jako usługa 

W usłudze Infrastructure-as-a-Service (IaaS) dostawcy oferują sprzęt i hiperwizor z połączeniem z 

Internetem i to wszystko. Musisz zbudować wszystko ponad systemem operacyjnym, choć często jest 

to preferowane, ponieważ daje prawie całkowitą elastyczność. 

 

IaaS jest cenny, ponieważ zapewnia pełną elastyczność we wdrażanym oprogramowaniu i sposobie 

konfigurowania go do współpracy. Możesz zainstalować dowolną wersję dowolnego oprogramowania 

i skonfigurować je według własnego uznania. Nigdy nie utkniesz, ponieważ dostawca, którego używasz, 

przestał obsługiwać warstwę stosu używaną przez dostawcę PaaS. Ponieważ sprzedawca oferuje po 

prostu towar na zamówienie, zazwyczaj kosztuje znacznie mniej niż porównywalny PaaS lub SaaS. Ale 

musisz wydać więcej, aby to działało. Szukaj w IaaS swojej podstawowej aplikacji i oprogramowania 

pomocniczego. Zasadniczo tylko IaaS oferuje elastyczność wymaganą do wdrożenia i konfiguracji 

platformy e-commerce na poziomie przedsiębiorstwa. W szczególności rozważ użycie go do 

następujących celów: 

• Twoja podstawowa aplikacja e-commerce - ta, którą budujesz, kupujesz / dostosowujesz 

• Serwer aplikacji 

• Środowisko wykonawcze 

• Baza danych, taka jak relacyjna lub NoSQL 

Podczas gdy IaaS jest elastyczny i niedrogi w porównaniu z innymi modelami usług, wymaga on 

umiejętności wdrażania zaleceń zawartych w tym tekście. Dostałeś niektóre narzędzia od dostawców, 

ale jesteś w zasadzie sam. Dla małej organizacji lub takiej, która nie jest szczególnie biegła w 

dokonywaniu dużych zmian, jest to wysoki cel. 

Modele wdrażania 



Podczas gdy modele usług dotyczą wartości dodanej przez każdego dostawcę, modele wdrażania 

opisują, kto może skorzystać z każdej oferty. Każdy model usługi może być technicznie dostarczany 

przy użyciu dowolnego modelu wdrażania, ale w praktyce niektóre modele usług lepiej nadają się do 

niektórych modeli wdrażania. Chmura publiczna jest dostępna dla każdego. Prywatna chmura jest 

wykorzystywana tylko przez wyznaczone organizacje lub osoby i może być wdrażana w lokalach lub 

poza nimi. Chmura hybrydowa to dynamiczne przekształcanie się w chmurę publiczną zarówno z 

chmury prywatnej, jak i tradycyjnej lokalnej lub zewnętrznej siedziby. Definicje każdego modelu 

wdrażania są dość proste, ale implikacje mogą być znaczące. Omówmy dalej. 

Chmura publiczna 

Chmura publiczna wygląda dokładnie tak, jak brzmi: jest publiczna. Każdy może korzystać z jego usług. 

Z definicji chmura publiczna jest własnością i jest zarządzana przez stronę trzecią w centrach danych 

należących do dostawcy lub na podstawie umowy przez niego. Innymi słowy, centra danych nie są 

twoje. Dostawcy chmury publicznej zazwyczaj działają w wielu różnych centrach danych, a konsumenci 

usługi mogą wybrać, gdzie chcą udostępnić swoje zasoby. Dostawcy oferujący chmurę publiczną 

czerpią ogromne korzyści z ekonomii skali. Mogą kupić ogromne ilości sprzętu, przepustowości i mocy, 

a następnie zbudować zaawansowaną automatyzację na szczycie stosu. Dzięki temu mogą dostarczać 

Ci swoje oprogramowanie, platformę lub infrastrukturę szybciej, lepiej i taniej niż możesz. Dostawcy w 

chmurze publicznej, zwłaszcza dostawcy IaaS, również czerpią korzyści z rejestracji szerokiego grona 

klientów i wykorzystania zasobów do różnych celów w różnych momentach. Pozwala to na nadmierną 

subskrypcję zasobów. Wyższa nadsubskrypcja oznacza dla Ciebie niższe koszty. Chmura publiczna jest 

często używana, gdy trzeba zgromadzić duże ilości zasobów. Na przykład wielkoskalowe symulacje 

pogodowe mogą wykorzystywać tysiące serwerów, ale tylko przez kilka godzin. Uczelnia nie ma sensu 

kupować kilku tysięcy maszyn i używać ich tylko przez kilka godzin w roku. Lub w przypadku, gdy 

zostaniesz trafiony rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi” i będziesz musiał poradzić sobie z 

1000-krotnym ruchem - tam przewyższają chmury publiczne. Właśnie z tego samego powodu chmury 

publiczne przodują w e-commerce. Elastyczność jest charakterystyczną cechą chmur publicznych. 

Dostawcy usług w chmurze zapewniają łatwe w obsłudze interfejsy API do zwiększania lub zmniejszania 

wykorzystania platformy lub infrastruktury. Lub w przypadku SaaS możesz zużyć tyle, ile potrzebujesz, 

a następnie zapłacić za to, czego faktycznie używasz. Ta elastyczność i zdolność do konsumowania 

ogromnych ilości zasobów są ważne jako obciążenia takie jak e-commerce. Chmury publiczne oferują 

swoje usługi każdemu, więc bezpieczeństwo stanowi problem. W zależności od modelu usługi dane 

mogą być kolokowane z innymi lokatorami. Twoje dane mogą przechodzić przez kraje, które mogą je 

przechwycić. Nie możesz fizycznie zobaczyć i dotknąć serwerów, na których przechodzą twoje wrażliwe 

dane. Bezpieczeństwo może z pewnością stanowić problem, ale chmury publiczne mogą ułatwić 

bezpieczeństwo. 

Chmura hybrydowa 

Chmura hybrydowa to połączenie tradycyjnego wdrożenia lokalnego lub zewnętrznego, które pęka w 

chmurze publicznej. „Zbuduj bazę, wynajmij szczyt” to fraza najczęściej używana do opisania chmury 

hybrydowej. Kluczem w hybrydzie jest pęknięcie komponentu - nie to, czy część środowiska, którą 

bezpośrednio nadzorujesz i którą zarządzasz, jest chmurą prywatną. Chmury hybrydowe są często 

używane w następujących scenariuszach: 

• Z przyczyn technicznych nie można wdrożyć oprogramowania ani sprzętu w chmurze. Na przykład 

możesz potrzebować urządzenia fizycznego lub aplikacja może nie działać dobrze w środowisku 

zwirtualizowanym. Dzięki temu modelowi możesz na przykład zachować wewnętrzny backend i 

zastosować bardziej zmienną nakładkę w chmurze publicznej. 



• Chcesz zachować poufność danych pod kontrolą na swoim sprzęcie, z własnymi utalentowanymi 

pracownikami pełniącymi rolę administratorów. 

• Nie można wdrożyć oprogramowania w chmurze z przyczyn komercyjnych. Na przykład możesz 

używać oprogramowania, którego licencje nie działają dobrze w chmurze. 

Chmura hybrydowa doskonale nadaje się do handlu elektronicznego, w którym masz stały poziom 

ruchu, a jednocześnie chcesz dynamicznie skalować dla szczytów. Oszczędzasz pieniądze, zyskujesz 

elastyczność, a jednocześnie zachowujesz pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi. Nie wszyscy wdrożą 

pełną platformę e-commerce w chmurze publicznej. Model hybrydowy jest czasem pożądany, 

ponieważ jego rdzeń platforma przechowująca wrażliwe dane może pozostać pod twoją kontrolą, a 

niewrażliwe części aplikacji można wdrożyć w chmurze. Chociaż krok we właściwym kierunku i dobra 

opcja dla wielu, chmury hybrydowe nie są idealne. Chmury hybrydowe wymagają podzielenia aplikacji 

na dwie części: część zarządzaną wewnętrznie i część wdrożoną w chmurze publicznej. Podział 

istniejącej aplikacji na dwie części nie jest łatwy, ale korzyści mogą łatwo przewyższyć koszty. 

Omówimy to szerzej w części 11. 

Prywatna chmura 

Chmura prywatna to w zasadzie chmura publiczna ograniczona do Twojej organizacji. Chociaż 

zazwyczaj jest wdrażany na sprzęcie, który posiadasz we własnym centrum danych, może być również 

wdrażany na sprzęcie, którego nie posiadasz w kolo. Aby być chmurą prywatną, musi spełniać 

wymagania przetwarzania w chmurze: elastyczne, na żądanie i mierzone. Tradycyjne statyczne 

wdrożenia sprzętu i oprogramowania nie spełniają definicji przetwarzania w chmurze. Podobnie, 

zastosowanie wirtualizacji nie czyni z niej chmury prywatnej, co omówimy w części 6. Aby zbudować 

chmurę prywatną i sprawić, by e-commerce działało, potrzebujesz dużej puli oprogramowania, które 

możesz wdrożyć do tego prywatna chmura. Za pomocą tylko jednej aplikacji (powiedzmy, że osiągasz 

swój szczyt), anulując wszystkie zalety przetwarzania w chmurze. Przy różnych obciążeniach prywatna 

chmura staje się bardziej opłacalna, ale tylko wtedy, gdy każde obciążenie ma swój szczyt w różnych 

momentach. Jeśli jesteś sprzedawcą i korzystasz z prywatnej chmury dla wszystkich swoich aplikacji 

detalicznych, w Czarny piątek szybko zabraknie Ci pojemności. Aby rozwiązać ten problem, musisz 

kupić o wiele więcej sprzętu niż potrzebujesz w stanie ustalonym i pozostawić go bezczynnie przez 

prawie kilka godzin w roku, co jest sprzeczne z celem przetwarzania w chmurze. Chmura prywatna jest 

często używana do konsolidacji w dużych przedsiębiorstwach. Jeśli każdy z różnych obciążeń 

wdrożonych w chmurze prywatnej ma swoje szczyty w różnych porach dnia, tygodnia, miesiąca lub 

roku, możesz w końcu zaoszczędzić pieniądze. Ale znowu, jeśli wszystkie obciążenia mają swoje szczyty 

w tym samym czasie, po prostu ponosisz niepotrzebne koszty ogólne. 

Prywatna chmura jest używana głównie z trzech powodów: 

• Masz wiele obciążeń do skonsolidowania. 

• Jesteś szczególnie świadomy bezpieczeństwa i jeszcze nie ufasz chmurom publicznym, aby były 

bezpieczne. 

• Chcesz „wypróbować chmurę w domu” przed wyjściem do chmury publicznej. 

Chyba że masz wiele obciążeń do konsolidacji, prywatna chmura nie oferuje silnej oferty cenowej. 

Sprzęt używany w chmurach 

Chmury często składają się z utowarowanego sprzętu x86, a utowarowane komponenty są montowane 

przez markowych producentów, a nawet montowane we własnym zakresie. Używany jest sprzęt 



towarowy, ponieważ jest tani i ma ogólne zastosowanie. Sprzęt jest tani, ponieważ jest produkowany 

w ogromnych ilościach i montowany przez producentów, którzy dodają do niego bardzo niewielką 

wartość (koszt). Sprzęt używany w chmurach ma być prawie jednorazowy. W klasycznym kompromisie 

koszt / jakość / dopasowanie do celu decydujący jest koszt. Podczas gdy sprzęt towarowy jest 

najczęściej używany w chmurze, nie musi być definiowanie funkcji przetwarzania w chmurze. 

Przetwarzanie w chmurze jest definiowane jako elastyczne, na żądanie i mierzone. Sprzęt towarowy 

nie należy do tych trzech atrybutów. Przypadek użycia e-commerce jest dość unikalny wśród obciążeń 

chmurowych. Na przykład, jeśli sekwencjonujesz DNA w chmurze, nie ma znaczenia, czy 

sekwencjonujesz 300 zasad na sekundę, czy 400. Ale w e-commerce milisekundy mają znaczenie, 

ponieważ prawdziwy (potencjalnie) płacący klient czeka na to po drugiej stronie odpowiedź. Wiele 

chmur oferuje różne typy sprzętu zoptymalizowane pod kątem różnych obciążeń. Poza towarem 

chmury oferują teraz sprzęt zoptymalizowany do następujących zastosowań: 

• Pamięć 

• Przetwarzanie danych 

• GPU 

• Przechowywanie 

• Sieć 

Możesz na przykład chcieć wdrożyć aplikację e-commerce na sprzęcie zoptymalizowanym pod kątem 

przetwarzania danych, a bazę danych na sprzęcie zoptymalizowanym pod kątem szybkiego dostępu do 

pamięci. Wybrany sprzęt stanowi kompromis między wydajnością a kosztami, a twoja architektura 

czasami wymaga wyspecjalizowanego sprzętu. Dostawcy oferują również małe, średnie i duże 

wystąpienia ogólnego zastosowania, których koszty, pamięć i moc obliczeniowa rosną w tandemie. 

Dobór sprzętu 

Skalowalność w pionie oprogramowania na dowolnym sprzęcie jest zawsze ograniczona. Trudno 

znaleźć oprogramowanie, które zapewni taką samą przepustowość (np. Żądania HTTP na sekundę) dla 

rdzenia procesora numer 1 i rdzenia procesora numer 64. Oprogramowanie zawsze działa optymalnie, 

gdy jest wdrożone na pewnej liczbie rdzeni procesora. Na przykład wykres na rysunku 

 



pokazuje marginalną skalowalność pionową hipotetycznej pojedynczej wirtualnej maszyny Java (JVM). 

W dolnej części osi X zobaczysz, że maszyna JVM nie zapewnia tak dużej przepustowości, jak mogłaby, 

ponieważ ograniczony procesor i pamięć są zużywane przez narzut związany z uruchamianiem każdej 

maszyny JVM i wykonywaniem czyszczenia pamięci. Maszyny JVM, podobnie jak wszystkie programy, 

mają narzut związany ze środowiskiem uruchomieniowym. Na górnym końcu osi x będziesz cierpieć z 

powodu rywalizacji o wątek, ponieważ zbyt wiele wątków konkuruje, aby zablokować te same obiekty, 

lub skończy Ci się procesor, ponieważ algorytm wyrzucania elementów bezużytecznych działa 

wykładniczo mocniej. Dopóki spełniasz niezbędne umowy dotyczące poziomu usług, wybierz typ 

instancji, który oferuje najniższą cenę za metrykę, która jest najbardziej sensowna dla każdego 

obciążenia. Na przykład obliczyć liczbę żądań HTTP na sekundę, które może wygenerować każdy typ 

instancji, a następnie podzielić ją przez liczbę procesorów wirtualnych lub procesorów vCPU. Z tego 

prostego ćwiczenia najlepiej wybrać typ instancji średniej, ponieważ koszt na 100 żądań HTTP na 

sekundę jest najmniejszy. Warto również wybrać serwer intensywnie korzystający z mocy 

obliczeniowej. Być może składka, którą płacisz, może zostać zrównoważona przez oferowaną przez nią 

pojemność krańcową. Zrób to dla każdego obciążenia. Dostawcy usług w chmurze oferują wiele opcji - 

od Ciebie zależy wybór najbardziej opłacalnego rozwiązania dla każdego obciążenia. 

Uzupełniające oferty dostawców w chmurze 

Dostawcy w chmurze tradycyjnie oferowali PaaS i / lub IaaS, a dostawcy czystej zabawy oferują również 

różne komponenty SaaS. Większość dostawców IaaS ma całe portfolio ofert SaaS i PaaS, aby przyciągać 

uwagę różnych segmentów rynku i być w stanie sprzedawać swoim klientom. Po wdrożeniu platformy 

dostawcy krańcowy koszt nowej oferty jest bardzo mały, jak pokazano na rysunku  

 

 

Najbardziej kapitałochłonną częścią jest budowanie warstwy IaaS. Dotyczy to budowania, kupowania 

lub dzierżawy centrów danych, a także zakupu sprzętu. Gdy to już jest na miejscu, budowanie warstwy 

PaaS jest stosunkowo łatwe. Po zbudowaniu PaaS SaaS jest jeszcze łatwiejszy, ponieważ każda warstwa 

opiera się na warstwie przed nią. Aby te dodatkowe usługi były bardziej atrakcyjne, dostawcy pionowo 

integrują rozwiązania, aby ze sobą współpracować. W połączeniu usługi dodatkowe oferowane przez 

każdego dostawcę tworzą atrakcyjne rozwiązania. Rozwiązania zintegrowane pionowo są prawie 

zawsze lepsze niż poszczególne usługi oferowane przez różnych dostawców. 

Wyzwania związane z chmurami publicznymi 

Chmury publiczne, na których skupia się ten tekst, zapewniają zarówno zalety, jak i wady. Wady chmur 

publicznych często wynikają z tak zwanego dylematu agencji w dziedzinie ekonomii, w którym obie 



strony (ty i twój dostawca chmury publicznej) mają różne zainteresowania i informacje. Na przykład, 

możesz zablokować swoje środowiska i nie zezwalać na jakiekolwiek dalsze zmiany (zwane wakacyjnym 

zamrożeniem), rozpoczynające się w październiku i kończące się po Bożym Narodzeniu, ponieważ 

większość rocznych dochodów zarabiasz w tygodniach przed, w trakcie i po Czarnym piątku. Bez zmian 

w środowisku prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest mniejsze. Ale dostawca usług w chmurze 

prawdopodobnie nie będzie miał takich samych bodźców, aby uniknąć przestojów, i może zdecydować 

się na konserwację, gdy osiągnie swój roczny szczyt. Oczywiście obie strony są zainteresowane 

utrzymaniem dostępności, ale awaria w Czarny piątek będzie cię kosztować o wiele więcej niż będzie 

kosztować twojego dostawcę w chmurze. Ten problem agencji leży u podstaw wielu z tych wyzwań. 

Omówmy niektóre z tych problemów. 

Dostępność 

Jak omówiliśmy w części 2, dostępność ma ogromne znaczenie dla e-commerce. Rzadko zdarza się, że 

w chmurach publicznych zawsze występują awarie na poziomie serwera, awarie w całym centrum 

danych i awarie w całej chmurze. Przyjrzyjmy się każdemu z nich indywidualnie. Awarie na poziomie 

serwera są częste. Oczekuje się, że sprzęt zawiedzie: 

W pierwszym klastrze [z 10 000 serwerów] w pierwszym roku typowe jest, że wystąpi 1000 

pojedynczych awarii maszyn; wystąpią tysiące awarii dysku twardego; jedna jednostka dystrybucji 

zasilania ulegnie awarii, powodując obniżenie 500 do 1000 maszyn na około 6 godzin; 20 stojaków 

ulegnie awarii, za każdym razem powodując zniknięcie z sieci od 40 do 80 maszyn; 5 stojaków 

„zwariuje”, a połowa pakietów sieciowych nie będzie działać; Dean powiedział, że klaster będzie musiał 

zostać ponownie podłączony raz, co wpłynie na 5 procent maszyn w danym momencie w ciągu 2 dni. 

Istnieje około 50 procent szansy na to, że klaster się przegrzeje, niszcząc większość serwerów w mniej 

niż 5 minut i odzyskując 1–2 dni. - Jeff Dean, Członek Google 

Dostawcy usług w chmurze mają te same wyzwania, co Google. Sprzęt jest tani i zawodny. Aby 

zrekompensować tę niewiarygodność, odporność jest (lub powinna być) wbudowana w 

oprogramowanie za pomocą klastrowania i podobnych technologii. Niemal bez wyjątku możesz 

wdrożyć dowolne oprogramowanie na dwóch lub więcej serwerach fizycznych, aby zminimalizować 

wpływ dowolnego serwera ulegającego awarii. Rzadko całe centra danych przechodzą w tryb offline. 

Na przykład Hurricane Sandy wykupił centra danych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych 

w 2012 r. Często należy winić katastrofy naturalne i błędy ludzkie (w tym cięcia kabli). Żadnego centrum 

danych nie należy postrzegać jako odpornego na przejście całkowicie w tryb offline. To dlatego 

większość dostawców e-commerce ma zewnętrzną replikę produkcji, w konfiguracji aktywnej / 

pasywnej lub aktywnej / aktywnej dla dwóch lub nawet więcej centrów danych. Aby uniknąć tych 

problemów, większość dostawców grupuje się razem w centra danych w partycje, które (podobno) są 

całkowicie oddzielone od siebie. Wdrażając oprogramowanie na wielu partycjach, powinieneś być dość 

bezpieczny. Chociaż wyjątkowo mało prawdopodobne, występują awarie w całej chmurze. Na przykład 

sprzedawca dużej chmury niedawno doznał całkowitej awarii na świecie, ponieważ zapomniał odnowić 

swój certyfikat SSL. Chmury mają obejmować wiele fizycznych centrów danych i być podzielone na 

partycje, aby uniknąć awarii przenoszonych z jednego centrum danych do drugiego, ale nigdy nie 

można być w 100% pewnym, że nie ma zależności między centrami danych. Awarie w całej chmurze 

mogą wynikać z następujących przyczyn: 

• Poleganie na zasobach współdzielonych w połączeniu z awarią zasobu współdzielonego. Ten zasób 

może nawet być czymś tak prostym jak certyfikat SSL. 

• Problemy techniczne rozprzestrzeniające się w centrach danych. 



• Błędy operacyjne, takie jak łatanie wszystkich centrów danych w tym samym czasie, aby odkryć, że 

w jednej z zastosowanych łatek wystąpił błąd. 

• Złośliwe zachowanie, takie jak ataki DDoS lub hakowanie. 

Jedynym sposobem, aby całkowicie zabezpieczyć platformę e-commerce przed awariami w całej 

chmurze, jest wdrożenie oprogramowania w wielu chmurach, chociaż większość dostawców robi 

całkiem dobrą izolację. 

Wydajność 

Wydajność jest zawsze przedmiotem zainteresowania e-commerce, ponieważ przychody tak bardzo 

od niej zależą. W odpowiedzi na opinie klientów firma Google zwiększyła liczbę wyników na stronie 

wyników wyszukiwania z 10 do 50. Natychmiast po wprowadzeniu tej zmiany firma odnotowała 20% 

spadek liczby wyświetleń stron i odpowiadających im przychodów z reklam. Google nie kontrolował 

dodatkowych 500 milisekund opóźnień spowodowanych większą odpowiedzią. Gdy do standardowej 

strony sztucznie dodano 500 milisekund czasu odpowiedzi z 10 wynikami, zaobserwowano taki sam 

20% spadek ruchu (i tym samym przychodów). Amazon.com odnotował spadek współczynników 

konwersji o 1% na każde 100 milisekund dodatkowych odpowiedzi . Klienci mogą powiedzieć, że chcą 

większej funkcjonalności, ale testy w świecie wielokrotnie pokazały, że cenią sobie wydajność tak 

samo, a nawet więcej niż dodatkową funkcjonalność. We własnym centrum danych możesz 

zoptymalizować wydajność stosu sprzętu i oprogramowania. Chcesz wykonać 1000 połączeń 

synchronicznych z powrotem do siatki pamięci podręcznej, aby zbudować stronę? 

Żaden problem, pod warunkiem, że korzystasz ze specjalistycznych technologii sieciowych, takich jak 

InfiniBand, omijasz jądro i masz opóźnienie w obie strony w ciągu drugiej sekundy. W środowisku 

chmurowym nie można wiele zmienić. Utkniesz z podanym stosem, na lepsze lub gorsze. Za każdym 

razem, gdy musisz się komunikować z inną maszyną, co jest coraz bardziej powszechne, twoje dane 

odbywają podróż pokazaną na rysunku 

 

Sprzęt i oprogramowanie używane w chmurach publicznych zostały zaprojektowane do ogólnego 

zastosowania, ponieważ chmury publiczne muszą obsługiwać tak wiele obciążeń. Teraz weź tę stronę 

z 1000 wywołań synchronicznych do siatki pamięci podręcznej i wdróż ją w chmurze z czterema 

milisekundami opóźnienia między serwerem aplikacji a siatką pamięci podręcznej, a masz duży 

problem, jak pokazano na rysunku  



 

Aplikacje napisane z myślą o opóźnieniu, zwykle za pomocą grupowania, nie powinny mieć problemu. 

Większość oprogramowania obsługuje teraz odpowiednik wywołań getAll() (w przeciwieństwie do 

prostego get()). To wszystko prawie eliminuje to jako wyzwanie, jak pokazuje rysunek  

 

Studium przypadku: Reddit 

Reddit, internetowa społeczność dyskusyjna z dwoma miliardami odsłon na miesiąc, miała ten 

problem, gdy przeniosła się do publicznej chmury IaaS. Reddit nazywał swoją siatkę pamięci podręcznej 

Memcached nawet 1000 razy na wyświetlenie strony, gdy był hostowany poza własnym centrum 

danych. W publicznej chmurze IaaS opóźnienie Reddit między serwerami wzrosło 10 razy, co sprawiło, 

że to stare podejście nie nadaje się do użytku w chmurze. Firma musiała grupować żądania do 

Memcached, aby uniknąć narzutu związanego z synchronicznym przechodzeniem do Memcached. W 

ten sposób całkowicie wyeliminowano wpływ opóźnień wprowadzanych przez jego dostawcę w 

chmurze 

Nadsubskrypcja 

Publiczne usługi SaaS, PaaS i IaaS działają jako modele biznesowe, ponieważ każdy konsument danej 

usługi korzysta z usługi w mniej więcej innym czasie. Większość wspólnych usług opartych na 

narzędziach działa w ten sposób, od zasilania po drogi i fizyczne sklepy detaliczne. Problemy pojawiają 

się dla dostawców usług, gdy wszyscy próbują korzystać ze wspólnych zasobów w tym samym czasie - 

jak wtedy, gdy wszyscy włączają klimatyzację w najgorętszy dzień w roku. Niektórzy dostawcy mają ten 

problem, ponieważ są intensywnie wykorzystywane przez jedną branżę. Na przykład sieci dostarczania 

treści są używane przez prawie każdego dużego sprzedawcę e-commerce, a większość sprzedawców 

e-commerce ma swoje szczytowe dni w ten sam dzień: Czarny piątek (USA, Brazylia, Chiny), dzień singli 

(Chiny), drugi dzień świąt (Wielka Brytania, Australia) i El Buen Fin (Meksyk). W tych kilku dniach ruch 

może wzrosnąć setki razy powyżej średniej. Co gorsza, dostawcy usług w chmurze mają zwykle kilka 

punktów końcowych w każdym kraju. Na przykład El Buen Fin w Meksyku opodatkowuje kilka centrów 

danych, które każda sieć dostarczania treści ma w Meksyku. Na szczęście sieci dostarczania treści, 

podobnie jak oferty SaaS, mają tę zaletę, że są w stanie zmusić sprzedawcę do spełnienia określonego 

poziomu usług umowy. Ci dostawcy muszą następnie skalować i mieć dużo sprzętu bezczynnie przez 

cały rok. Chociaż płacisz za to, nie jest to tak bezpośrednie, że koszt sprzętu byłby bezczynny we 

własnych centrach danych. Patrząc globalnie, duzi publiczni dostawcy IaaS są stosunkowo chronieni 

przed tymi skokami, ponieważ ich klienci pochodzą z różnych branż i wykonują szeroki zakres obciążeń. 

Ceny oparte na popycie, jak omówiono wcześniej, również pomagają wygładzić obciążenie. Podczas 



gdy dostawcy twierdzą, że zawsze możesz zaopatrować, i masz dobrą historię pozwalania klientom na 

zaopatrywanie się w dowolnym momencie, teoretycznie możliwe jest, że dostawcy zabraknie mocy. 

Na przykład sprzedawca w chmurze może zabraknąć pojemności podczas wiadomości wydarzenia, gdy 

ludzie szukają w Internecie dodatkowych informacji, a strony skalują się automatycznie, aby sprostać 

zwiększonemu popytowi. Na przykład ruch internetowy wzrósł ponad dwukrotnie po śmierci Michaela 

Jacksona w 2009 roku. Aby temu zapobiec, można zastosować różne strategie, w tym: 

• Godziny wstępnej obsługi przed dużymi wydarzeniami. Ruch ze specjalnych wydarzeń jest często 

przewidywalny. 

• Zakup dedykowanej pojemności. Większość dostawców to oferuje. 

• Zdolność do zapewnienia i płynnego działania w wielu centrach danych w sieci tego samego dostawcy 

usług w chmurze. 

• Możliwość zasilania z wielu chmur. 

Musisz podjąć proaktywne kroki, aby upewnić się, że twój dostawca (-y) ma wystarczającą pojemność, 

aby poradzić sobie ze swoimi szczytami. 

Koszt 

Chociaż przetwarzanie w chmurze jest zwykle tańsze niż tradycyjne przetwarzanie lokalne, może być 

droższe, w zależności od sposobu jego wykorzystania. Przetwarzanie w chmurze wyróżnia się w 

zakresie obsługi elastycznych obciążeń. Wysoce statyczne obciążenia mogą, ale nie muszą mieć sensu, 

w zależności od tego, czy Twoja organizacja może opłacalnie wdrażać sprzęt i oprogramowanie oraz 

zarządzać nim. Jeśli obliczasz koszt serwera w publicznej chmurze IaaS w oczekiwanym okresie 

użytkowania serwera (powiedzmy trzy lata) i porównujesz go z kosztem zakupu tego samego sprzętu / 

oprogramowania, koszt rozwiązania w chmurze prawdopodobnie będzie wyższy. Ale trzeba spojrzeć 

na koszty całościowo. Podana cena godzinowa obejmuje: 

• Przestrzeń centrum danych 

• Moc 

• Przepustowość do Internetu 

• Oprogramowanie 

• Wspieranie infrastruktury sieciowej 

• Patchowanie (oprogramowanie układowe i ewentualnie system operacyjny) 

• Cały nakład pracy niezbędny do montażu / układania w stosy / okablowania / konserwacji sprzętu 

• Podstawa wsparcia 

Koszty te mogą być znaczne. Zazwyczaj wynajmujesz zdolności na godziny, aby poradzić sobie z dużymi 

skokami ruchu. Koszt zbudowania całej tej zdolności na miejscu, a następnie pozostawienie jej 

bezczynności przez większą część roku jest wykładniczo wyższy niż koszt, który zapłaciłbyś dostawcy 

usług w chmurze. Musisz także wziąć pod uwagę, że podstawowymi kompetencjami Twojej organizacji 

nie będzie budowanie infrastruktury sprzętowej i / lub programowej. Twoja organizacja 

prawdopodobnie będzie jakimś sprzedawcą detalicznym. Odejście od podstawowych kompetencji 

organizacji nigdy nie jest dobrą rzeczą na dłuższą metę. Dostawcy w chmurze często oferują lepsze 

ceny niż to, co można zrobić na miejscu, ponieważ ich podstawową kompetencją jest dostarczanie 



dużych ilości zasobów, takich jak infrastruktura. Kiedy możesz specjalizować się i oferować jedną 

usługę wyjątkowo dobrze, robisz to lepiej niż organizacja, która koncentruje się gdzie indziej. W 

szczególności dostawcy usług w chmurze korzystają z następujących elementów: 

• Korzyści skali - możesz kupować sprzęt, oprogramowanie i przestrzeń centrum danych w znacznie 

lepszych cenach, jeśli kupujesz hurtowo. 

• Możliwość zatrudnienia światowych ekspertów w różnych tematach. 

• Ciężka automatyzacja - sensowne jest zautomatyzowanie łatania, jeśli masz 100 000 serwerów, ale 

nie masz na przykład 10. 

• Dostosowanie organizacyjne wokół dostarczania kluczowych kompetencji. 

Chociaż większość tych zasad ma zastosowanie do publicznych dostawców IaaS, mają one jednakowe 

zastosowanie do dostawców PaaS i SaaS. Dostawcy usług w chmurze są również w stanie oferować 

elastyczne ceny, umożliwiając szybkie skalowanie w górę / w dół, wybór preferowanego typu serwera 

i zakup mocy według godziny lub na stałe przez cały rok. 



Automatyczne skalowanie w chmurze 

Co to jest automatyczne skalowanie? 

Automatyczne skalowanie, zwane także obsługą administracyjną, ma kluczowe znaczenie dla chmury. 

Bez elastyczności zapewnianej przez automatyczne skalowanie wrócisz do zapewniania przez cały rok 

rocznych szczytów. Każda platforma e-commerce wdrożona w chmurze powinna mieć rozwiązanie 

umożliwiające skalowanie w górę i w dół każdej z różnych warstw w zależności od zapotrzebowania w 

czasie rzeczywistym, 

 

Rozwiązania automatycznego skalowania nie należy mylić ze wstępnym udostępnianiem. Wstępne 

udostępnianie polega na prawidłowym skonfigurowaniu środowisk, w tym na równoważeniu 

obciążenia, ustawianiu zapór ogniowych, konfigurowaniu początkowych obrazów serwerów i szeregu 

dodatkowych jednorazowych działań. Z drugiej strony, automatyczne skalowanie koncentruje się na 

przejęciu istniejącego środowiska i zwiększeniu lub zmniejszeniu pojemności w zależności od potrzeb 

w czasie rzeczywistym. Zaopatrywanie i skalowanie mogą ostatecznie korzystać z tych samych 

mechanizmów, ale ich cel i zakres są całkowicie różne. Celem automatycznego skalowania jest 

zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu do obsługi ruchu, przy jednoczesnym przestrzeganiu umów 

dotyczących poziomu usług. Jeśli rezerwujesz za dużo, marnujesz pieniądze. Jeśli zapewnisz za mało, 

cierpisz na przerwy w dostawach. Dobre rozwiązanie pomoże Ci zapewnić wystarczającą ilość środków, 

ale nie tyle, że marnujesz pieniądze. Tu omówimy, co należy zapewnić, kiedy należy, a następnie jak. 

Co należy zapewnić 

W tej części skupiono się na udostępnianiu sprzętu z platformy Infrastructure-as-a-Service, ponieważ 

ma ona najmniej 

 



 

Gdy używasz infrastruktury jako usługi, najniższym poziomem abstrakcji jest zazwyczaj infrastruktura 

fizyczna, zazwyczaj serwer wirtualny. Musisz zapewnić moc obliczeniową i pojemność pamięci, a 

następnie zainstalować na nim oprogramowanie. Omówimy instalację oprogramowania w następnym 

rozdziale. Dostawcy IaaS zajmują się udostępnianiem zasobów niższego poziomu, takich jak sieć i 

zapory ogniowe. Dostawcy infrastruktury jako usługi inwestują znaczne zasoby, aby zapewnić jak 

najłatwiejsze udostępnianie, ale biorąc pod uwagę, że masz do czynienia z zwykłą infrastrukturą, 

trudno jest inteligentnie zapewnić, jak możesz z platformą jako usługą. Idąc wyżej w górę, oferty 

Platform-as-a-Service zwykle zawierają ściśle zintegrowane narzędzia do obsługi administracyjnej jako 

część ich podstawowej oferty wartości. Twój najniższy poziom abstrakcji jest zwykle serwerem 

aplikacji, przy czym dostawca zarządza serwerem aplikacji i wszystkim pod nim. Ty określasz, kiedy 

chcesz udostępnić więcej serwerów aplikacji, a dostawca Platforma jako usługa zapewni więcej 

serwerów aplikacji i wszystko pod nimi w tandemie. Inicjowanie obsługi administracyjnej jest z natury 

trudne, a robiąc dużo dla ciebie, ci dostawcy oferują wartość, którą możesz chcieć zapłacić dodatkowo. 

Wreszcie istnieje oprogramowanie jako usługa. Większość dostawców oprogramowania jako usługi 

oferuje prawie nieograniczoną pojemność. Pomyśl o powszechnym oprogramowaniu oferowanym 

jako oprogramowanie jako usługa: DNS, równoważenie obciążenia globalnego serwera, sieci 

dostarczania treści oraz oceny i recenzje. Po prostu korzystasz z tych usług, a od sprzedawcy zależy 

skalowanie całej infrastruktury zaplecza, aby móc sprostać Twoim wymaganiom. To duża część 

wartości Software-as-a-Service i jest koncepcyjnie podobna do przykładu użyteczności publicznej z 

poprzedniego rozdziału. Po prostu wyciągasz więcej energii z sieci, kiedy jej potrzebujesz. Różni się to 

od platformy jako usługi i infrastruktury jako usługi, w której musisz poinformować swojego dostawcę, 

kiedy potrzebujesz więcej, a on wysyła więcej informacji. Minusem twoich dostawców zajmujących się 

tworzeniem rezerw jest to, że z natury tracisz kontrolę. Dostarczane przez dostawcę narzędzia do 

obsługi administracyjnej są dość elastyczne i coraz lepsze, ale Twoja platforma zawsze będzie miała 

unikalne wymagania, które mogą nie być dokładnie spełnione przez dostarczone przez dostawcę. Im 

większe i bardziej skomplikowane wdrożenie, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz chciał 

zbudować coś niestandardowego. Twoim celem w udostępnianiu jest dopasowanie ilości zasobów do 

poziomu każdego wymaganego zasobu oraz dowolnego istniejącego współczynnika bezpieczeństwa. 

Czynnikiem bezpieczeństwa jest to, jaką dodatkową pojemność zapewnisz, aby uniknąć awarii. Ta 

wartość jest zwykle reprezentowana przez zdefiniowane reguły automatycznego skalowania. Jeśli 

twoja aplikacja jest związana z procesorem, możesz zdecydować o udostępnieniu większej pojemności 

przy 25%, 50%, 75% lub 95% zagregowanym wykorzystaniu procesora. Im dłużej czekasz na 



zaopatrzenie, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia awaria z powodu nieoczekiwanego 

wzrostu natężenia ruchu. 

Czego nie można zapewnić 

O wiele łatwiej jest udostępnić więcej zasobów dla istniejącego środowiska niż zbudować nowe 

środowisko od zera. Każde środowisko, które zbudujesz, ma stałe koszty ogólne - musisz skonfigurować 

moduł równoważenia obciążenia, DNS, bazę danych i różne konsole zarządzania dla twoje aplikacje. 

Następnie musisz zaszczepić bazę danych i wszystkie pliki wymagane przez aplikacje i oprogramowanie 

pośrednie. Teoretycznie możliwe jest napisanie tego wszystkiego z wyprzedzeniem, ale nie jest to zbyt 

praktyczne. 

Następnie istnieje kilka zasobów, które należy w pełni przygotować i skalować przed szczytem. Na 

przykład, jeśli wdrażasz własną relacyjną bazę danych, należy ją wcześniej zbudować. Trudno jest 

dodawać węzły bazy danych dla relacyjnych baz danych w czasie rzeczywistym, ponieważ cała baza 

danych uruchamia się ponownie i często wymagane są inne zmiany konfiguracji. Węzeł bazy danych 

dla relacyjnej bazy danych nie przypomina serwera aplikacji ani serwera WWW, w którym można po 

prostu dodać kolejny i zarejestrować go w module równoważenia obciążenia. Oczywiście możesz 

korzystać z elastycznych rozwiązań baz danych dostawcy, ale niektóre z nich mogą być niewygodne, 

gdy poufne dane znajdują się w bazie danych zawierającej wiele podmiotów. Nierelacyjne bazy danych, 

takie jak bazy danych NoSQL, zazwyczaj można skalować w locie, ponieważ mają architekturę „nic 

wspólnego”, która nie wymaga ponownego uruchamiania całej bazy danych. Każde środowisko 

powinno zawierać co najmniej jeden z każdego typu serwera. Pomyśl o każdym środowisku jako o 

rozmiarze środowiska programistycznego na początek. Następnie możesz zdefiniować zasady 

automatycznego skalowania dla każdej warstwy. Stała pojemność dla każdego środowiska może być 

oparta na dedykowanym sprzęcie, w przeciwieństwie do normalnie pobieranych opłat godzinnych. 

Dedykowany sprzęt jest często znacznie tańszy niż ceny za godzinę, ale sprzęt wymaga płatności z góry 

przez określony czas, zwykle przez rok. Ponownie powinien to być dość niewielki rozmiar, składający 

się tylko z kilku serwerów. Koszt nie powinien być duży 

Kiedy rezerwować 

Idealnie byłoby idealnie dopasować przydzielone zasoby do natężenia ruchu obsługiwanego przez 

system. To nigdy nie jest takie proste. Problem z obsługą administracyjną polega na tym, że 

funkcjonowanie każdego zasobu wymaga czasu. Dostarczenie działającego serwera z zainstalowanym 

obrazem i uruchomionym systemem operacyjnym może potrwać co najmniej kilka minut. Następnie 

musisz zainstalować oprogramowanie, co zajmuje jeszcze więcej czasu. Instalacja oprogramowania na 

nowo wyposażonym sprzęcie została omówiona w następnej części. Po udostępnieniu zasobu nie 

możesz po prostu uruchomić go natychmiast. Niektóre zasoby są zależne i muszą zostać zainicjowane 

w określonej kolejności, w przeciwnym razie nastąpi awaria. Na przykład, jeśli udostępnisz serwery 

aplikacji przed serwerami przesyłania wiadomości, prawdopodobnie nie będziesz mieć wystarczającej 

pojemności przesyłania wiadomości i nastąpi awaria. W tym przykładzie musisz dodać swoje serwery 

aplikacji do modułu równoważenia obciążenia dopiero po pełnym wyposażeniu serwerów przesyłania 

komunikatów. Sztuczka polega na równoległym udostępnianiu, a następnie równoległym instalowaniu 

oprogramowania, ale na ostatnim etapie dodaj serwery aplikacji do modułu równoważenia obciążenia. 

Aprowizacja ma dwie formy: 

* Proaktywne udostępnianie 

Zaopatrywanie z wyprzedzeniem, kiedy spodziewany jest ruch 



* Reaktywne udostępnianie 

Zaopatrywanie w reakcji na ruch 

Powinieneś dążyć do reaktywnego udostępniania, chociaż wiąże się to z ryzykiem awarii, jeśli nie 

możesz zapewnić go wystarczająco szybko, aby uzyskać szybki wzrost natężenia ruchu. Aby się przed 

tym zabezpieczyć, należy nadmiarować (zacznij udostępniać, powiedzmy, 50% wykorzystania 

procesora, zakładając, że aplikacja jest związana z procesorem), ale prowadzi to do marnotrawstwa. 

Podobnie możesz zapewnić 95% wykorzystanie procesora, ale również tam poniesiesz koszty, 

ponieważ będziesz okresowo wyłączać się z powodu braku możliwości szybkiego skalowania. Jest to 

działanie równoważące, które w dużej mierze zależy od tego, jak szybko możesz zapewnić i jak szybko 

trafia Cię nowy ruch. 

Proactive Provisioning 

W proaktywnym udostępnianiu zasoby są udostępniane w oczekiwaniu na zwiększony ruch. Możesz 

oszacować ruch na podstawie: 

• Cykliczne trendy 

-Codziennie 

-Miesięczny 

- Sezonowo 

• Aktywny marketing 

—Promocje 

—Promocje promocyjne 

—Socjalne kampanie medialne 

—Głębokie zniżki cenowe 

—Sprzedaż flash 

Jeśli wiesz, że nadchodzi ruch, i wiesz, że zostaniesz uderzony większym ruchem, niż możesz 

zareagować aktywnie, warto proaktywnie zwiększyć pojemność. Na przykład możesz upewnić się, że 

podwoisz swoją pojemność na godzinę przed wysłaniem dużych e-maili promocyjnych. Aby móc 

proaktywnie zapewniać usługi, najlepiej jest mieć jeden system do sprawdzania zarówno ruchu 

przychodzącego, jak i sposobu, w jaki odwzorowuje to wykorzystanie każdego poziomu. Następnie 

możesz ułożyć tabelę z mapowaniem każdej posiadanej warstwy i ile jednostek tego zasobu (zazwyczaj 

serwerów o jednakowych rozmiarach) jest wymaganych na różnych poziomach. Idealnie byłoby, gdyby 

Twój system skalował się liniowo. Jeśli więc Twój ostatni e-mail reklamujący zniżkę 30% przyniósł 30 

000 jednoczesnych klientów, wiesz, że musisz zapewnić 15 serwerów aplikacji, 9 serwerów gridu z 

pamięcią podręczną, 6 serwerów przesyłania wiadomości i 6 baz danych NoSQL przed wysłaniem tego 

e-maila. Wiele z tego sprowadza się do przetworzenia. O ile nie da się szybko i niezawodnie 

zareagować, musisz wprowadzić zabezpieczenia, aby zapewnić, że marketerzy nie będą generować 

nieoczekiwanie dużej ilości ruchu, dopóki system nie będzie na to przygotowany. Koszty proaktywnego 

tworzenia rezerw są wysokie, ponieważ głównym celem jest zwiększenie pojemności, niż jest to 

faktycznie potrzebne. Ruch musi być prognozowany, a system skalowany ręcznie. Wszystkie te 

prognozy są czasochłonne, ale w porównaniu z kosztami awarii i marnotrawstwem przed chmurą 

koszty są niewielkie. 



Reaktywne udostępnianie 

Reaktywne udostępnianie ma znaczące zalety w stosunku do proaktywnego udostępniania i jest tym, 

do czego należy dążyć. W dzisiejszym połączonym świecie link do Twojej witryny może podróżować po 

całym świecie do milionów ludzi w ciągu kilku minut. Gwiazdy i myślący przywódcy mają 50 milionów 

obserwujących w popularnych sieciach społecznościowych. Wystarczy, że ktoś z 50 milionami 

obserwujących opublikuje link do Twojej witryny, a ty będziesz mieć kłopoty. Możesz prognozować 

większość ruchu, ale nie cały. Trend gwałtownych wzrostów ruchu w mediach społecznościowych 

przyspieszy, gdy media społecznościowe będą się nadal rozprzestrzeniać. Oprócz unikania przestojów, 

rezerwowanie reaktywne zapewnia znaczne oszczędności kosztów. Zapewniasz tylko dokładnie to, 

czego potrzebujesz, kiedy jej potrzebujesz. Reaktywne udostępnianie opiera się na założeniu, że jest w 

stanie dokładnie zbadać kondycję każdego poziomu, a następnie podjąć działania, jeśli uzasadniają to 

zgłoszone dane. Zwiększając pojemność o 50%, zawsze powinieneś mieć o 50% większą pojemność niż 

potrzebujesz, co jest zdrowym czynnikiem bezpieczeństwa. Wkrótce zajmiemy się częścią obsługi 

administracyjnej. Czasami limity Twojego oprogramowania najlepiej wyrażą się w niestandardowych 

danych. Na przykład pojedynczy serwer przesyłania wiadomości może obsługiwać tylko 1000 

wiadomości na sekundę. Ale jak możesz to przedstawić za pomocą gotowych wskaźników, takich jak 

wykorzystanie sieci i wykorzystanie procesora? Twoje narzędzie monitorowania najprawdopodobniej 

pozwoli ci zdefiniować niestandardowe wskaźniki, które będą się podłączać do zdefiniowanych przez 

ciebie haków. 

Rozwiązania do automatycznego skalowania 

Dostępnych jest wiele rozwiązań do automatycznego skalowania, od niestandardowych rozwiązań po 

rozwiązania wbudowane w rdzeń oferty dostawców usług w chmurze po rozwiązania innych firm. 

Wszystkie muszą robić w zasadzie to samo, co rysunek 

 

Chociaż wszystkie te rozwiązania działają w zasadzie to samo, ich cele, podejście i wdrożenie różnią się. 

Każde zastosowane rozwiązanie musi być w pełni dostępne i najlepiej wdrożyć poza chmurami, których 

używasz na swojej platformie. Musisz zapewnić pełną wysoką dostępność w ramach każdego centrum 

danych działa to rozwiązanie, a także wysoka dostępność w centrach danych. Jeśli automatyczne 

skalowanie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, platforma może ulec awarii. Ważne jest, aby 

zastosować wszelkie możliwe środki, aby zapobiec awariom. 



Wymagania dotyczące rozwiązania 

Poniższe sekcje pokazują ogólnie, co należy zrobić, aby skalować automatycznie. 

Zdefiniuj każdą warstwę, która ma zostać przeskalowana  

Na początek musisz zidentyfikować każdą warstwę, która musi zostać przeskalowana. Wspólne 

poziomy obejmują serwery aplikacji, serwery pamięci podręcznej, serwery przesyłania wiadomości i 

serwery baz danych NoSQL. W ramach każdej warstwy istnieje wiele typów instancji, z których niektóre 

można skalować, a niektóre nie. Na przykład większość poziomów ma jeden serwer administracyjny, 

który nie może i nie powinien być skalowany. Jak wspomniano wcześniej, niektóre poziomy są stałe i 

nie można ich dynamicznie skalować. Na przykład warstwa relacyjnej bazy danych jest dość statyczna 

i nie można jej dynamicznie skalować. 

Zdefiniuj zależności między poziomami 

Po zidentyfikowaniu każdej warstwy musisz zdefiniować zależności między nimi. Niektóre poziomy 

wymagają wcześniejszego udostępnienia innych poziomów. Wcześniejszym przykładem 

zastosowanym w tej części było dodanie większej liczby serwerów aplikacji bez wcześniejszego 

dodawania kolejnych serwerów przesyłania komunikatów. Mogą istnieć skomplikowane zależności 

między poziomami i między komponentami w ramach każdej warstwy. Zależności mogą się kaskadowo. 

Na przykład dodanie serwera aplikacji może wymagać dodania serwera przesyłania komunikatów, 

który sam może wymagać innego węzła bazy danych NoSQL. 

Zdefiniuj stosunki między poziomami 

Po zidentyfikowaniu zależności między poszczególnymi poziomami musisz zdefiniować stosunki 

między poszczególnymi poziomami, jeśli kiedykolwiek będziesz w stanie proaktywnie zapewnić 

pojemność. Na przykład może się okazać, że potrzebujesz serwera pamięci podręcznej dla każdego z 

dwóch serwerów aplikacji. W przypadku proaktywnego udostępniania zdolności należy się upewnić ,że 

każdy z poziomów we właściwych ilościach. 

Określ, co monitorować 

Następnie dla każdej warstwy musisz zdefiniować metryki, które spowodują zwiększenie lub 

zmniejszenie skali. W przypadku serwerów aplikacji może to być procesor (jeśli aplikacja jest związana 

z procesorem) lub pamięć (jeśli aplikacja jest związana z pamięcią). Inne wskaźniki obejmują 

wykorzystanie dysku, wykorzystanie pamięci i wykorzystanie sieci. Ale, jak wspomniano wcześniej, 

dane mogą być całkowicie niestandardowe dla każdego bitu oprogramowania. Liczy się to, że znasz 

wąskie gardła na każdym poziomie i możesz dokładnie przewidzieć, kiedy ten poziom zacznie zawodzić. 

Monitoruj każdy serwer i agreguj dane na każdej warstwie 

Następnie musisz monitorować każdy serwer w tej warstwie i przekazać raport scentralizowanemu 

kontrolerowi, który jest w stanie agregować te dane, abyś wiedział, co się dzieje na całej warstwie, a 

nie na tym, co dzieje się na każdym serwerze. Wykorzystanie dowolnego serwera może być bardzo 

wysokie, ale ogólny poziom może być OK. Nie każdy serwer będzie miał idealnie jednolite 

wykorzystanie. 

Zdefiniuj zasady skalowania każdej warstwy 

Teraz, gdy wszystkie zależności są na miejscu, trzeba określić zasady skalowania każdej kondygnacji. 

Reguły są zdefiniowane dla każdej warstwy i są zgodne ze standardową logiką if / then. If powinien być 

związany z powrotem do metryki rzędu szerokości, jak procesora i wykorzystanie pamięci. Niższego 



wykorzystanie powoduje zwiększenie bezpieczeństwa, ale są kosztem nadmiarowego. Klauzula wtedy 

może przyjąć dowolną liczbę i dowolną kombinację następujących elementów: 

• Dodaj pojemność 

• Zmniejszenie pojemności 

• Wyślij powiadomienie e-mail 

• Spadek wiadomość na kolejki 

• Złóż zapytanie HTTP 

Zazwyczaj będziesz mieć minimum dwóch reguł dla każdej kondygnacji: 

1. Dodanie większej pojemności 

2. Zmniejszenie potencjału 

Rysunek przedstawia przykład, w jaki sposób zdefiniować regułę skalę-up. 

 

Odpowiednia reguła zmniejszania jest pokazana tu 

 



Jeśli są jakieś wyjątki, otrzymasz powiadomienie e-mailem lub SMS-em, abyś mógł podjąć działania 

naprawcze. Twoje rozwiązanie powinno zapewniać zabezpieczenia, które zapewnią, że nie zapewnisz 

go bezterminowo. Jeśli wdrożona aplikacja ma warunek wyścigu, który gwałtownie przyspiesza 

wykorzystanie procesora, nie chcesz zapewniać jej bezterminowo. Zawsze należy ustawić limity liczby 

serwerów, które można wdrożyć, jak pokazano na rysunku 

 

Odwiedzaj to okresowo, aby upewnić się, że nie napotkasz tego limitu w miarę wzrostu. 

Budowanie rozwiązania automatycznego skalowania 

Niezależnie od tego, czy zbudujesz, czy kupisz jedno z tych rozwiązań, będziesz używać tych samych 

interfejsów API do wykonywania takich czynności, jak dostarczanie nowych serwerów, wycofywanie 

niewykorzystanych serwerów, rejestrowanie serwerów za pomocą modułów równoważenia 

obciążenia i stosowanie zasad bezpieczeństwa. Dostawcy usług w chmurze udostępnili te interfejsy API 

i ułatwiają im korzystanie z podstawowych elementów ich oferty. Sposoby łączenia z interfejsami API 

często obejmują: 

• Graficzny interfejs użytkownika 

• Narzędzia wiersza poleceń 

• Usługi sieciowe RESTful 

• Usługi sieciowe SOAP 

Te interfejsy API są tym, czego wszyscy używają do łączenia się z chmurami w podobny sposób, jak 

interfejsy API napędzają przejście do omnichannel. Interfejs (bez względu na to, czy jest to graficzny 

interfejs użytkownika, narzędzie wiersza polecenia, czy jakaś odmiana usługi internetowej) jest mniej 

lub bardziej jednorazowym środkiem do komunikacji z podstawowym zestawem interfejsów API 



 

OpenStack to popularny stos zarządzania chmurą typu open source, którego rdzeniem jest zestaw 

interfejsów API. Wszyscy dostawcy usług w chmurze oferują interfejsy API tego rodzaju. Oto kilka 

przykładów wykonywania typowych czynności: 

Utwórz obraz maszyny (migawka systemu plików) 

// POST HTTP do / images 

{ 

„id”: „production-ecommerce-application-page-server”, 

„name”: „Production eCommerce Application Page Server”, 

} 

Zapisz obraz maszyny 

// HTTP PUT to /images/{image_id}/file 

Content-Type must be 'application/octet-stream' 

Lista cechdostępnych zdjęć 

// HTTP GET to / flavours 

{ 

„cechy”: [ 

{„id”: „1”, „name”: „m1.tiny”}, 

{„id”: „2”, „name”: „m1.small”}, 

{„id”: „3”, „name”: „m1.medium”}, 

{„id”: „4”, „name”: „m1.large”}, 

{„id”: „5”, „name”: „m1.xlarge”} 

] 



} 

Zarejestrowany sprzęt 

// HTTP POST to /{tenant_id}/servers 

{ 

"server": { 

"flavorRef": "/flavors/1", 

"imageRef": "/images/production-ecommerce-application-page-server", 

"metadata": { 

"JNDIName": "CORE" 

}, 

"name": "eCommerce Server 221", 

} 

} 

Wyrejestrowanie sprzętu 

// HTTP POST do / {tenant_id} / servers / {server_id} 

Możesz połączyć te interfejsy API i połączyć je za pomocą narzędzia do monitorowania, aby stworzyć 

dość kompleksowe rozwiązanie do automatycznego skalowania. Pod warunkiem, że sprzedawca 

udostępnia wszystkie odpowiednie interfejsy API, zbudowanie niestandardowej aplikacji do obsługi 

administracyjnej nie jest trudne. Możesz także skorzystać z rozwiązania oferowanego przez dostawcę 

usług w chmurze. 

Budowanie a kupowanie rozwiązania do automatycznego skalowania 

Podobnie jak większość oprogramowania, rozwiązania do automatycznego skalowania można 

budować lub kupować. Jak każde oprogramowanie, musisz zdecydować, w którym kierunku chcesz iść. 

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie możesz się wyróżnić, budując coś niestandardowego, powinieneś wybrać 

jakieś gotowe rozwiązanie, niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie komercyjne sprzedawane przez 

zewnętrznego dostawcę lub zintegrowane rozwiązanie wbudowane w chmurę. Liczy się to, że masz 

wyjątkowo niezawodne, solidne rozwiązanie, które można rozbudowywać w celu zaspokojenia 

przyszłych potrzeb. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest kupić jedno z tych rozwiązań, niż je zbudować. 

Znajdź to, co działa dla Ciebie i zastosuj to. Wszystko może być lepsze niż to, co masz dzisiaj 



Instalowanie oprogramowania na nowo udostępnionym sprzęcie 

Zastosowanie infrastruktury jako usługi wymaga zasadniczej zmiany w sposobie instalowania i 

konfigurowania oprogramowania na nowo udostępnianych serwerach. Większość organizacji ręcznie 

instaluje i konfiguruje oprogramowanie na każdym serwerze. Nie działa to w przypadku szybkiego 

udostępniania nowych serwerów w odpowiedzi na ruch w czasie rzeczywistym. Serwery muszą 

obsługiwać żądania HTTP lub wykonywać inne prace w ciągu kilku minut od przygotowania. Muszą 

również być odpowiednio skonfigurowane, co jest trudne do wykonania przez ludzi. Możesz pominąć 

tę część, jeśli korzystasz tylko z platformy jako usługi lub oprogramowania jako usługi, ponieważ robią 

to wszystko za Ciebie. Właśnie za to płacisz im za przewagę nad infrastrukturą jako usługą. W tej części 

omówimy, jak budować, utrzymywać i monitorować samodzielne modułowe stosy oprogramowania. 

Te stosy nazywane są jednostkami rozmieszczającymi. 

Co to jest jednostka wdrożeniowa? 

Dostarczając pojemność za pomocą usługi Infrastructure-as-a-Service, otrzymujesz surowy sprzęt z 

wyborem obrazu. Ale zanim cokolwiek zrobisz ze sprzętem, musisz zainstalować i skonfigurować 

oprogramowanie, aby mogło obsłużyć żądania HTTP lub służyć dowolnemu celowi, jak pokazano na 

rysunku 

 

W szczególności wymaga to zainstalowania obrazu podstawowego i / lub wykonania następujących 

czynności: 

1. Instalowanie oprogramowania z dystrybucji binarnych (maszyna wirtualna, serwer aplikacji, serwer 

buforowania) 

2. Konfigurowanie każdego oprogramowania do współpracy (np. Informowanie serwerów aplikacji, 

gdzie nasłuchuje baza danych) 

3. Ustawianie zmiennych środowiskowych (np. Włączanie wielkich stron, strojenie stosu TCP / IP) 

4. Definiowanie metadanych (np. Zmienne inicjujące wyszukiwanie specyficzne dla środowiska) 



Każde środowisko ma wiele typów serwerów. Typowe typy serwerów obejmują: 

serwer eCommerce 

Aplikacja e-commerce + serwer aplikacji + maszyna wirtualna 

Serwer pamięci podręcznej 

Siatka pamięci podręcznej + serwer aplikacji + maszyna wirtualna 

Serwer wiadomości 

System przesyłania wiadomości + serwer aplikacji + maszyna wirtualna 

Serwer magistrali usług 

Magistrala usług + serwer aplikacji + maszyna wirtualna 

Serwer zarządzania zamówieniami 

System zarządzania zamówieniami + serwer aplikacji + maszyna wirtualna 

Serwer wyszukiwarki 

Wyszukiwarka 

Serwer bazy danych 

Węzeł bazy danych 

 

Każdy z tych serwerów jest unikalny, wymagając potencjalnie różnych plików binarnych, konfiguracji 

itd. Najważniejsze jest to, że możesz zbudować świeżo zabezpieczony sprzęt w ciągu kilku minut i bez 

interakcji człowieka. Pojedynczy stos, który można wdrożyć w pojedynczej instancji systemu 

operacyjnego, jest uważany za jednostkę wdrażającą do celów tego tekstu. 

Podejścia do budowania jednostek wdrożeniowych 

Poszczególne jednostki można budować na wiele sposobów, od migawek całych systemów (w tym 

systemu operacyjnego) po skrypty różnych typów, których można użyć do zbudowania każdego 

systemu ze źródła. Istnieją zasadniczo trzy sposoby budowania poszczególnych serwerów. Przejrzyjmy 

każde podejście. 

Budowanie z migawek 

Wszyscy dostawcy infrastruktury publicznej jako usługi oferują możliwość wykonywania migawek na 

serwerach. Te migawki (zwane również obrazami) są w zasadzie kopiami dysków na poziomie bajtów 

wraz z pewnymi metadanymi, które można następnie wykorzystać jako podstawę do budowy nowego 

serwera. Ta migawka jest instalowana bezpośrednio na hiperwizorze, co umożliwia szybkie budowanie 

serwerów. Możesz także zdefiniować skrypty bootstrap, które będą uruchamiane podczas 

uruchamiania serwera. Skrypty te mogą zmieniać ustawienia sieciowe, aktualizować nazwy hostów, 

uruchamiać procesy, rejestrować się w module równoważenia obciążenia i wykonywać inne zadania 

wymagane do zwiększenia produktywności serwera. 



 

Typowe formaty migawek używane przez dostawców infrastruktury jako usługi to Open Virtualization 

Format (OVF), RAW, ISO i Amazon Machine Image (AMI). Ponownie, wszystkie te są w zasadzie kopiami 

dysku na poziomie bajtów wraz z pewnymi metadanymi. Poszczególni dostawcy czasami mają swoje 

własne formaty zastrzeżone, z których niektórych można używać u innych dostawców (jak w przypadku 

AMI). Możesz zbudować biblioteki tych migawek, a następnie określić, z której migawki chcesz 

zbudować serwer podczas udostępniania nowego serwera. Podejście oparte na migawce działa dobrze 

w następujących przypadkach: 

Szybko buduj serwery 

Szybkość zapisywania bajtów w systemie plików zależy od momentu udostępnienia sprzętu do 

momentu, gdy jest on użyteczny. Zwykle nie zajmuje więcej niż kilka minut, zanim serwer zostanie 

zbudowany z wybranym obrazem maszyny. Jest to przydatne, gdy trzeba bardzo szybko zwiększyć skalę 

ze względu na nieoczekiwany wzrost natężenia ruchu. 

Przechwytywanie skomplikowanych zmian 

Niektóre oprogramowanie wymaga skomplikowanych instalacji. Mogą występować długie pliki 

konfiguracyjne, zmiany uprawnień do plików i specjalni użytkownicy systemu operacyjnego. Rzadko 

można po prostu zainstalować serwer aplikacji z pliku binarnego i wdrożyć na nim pakiet kodu. 

Możliwość testowania 

Podobnie jak kod, migawki można testować pod kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa i wydajności. 

Archiwizowanie ścieżek audytu 

Możesz łatwo archiwizować migawki do celów audytu i zgodności. Jeśli kiedykolwiek zdarzył się 

incydent, możesz szybko wrócić i pokazać stan każdego serwera w środowisku. 

 



Minusem tego podejścia jest to, że nie jest on w stanie samodzielnie poradzić sobie z łataniem i 

rutynową konserwacją. Bez wprowadzenia oprogramowania, które to obsługuje, musisz wykonać 

następujące czynności: 

1. Zastosuj zmiany do aktywnych systemów. 

2. Wykonaj migawkę każdego z serwerów na żywo, na którym działa unikalny obraz. 

3. Zamień obrazy na każdym z serwerów na żywo, których dotyczy problem. 

Budowanie z archiwów 

Podczas gdy migawka jest klonem całego działającego systemu operacyjnego i jego zawartości, 

archiwum (np. .Tar, .zip, .rar) to zbiór katalogów i plików. Udostępniasz nowe zasoby dostawcy 

infrastruktury jako dostawcy usługi, a następnie rozpakowujesz katalogi i pliki do lokalnego systemu 

plików. Archiwum może zawierać skrypty lub inne środki wymagane do zmiany uprawnień do plików, 

skonfigurowania oprogramowania do działania w środowisku i tak dalej. Można również włączyć 

kompresję, aby zmniejszyć ilość danych, które należy przesłać. Zawartość archiwum jest przedstawiona 

na rysunku 

 

 

 

 

 



To podejście działa, umożliwiając izolację zmian wprowadzonych w podstawowym obrazie systemu 

plików. Innymi słowy, wszystkie zmiany wprowadzone w podstawowym systemie plików powinny 

zostać przechwycone w katalogach i plikach w archiwum lub za pomocą skryptu ręcznego, który można 

odtworzyć po zapisaniu plików. Jeśli zainstalujesz całe oprogramowanie w jednym katalogu głównym 

(np. / Opt / YourCompany), archiwizacja tego katalogu głównego jest bardzo prosta. Po udostępnieniu 

nowego serwera musisz przenieść archiwum na ten nowy serwer, rozpakować je do lokalnego systemu 

plików i uruchomić wszelkie skrypty potrzebne do ogólnej inicjalizacji środowiska. Ponieważ nie możesz 

tego zrobić ręcznie, warto utworzyć skrypt bootstrap, aby pobrać najnowsze archiwum i rozpakować 

je. Możesz upiec ten skrypt ładujący w migawce, której możesz użyć jako podstawy dla nowych 

serwerów. To podejście działa najlepiej w przypadku oprogramowania dostarczanego w dystrybucjach 

zip lub oprogramowania, które można w pełni zainstalować pod danym katalogiem głównym (np. / Opt 

/ YourCompany). Aplikacje, które się rozszerzają pliki w systemie plików, ustawiaj zmienne 

środowiskowe lub zmieniaj uprawnienia do plików, nie działają dobrze, ponieważ musisz przechwycić 

wprowadzone zmiany, a następnie odtworzyć je ręcznie w skrypcie. Większość dzisiejszych programów 

jest dostarczana za pośrednictwem dystrybucji zip lub można ją w pełni zainstalować pod danym 

rootem, więc nie powinno to stanowić problemu. To podejście może być lepsze niż podejście oparte 

na migawce, ponieważ masz do czynienia z relatywnie małymi archiwami, które same zawierają się w 

katalogu głównym (np. Opt / YourCompany). Podobnie jak w przypadku podejścia opartego na 

migawkach, wadą jest brak rzeczywistej zdolności do łatania i rutynowej konserwacji.  

Budowanie ze źródła  

Zamiast instalować oprogramowanie, a następnie robić migawkę całego serwera lub katalogu, możesz 

zbudować cały stos oprogramowania ze źródła. Źródło w tym przypadku odnosi się do rzeczywistego 

kodu źródłowego lub wstępnie skompilowanych plików binarnych. Podejście to polega na pisaniu 

skryptów w środowiskach, w tym w tym, co należy zainstalować, w jakiej kolejności i przy jakich 

parametrach. Agent zainstalowany w systemie operacyjnym uruchamia następnie skrypt, pobierając, 

instalując i konfigurując zgodnie z wymaganiami 

 

 

Liczne dostępne na rynku produkty komercyjne i open source pozwalają: 



• Pobierać pliki binarne 

• Uruchamiać instalatorów 

• Wykrywać awarie instalacji 

• Konfigurować oprogramowania (np. aktualizacja właściwości / plików XML) 

• Wydawać dowolne polecenia do systemu operacyjnego 

• Wciśnięcia dowolne pliki 

• Uruchom skrypty i zgłoś wyniki 

• Zdefiniuj hierarchiczne relacje między komponentami za pomocą deklaratywnych lub 

proceduralnych modeli zależności 

• Wykonaj ten sam skrypt na różnych platformach i systemach operacyjnych 

Wszystkie te czynności są zazwyczaj wykonywane za pomocą lekkiego agenta zainstalowanego na 

każdym serwerze, przy czym agent komunikuje się z centralnym serwerem zarządzania w chmurze 

Infrastruktura jako usługa lub poza nią. Oto jak zainstalowałbyś JDK 8 za pomocą popularnego 

narzędzia do zarządzania konfiguracją Chef: 

# zainstaluj jdk8 

java_ark "jdk" zrobić 

URL „http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8-b132/jdk-8-linux-x64.bin” 

checksum „a8603fa62045ce2164b26f7c04859cd548ffe0e33bfc979d9fa73df42e3b3365” 

app_home '/ usr / local / java / default' 

bin_cmds [„java”, „javac”] 

action:  install 

end 

Wielu dostawców oprogramowania przyczyniło się do tych projektów, aby wyjątkowo łatwo 

zainstalować ich produkty. Oczywiście skrypty powłoki są zawsze opcją, ale jest to o wiele trudniejsze, 

ponieważ nie ma tak wielu możliwości rozwiązań celowych. Wiele z tych systemów ma pełną obsługę 

skryptów, co pozwala dostosować instalację każdego produktu. Na przykład możesz zobaczyć, ile 

dostępnych jest vCPU, a następnie zmienić liczbę wątków przydzielonych do modułu równoważenia 

obciążenia. Możesz dostroić oprogramowanie, aby działało dobrze na serwerze docelowym. Podczas 

wykonywania migawki systemu na żywo jest to po prostu: migawka statyczna. Budowanie ze źródła 

jest najbardziej niezawodnym podejściem, ale powoduje znaczny wzrost kosztów procesu 

opracowywania i wdrażania. Aby działało to poprawnie, musisz zbudować dość długie skrypty, nawet 

dla prostych środowisk. Utrzymanie ich wymaga dużo pracy, szczególnie w przypadku 

oprogramowania, którego instalacja jest skomplikowana. Jeśli musisz wykonać SSH na serwerze, aby 

cokolwiek zrobić ręcznie, automatyzacja się nie powiedzie. 

Monitorowanie kondycji jednostki wdrażającej 

Niezależnie od tego, czy Twoje serwery znajdują się w publicznej chmurze Infrastruktura jako usługa, 

czy we własnych centrach danych zarządzanych przez własnych administratorów, należy dokładnie 



sprawdzić stan każdej jednostki wdrażania. Poszczególne jednostki rozmieszczające należy uznać za 

jednorazowe. Kondycję jednostki wdrażającej najlepiej oceniać, sprawdzając najwyższy stos 

oprogramowania 

 

Złe serwery powinny być natychmiast usuwane z modułu równoważenia obciążenia, aby zapobiec 

słabym doświadczeniom klientów. Jest to szczególnie ważne w środowiskach chmurowych, w których 

mogą występować zakłócenia ze strony hałaśliwych sąsiadów. Tradycyjne sprawdzanie kondycji było 

bardzo powierzchowne, a jego zakres ograniczał się do kondycji poszczególnych komponentów (np. 

Systemu plików, pamięci, sieci, procesora) i tego, czy określony port HTTP reaguje na ping TCP 



 

Nie ma to zastosowania: serwer aplikacji może odpowiedzieć na ping TCP, na przykład z błędem HTTP 

500, ponieważ serwer aplikacji nie może nawiązać połączenia z bazą danych. Testowanie pingów TCP 

testuje tylko niższe poziomy stosu, a nie to, czy coś faktycznie działa. Lepsze i być może najczęstsze 

podejście pokazano tu  

 

Dzięki takiemu podejściu weryfikujesz, czy strona główna lub inna strona bogato funkcjonalna 

faktycznie odpowiada kodem odpowiedzi HTTP 200. Jest to nieco lepsze, ale nie można ocenić kondycji 

całej aplikacji i usług (np. Bazy danych, siatki pamięci podręcznej, przesyłania komunikatów) 



wymaganych do pełnego dostarczenia całej aplikacji. Na przykład strony główne są zwykle statyczne i 

mocno buforowane. Najbardziej wszechstronnym sposobem sprawdzania kondycji jest zbudowanie 

strony dynamicznej, która wykonuje podstawowe funkcje aplikacji. Jeśli wszystkie testy zakończą się 

pomyślnie, zapisuje PASS. Jeśli wystąpił błąd, zapisuje FAIL. Następnie skonfiguruj moduł 

równoważenia obciążenia, aby wyszukiwał kod odpowiedzi HTTP 200 i PASS. 

 

Testy przeprowadzone na tej stronie mogą obejmować: 

• Zapytanie o siatkę pamięci podręcznej dla produktu 

• Dodanie produktu do koszyka 

• Zapisanie nowego zamówienia w bazie danych, a następnie usunięcie go 

• Zapytanie magistrali serwisowej o dostępność zapasów 

• Wykonanie zapytania względem wyszukiwarki 

Te kilka testów jest znacznie bardziej wszechstronnych niż dowolna wybrana strona lub adres URL. 

Bardzo ważne jest, aby wybrany moduł równoważenia obciążenia miał możliwość przeglądania 

zarówno nagłówka odpowiedzi HTTP, jak i treści odpowiedzi.  Monitorowanie nie powinno zastępować 

bardziej kompleksowego monitorowania na poziomie systemu - raczej, aby powiedzieć modułowi 

równoważenia obciążenia, czy dana jednostka jest wystarczająco zdrowa, aby nadal obsługiwać ruch. 

Upewnij się, że nie przesadzasz z kontrolą stanu zdrowia, ponieważ częste monitorowanie może 

zwiększyć pracę systemu bez wyraźnych korzyści. 



Zarządzanie cyklem życia 

Każdy z twoich serwerów ma własny stos oprogramowania, łatek, konfiguracji i kodu. Po zainicjowaniu 

i zbudowaniu serwera należy go zaktualizować podczas wprowadzania zmian w linii podstawowej. 

Możliwość szybkiego przekazywania aktualizacji do produkcji pomaga zapewnić utrzymanie serwerów, 

ułatwiając debugowanie problemów, a jednocześnie obniżając koszty pracy. Ponadto prawdopodobnie 

będziesz musiał przeforsować konfigurację awaryjną i zmiany związane z bezpieczeństwem 

 

Często pojedyncza zmiana logiczna (np. Zastosowanie poprawki lub wdrożenie nowego kodu) wymaga 

wykonania wielu, jeśli nie wszystkich, następujących działań: 

• Aktualizacja plików w systemie plików 

• Arbitralne wykonywanie poleceń przeciwko skryptowi powłoki i monitorowanie wyników 

• Wprowadzanie zmian w konfiguracji (poprzez aktualizację plików konfiguracyjnych lub wykonywanie 

poleceń przez powłokę) 

Wszystkie działające serwery, a także twoja referencyjna migawka, jeśli używasz podejścia opartego 

na migawkach, muszą być aktualizowane w miarę postępu linii podstawowej oprogramowania, łatek, 

konfiguracji i kodu. Ponownie nie możesz tego zrobić ręcznie, więc musisz zautomatyzować proces. 

Podejście opisane w „Budowaniu ze źródła” jest często stosowane zarówno przy początkowej instalacji, 

jak i bieżącym zarządzaniu cyklem życia. Ponieważ agent zawsze działa na każdym serwerze erver, 

możesz przesyłać dowolne pliki lub dokonywać dowolnych zmian konfiguracji. Możesz nawet użyć go 

do wdrażania nowych kompilacji. Ale podejścia oparte na migawkach (pełne obrazy lub archiwa) 

brakuje agentów. Są statycznymi migawkami i dlatego potrzebują dodatkowego oprogramowania do 

obsługi cyklu życia. Gdy już wybierzesz rozwiązanie i zaczniesz go używać, upewnij się, że wprowadziłeś 

zmiany i przetestowałeś je z ograniczoną liczbą klientów, zanim wprowadzisz zmiany w całym 

środowisku. Możesz po prostu zastosować zmiany do kilku serwerów, monitorować ich kondycję, a 

następnie wprowadzić zmiany w całym środowisku. Lub jeśli zmiany są bardziej znaczące, możesz 

nawet zbudować osobne równoległe środowisko produkcyjne i poinstruować moduł równoważenia 

obciążenia, aby skierował niewielki ruch do nowego środowiska. Gdy wyniki są zadowalające, możesz 

ustawić moduł równoważenia obciążenia w celu ograniczenia całego ruchu do nowego środowiska 

produkcyjnego, a następnie wycofania starych serwerów. Może to być bardzo skomplikowane, ale 

wypłata może być znaczna 



Wirtualizacja w chmurze 

Wirtualizacja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym przetwarzanie w chmurze, ale nie jest częścią 

samej chmury. Jak wspomniano wcześniej, chmurę definiują następujące trzy atrybuty: elastyczny, na 

żądanie i mierzony. Wirtualizacja sama w sobie nie jest jednym z tych trzech atrybutów, ale pomaga 

włączyć wszystkie trzy. Wirtualizacja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym chmurę, ale to nie 

jest sama chmura. Wirtualizacja w różnych formach umożliwia: 

Partycjonowanie 

Dostawcy nie zarabiają żadnych pieniędzy, jeśli nie mogą spakować wielu swoich klientów na każdym 

fizycznym serwerze. Wielu dostawców oferuje zwirtualizowane serwery z zaledwie jednym fizycznym 

wątkiem sprzętowym. Zazwyczaj dwa fizyczne wątki na fizyczny rdzeń procesora, 12 rdzeni na procesor 

i dwa procesory na fizyczny host. To znaczy pojedynczą maszynę towarową można podzielić na 48 

serwerów, z których każdy może być wynajęty osobie lub organizacji. Gęstość to sposób zarabiania 

pieniędzy przez dostawców. 

Izolacja 

Biorąc pod uwagę, że do działania modeli biznesowych wymagany jest sprzęt do partycjonowania, 

wymagana jest izolacja, aby poszczególne partycje nie kolidowały ze sobą. Nie chcesz, aby obciążenie 

procesora, takie jak sekwencjonowanie DNA, zakłócało zdolność serwera aplikacji do reagowania na 

żądania HTTP. Możesz udostępnić całe serwery od dowolnego dostawcy infrastruktury jako usługi, tak 

jak zabezpieczyłbyś ułamkowe fragmenty fizycznych serwerów. 

Ruchliwość 

Wirtualizacja ma narzędzia, które ułatwiają robienie migawek działających systemów. Te migawki, jak 

omawialiśmy w poprzednim rozdziale, mogą być wykorzystane jako punkt początkowy podczas 

udostępniania nowego sprzętu. W tych migawkach wszystko jest w pełni zamknięte, dzięki czemu są 

w pełni przenośne na innych serwerach w chmurze, a nawet w chmurach. 

Przesunięcie obciążenia 

Ponieważ wirtualizacja służy jako warstwa abstrakcji nad sprzętem, niektórzy dostawcy usług w 

chmurze oferują możliwość przenoszenia działających maszyn wirtualnych na żywo z jednego hosta 

fizycznego na inny. Czasami Twój dostawca usług w chmurze robi to nawet automatycznie podczas 

wykonywania czynności konserwacyjnych lub gdy niektóre urządzenia mają awarie sortować. 

Izolacja i przenośność najbardziej przynoszą korzyści w handlu elektronicznym. Izolowanie obciążeń na 

współdzielonym sprzęcie jest koniecznością, biorąc pod uwagę wrażliwy charakter danych związanych 

z e-commerce. Przenośność jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym bardzo szybkie budowanie 

jednostek wdrażania, ponieważ możesz pracować z wstępnie opracowanymi migawkami zamiast 

budowania każdego systemu od zera. Wirtualizacja ma swoje zalety, ale ma także wady, które mają 

szeroki wpływ na architekturę wdrażania. Przyjrzyjmy się różnym formom wirtualizacji i implikacje 

każdego z nich. 

Co to jest wirtualizacja? 

Wirtualizacja jest bardziej koncepcją niż faktyczną implementacją dowolnej technologii. Wirtualizacja 

oferuje możliwość partycjonowania serwera fizycznego na wiele mniejszych serwerów, przy czym 

każdy serwer wirtualny jest izolowany od innych serwerów wirtualnych na tym samym serwerze 

fizycznym. Technologia stojąca za wirtualizacją istnieje od samego początku dni mainframe. U jej 



podstaw jest zazwyczaj warstwa abstrakcji zwana hiperwizorem, która jest odpowiedzialna za podział 

zasobów systemu i udostępnianie ich gościom. Istnieją trzy szerokie podejścia do wirtualizacji, które 

omówimy w poniższych sekcjach. 

Pełna wirtualizacja 

W pełnej wirtualizacji hiperwizor jest instalowany bezpośrednio na goły metal. Hiperwizor przydziela 

zasoby fizyczne serwera (procesor, pamięć, dysk, karta sieciowa) zwirtualizowanym serwerom. 

Systemy operacyjne są instalowane bezpośrednio na serwerach wirtualnych, przy czym zasoby fizyczne 

przydzielone każdemu serwerowi wirtualnemu są jedynymi zasobami, do których ma dostęp każdy 

serwer wirtualny. Zaletą tego podejścia jest to, że nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w systemie 

operacyjnym. Możesz zainstalować dowolny system operacyjny, który obsługuje podstawowy sprzęt i 

nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Każdy system operacyjny jest całkowicie nieświadomy innych 

systemów operacyjnych na tym samym serwerze fizycznym. Ten rodzaj hiperwizora dobrze nadaje się 

do publicznych chmur infrastruktury jako usługi. Przykłady pełnej wirtualizacji to Xen Hardware Virtual 

Machine, Linux KVM i Microsoft Hyper-V. 

 

Pełna wirtualizacja jest najlepsza, gdy trzeba obsługiwać wiele różnych systemów operacyjnych, 

zwłaszcza tych, które nie obsługują ograniczonej formy wirtualizacji znanej jako parawirtualizacja. 

Większość chmur obsługuje zarówno pełną wirtualizację, jak i parawirtualizację. Pełna wirtualizacja 

ulega pogorszeniu, ponieważ wszystkie zasoby fizyczne muszą być dostępne za pośrednictwem 

hiperwizora. Wydajność pełnej wirtualizacji zaczyna się poprawiać dzięki zastosowaniu sprzętowych 

rozszerzeń maszyny wirtualnej (HVM) do procesorów x86, które ułatwiają systemowi-gościowi 

ominięcie hiperwizora i bezpośrednie użycie procesora. Ale parawirtualizacja idzie o krok dalej i 

umożliwia bardziej natywny dostęp do wielu zasobów. 

Parawirtualizacja (wirtualizacja wspomagana przez system operacyjny) 

Tradycyjna pełna wirtualizacja wymaga, aby każde wywołanie systemowe było wychwytywane przez 

hiperwizora i przekazywane z powrotem do hosta fizycznego. W zależności od obciążenia wydajność 



może być znacznie niższa niż w przypadku, gdy system operacyjny nie działał na hiperwizorze. W 

_paravirtualization, jądro współpracuje z hiperwizorem, aby przekazywać określone wywołania 

bezpośrednio do podstawowego sprzętu. Połączenia takie jak te dotyczące zarządzania pamięcią, 

utrzymywania czasu i obsługi przerwań są często przekazywane bezpośrednio z gościa do hosta. 

Chociaż pojęcie parawirtualizacji może być nowe dla wielu czytelników, koncepcje, a nawet duża część 

technologii są używane od dziesięcioleci. Prawie wszystkie systemy operacyjne w jakiś sposób omijają 

hiperwizora. Parawirtualizacja wymaga znacznej modyfikacji jądra, aby mógł współpracować z 

hiperwizorem. Większość współczesnych jąder Linuksa, wraz z niektórymi jądrami Uniksa, obsługuje 

parawirtualizację, więc prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał wykonywać żadnej z tych prac 

samodzielnie. 

 

Parawirtualizacja jest świetna, ponieważ uzyskuje się izolację zapewnianą przez pełną wirtualizację 

sprzętową, a jednocześnie uzyskuje się prawie wydajność wirtualizacji na poziomie systemu 

operacyjnego. Tak długo, jak obsługują ją twoi dostawcy infrastruktury i dostawcy jądra, 

parawirtualizacja jest najlepszym rozwiązaniem. Ponoszą koszty związane ze współpracą jądra i 

hiperwizora, a Ty czerpiesz korzyści z lepszej wydajności niż pełna wirtualizacja bez prawie żadnych 

kosztów ogólnych. Typowe implementacje obejmują Xen i VMware. Parawirtualizacja jest obecnie 

najbardziej rozpowszechnioną opcją wirtualizacji oferowaną przez publicznych dostawców 

infrastruktury jako usługi. 

Wirtualizacja systemu operacyjnego 

Podczas wirtualizacji systemu operacyjnego bardzo lekki hiperwizor jest instalowany w samym 

systemie operacyjnym. Przy takim podejściu systemy operacyjne gościa współużytkują jądro 

nadrzędnego systemu operacyjnego. Jądro oferuje każdemu systemowi-gościowi własną piaskownicę 

w klatkach, aby procesy nie mogły ze sobą kolidować. Niektóre formy wirtualizacji systemu 

operacyjnego oferują ograniczanie zasobów, więc dany gość nie może zużywać więcej niż określoną 

ilość zasobów systemowych. To podejście jest całkowicie zależne od obsługiwanego systemu 

operacyjnego. Ta technologia istnieje od czasów komputerów mainframe i jest nadal używana. 

Dzisiejsze dobrze znane inkarnacje obejmują JBS FreeBSD, kontenery / strefy Solaris i kontenery Linux 

(LXC). 



 

Poniższy pasek boczny zawiera humorystyczne wyjaśnienie wirtualizacji systemu operacyjnego 

Kontenery Linux (LXC), wyjaśnione 

Pomyśl o każdym procesie na maszynie jak o pięciolatku. Jeśli masz ich kilka, w końcu zaczną walczyć. 

Widziałeś kiedyś walkę pięciolatków? To jest głupie: 

„Stoi blisko mnie, a mi się to nie podoba!” 

„Nie chcę, żeby hałasowała!” 

W kontekście procesu w systemie Linux możesz myśleć o tym jako o dwóch procesach serwerowych, z 

których oba chcą słuchać na tym samym porcie lub zapisują plik konfiguracyjny w tym samym miejscu. 

I oto jesteś, myśląc: „Dorośnij i dziel się. Jeśli nie możesz sobie z tym poradzić, poczekaj do pierwszej 

interakcji z DMV ”. 

Ale nigdy się nie udostępnią, ponieważ mają pięć lat. Będą narzekać na siebie do tego stopnia, że 

musisz je fizycznie oddzielić, aby zachować własne zdrowie psychiczne. Jednym ze sposobów 

fizycznego oddzielenia tuzina pięciolatków jest zbudowanie tuzina domów i nadanie im każdego domu. 

To jest jak uruchamianie osobnej fizycznej maszyny dla każdego procesu. Tak, rozwiązuje problem, ale 

jest drogi i marnuje zasoby. Następnie wypróbuj maszynę wirtualną na jednym hoście fizycznym. Jeśli 

mówimy o oddzieleniu pięciolatków, to jest to jak zamiana jednego domu na kilka mieszkań, po jednym 

dla każdego pięciolatka. Pozwala to na maksymalną konfigurowalność. Każdy pięciolatek może ustawić 

termostat na dowolną wygodną temperaturę. Pewnie, nie mieliby tyle miejsca, ile mieliby, gdyby mieli 

cały dom, ale przynajmniej są zamknięci. Nie znają się nawzajem, ale ogólnie są szczęśliwi. Ale jeśli 

jesteś mamą i tatą, to jest po prostu głupie. Czy naprawdę potrzebujesz jednej oddzielnej kuchni dla 

każdego pięciolatka? Nie, to przesada. Wystarczy jedna kuchnia. Czy pięciolatki naprawdę muszą 

ustawić termostat tak, jak im się podoba? Nie, mają pięć lat. Ponadto jestem rodzicem, płacę rachunki 

za ogrzewanie, a termostat nie przechodzi przez 57 stopni przez całą zimę. Więc jakie jest rozwiązanie? 

Dajesz każdemu dziecku magiczną parę okularów, które pozwalają mu widzieć wszystko oprócz siebie. 

Wszyscy chodzą po domu, świadomi tylko swojego istnienia. Ach, ale co, jeśli oboje chcą bawić się tą 

samą zabawką? Proste, kup tę samą zabawkę dla każdego dziecka. O wiele łatwiej niż budowanie domu 

dla każdego dziecka. W rzeczywistości będą się kłócić tylko o bardzo małą liczbę rzeczy w domu, więc 



możesz je powtórzyć, a pięciolatki nie będą mądrzejsze. Taki właśnie jest LXC. Pozwala procesom 

myśleć, że mają pełną kontrolę nad maszyną, ale bardzo lekki hiperwizor utrzymuje je oddzielnie. 

Wszyscy nadal działają w tym samym jądrze, ale nie wiedzą o tym. Kontener LXC to zbiór plików 

reprezentujących minimalny zestaw „zabawek”, o które procesy mogą walczyć. Jest jednak trochę 

bardziej zaawansowany. Możesz na przykład uruchomić kontener Red Hat LXC w jądrze Ubuntu. 

Dopóki twoje procesy nie mają wyraźnych oczekiwań co do jądra, nic ci nie jest. Przez większość czasu 

procesy nie mają takich oczekiwań. To podejście staje się coraz bardziej popularne ze względu na 

wydajność, jaką oferuje w stosunku do uruchamiania systemu operacyjnego natywnie na sprzęcie 

fizycznym, zapewniając jednocześnie wystarczającą izolację między najemcami. Dzięki wirtualizacji 

systemu operacyjnego masz pełny natywny dostęp do procesora, pamięci, dysku, karty sieciowej itd., 

Ponieważ polegasz na współużytkowanym jądrze, które samo ma natywny dostęp do zasobów 

fizycznych. Przy pełnej wirtualizacji musisz przejść przez jądro gościa, a następnie przez hypervisor, 

zanim uzyskasz dostęp do jakichkolwiek zasobów fizycznych. Potencjalnie istnieje duży narzut, gdy 

każda operacja musi przejść przez hiperwizor. Dzięki wirtualizacji systemu operacyjnego, w zależności 

od tego, jak go skonfigurujesz, możesz pozwolić gościom na wspólne współużytkowanie zasobów, co 

pozwoli na większą gęstość. Dostawcy platformy jako usługi skorzystali z wirtualizacji systemu 

operacyjnego, ponieważ nie muszą obsługiwać szerokiej gamy systemów operacyjnych. Ci dostawcy 

zwykle wybierają jeden system operacyjny i standaryzują go. Możesz spakować wielu gości na jednym 

fizycznym hoście, ponieważ obciążenie każdego gościa jest tak małe. Wydajność jest również znacznie 

lepsza niż w przypadku niektórych cięższych technik wirtualizacji, jednocześnie umożliwiając różne 

poziomy izolacji między gośćmi. 

Podsumowanie podejść do wirtualizacji 

Wirtualizacja różnych form będzie nadal wykorzystywana przez dostawców chmury w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Dostawcy muszą mieć możliwość spakowania wielu gości na jednym fizycznym 

hoście, aby ich model biznesowy działał. Jednocześnie użytkownicy chmury muszą mieć izolację między 

swoimi obciążeniami a innymi obciążeniami działającymi na tym samym hoście fizycznym. Trend ten 

nie jest w pełni izolowany, w którym wszystko jest zwirtualizowane, do lżejszych rozwiązań, takich jak 

parawirtualizacja, która jest obecnie standardem dla większości dostawców infrastruktury jako usługi. 

Parawirtualizacja to doskonały kompromis między pełną wirtualizacją sprzętową a wirtualizacją 

systemu operacyjnego. Jest również obsługiwany przez większość jąder Linuksa, więc teraz jest dość 

łatwy do wdrożenia. Większość dostawców oferuje dwa lub trzy rozwiązania wirtualizacyjne, więc 

możesz wybrać, który z nich będzie dla Ciebie najlepszy. Musisz zbadać implementację każdego z tych 

podejść przez swojego dostawcę, aby dowiedzieć się dokładnie, co na przykład oznacza 

parawirtualizacja dla twojego dostawcy. 

Poprawa wydajności oprogramowania wykonywanego na hiperwizorze 

Różnica między trzema podejściami wysokiego poziomu sprowadza się do tego, do ilu zasobów należy 

uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperwizora. Przy pełnej wirtualizacji wszystko musi być dostępne 

za pośrednictwem hiperwizora. Dzięki wirtualizacji systemu operacyjnego hiperwizor nic nie 

przechodzi. Pełna wirtualizacja i parawirtualizacja prawdopodobnie ucierpią z powodu pewnego 

spadku wydajności, ponieważ dostęp do niektórych zasobów fizycznych musi przejść przez hiperwizor. 

To zawsze zajmie więcej czasu niż natywny dostęp do tych zasobów. Jak omówiliśmy w części 3, 

największą przeszkodą dla wydajności po stronie serwera jest liczba połączeń do zdalnych systemów. 

Coraz częściej wzywamy wiele zdalnych systemów do złożenia jednej strony. Rysunek pokazuje 

systemy, do których większość stron koszyka musi zadzwonić, zanim będą mogły zostać zrenderowane. 



 

Prawdopodobnie do każdego z tych zdalnych systemów zostanie wysłanych wiele połączeń, przy czym 

każde połączenie będzie synchroniczne. Jak omówiliśmy w części 3, każde wywołanie do strony trzeciej 

wymaga, aby potencjalnie dziesiątki lub setki pakietów reprezentujących żądanie HTTP i odpowiedź 

HTTP przemieszczały się ścieżką pokazaną na rysunku. 

 

Jedna strona może wymagać 50 takich połączeń synchronicznych. Rzeczywisty problem z wydajnością 

nie pochodzi z czasu, w którym każdy system reaguje na te połączenia, ale ogólnie z ogólnego 

obciążenia związanego z przechodzeniem tam i z powrotem. Problemy z wydajnością w e-commerce 

prawie zawsze wynikają z wykonywania zbyt wielu połączeń, a nie z czasu odpowiedzi każdego 

połączenia. Koszty ogólne występują w dwóch postaciach: 

• Opóźnienie sieciowe 

• Opóźnienia występujące na każdym serwerze fizycznym 

Wirtualizacja jest w dużej mierze odpowiedzialna za opóźnienia na każdym serwerze. Przemieszczanie 

stosów TCP / IP w każdym systemie operacyjnym gościa okazuje się znacznie wolniejsze, jeśli system 

operacyjny gościa musi przejść przez hiperwizor, aby uzyskać dostęp do procesora, pamięci i karty 



sieciowej. Najlepiej ominąć hiperwizora tak długo, jak to możliwe, pod warunkiem, że istnieje 

wystarczająca separacja między serwerami wirtualnymi. Jeśli z jakiegoś powodu musisz użyć pełnego 

hiperwizora, spróbuj ominąć go w celu obsługi żądań HTTP za pomocą technik takich jak wirtualizacja 

we / wy z jednym rootem (SR-IOV). SR-IOV, który jest obecnie obsługiwany przez wielu dostawców 

usług w chmurze, umożliwia wyświetlanie karty sieciowej na wirtualnych serwerach-gościach, jakby to 

było urządzenie fizyczne. Wszelkie połączenia z serwera wirtualnego do karty sieciowej całkowicie 

omijają hiperwizora. 

 

 



Sieci dostarczania treści 

Sieci dostarczania treści, znane jako CDN, to duże rozproszone sieci serwerów, które przyspieszają 

dostarczanie platformy do klientów, zapewniają bezpieczeństwo, przydzielają klientów do centrum 

danych, jeśli działasz więcej niż jeden, zapewniają dławienie i wiele innych wartości dodaje. Ich rola w 

nowoczesnym handlu elektronicznym na dużą skalę jest wszechobecna i często konieczna. Największy 

CDN na świecie ma 137 000 serwerów w 87 krajach. Serwery należące do CDN są często kolokowane 

bezpośrednio w centrach danych dostawców usług internetowych / szkieletowych i podłączane 

bezpośrednio do ich szybkich sieci. Możliwe, że CDN ma serwery w ciągu kilku milisekund od miejsca 

zamieszkania. Ze względu na bliskość klientów CDN-y są często nazywane obliczaniem krawędzi. Często 

CDN są całkowicie przejrzyste dla Twoich klientów. Przykładem wartości oferty CDN jest przyspieszenie 

stron internetowych opartych na HTML. Rysunek pokazuje rozkład czasu potrzebnego do załadowania 

strony głównej popularnej witryny e-commerce z siedzibą w USA dla anonimowego klienta. 

 

Oczekiwanie na odpowiedź po stronie serwera stanowi zaledwie 2,4% całkowitego czasu wyświetlania 

strony. Jest to bardzo reprezentatywne dla większości stron internetowych e-commerce. Sieci CDN są 

odpowiedzialne za dostarczenie pozostałych 97,6% w tym przykładzie. Sieci CDN mogą również 

przyspieszyć dostarczanie odpowiedzi po stronie serwera, co omówimy w dalszej części rozdziału. Sieci 



CDN odgrywają coraz większą rolę podczas przechodzenia do chmury. Chociaż sieci CDN od dawna są 

kojarzone z dostarczaniem stron internetowych (HTML, obrazy, CSS, JavaScript), ich rola znacznie się 

rozwinęła do tego stopnia, że są teraz kluczowe dla dostarczania całych platform. Przyjrzyjmy się ich 

różnorodnym rolom i tym, jak mogą poprawić wrażenia klientów. 

Co to jest CDN? 

Sieci CDN po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać pod koniec lat 90. XX wieku do dostarczania treści 

statycznych na dużą skalę. W tym czasie większość stron internetowych eCommerce pochodziła z 

wewnętrznych korporacyjnych centrów danych należących do dostawców eCommerce. Podawanie 

dużej ilości treści statycznych wymaga ogromnej przepustowości Internetu i specjalistycznej 

infrastruktury sieciowej, która była wyjątkowo droga i skomplikowana. Efektem ubocznym 

dostarczania całej tej zawartości była poprawa wydajności. Poprawiona wydajność prowadzi do 

większej satysfakcji klientów, wyższych współczynników konwersji i większej lojalności wobec marki. 

Ponieważ wydajność stała się ważniejsza dla klientów CDN, a zwłaszcza klientów eCommerce, 

dostawcy CDN skupili się na poprawie wydajności. Przez pewien czas CDN były w zasadzie serwerami 

internetowymi obsługującymi treści statyczne. Ich propozycją wartości było zapewnienie dostępności 

i skalowania poprzez rozładowanie zawartości statycznej i dostarczenie jej z maszyn w pobliżu 

użytkownika końcowego. Z czasem dostawcy CDN rozwinęli swoją ofertę w celu: 

• Proxy HTTP żąda zwrotu z powrotem do twoich centrów danych (zwanych początkiem), skutecznie 

usuwając twoją platformę z Internetu, najpierw zmuszając wszystkie żądania HTTP przez CDN. 

• Zoptymalizowania dostarczania treści dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak wstępne 

pobieranie treści, optymalizacja sieci, kompresja, zmiana rozmiaru obrazu, geolokalizacja i modyfikacja 

HTML stron w celu poprawy renderowania i wydajności przeglądarki. 

• Buforowania całe odpowiedzi (w tym strony HTML) na krawędzi, takie jak strona główna dla 

anonimowych klientów. 

• Wywołania API pamięci podręcznej na brzegu. Odpowiedzi to zazwyczaj XML lub JSON. 

• Wartość oferty stanowi dodatkową zaporę sieciową, ochronę przed rozproszonymi atakami typu 

„odmowa usługi” oraz pełne rozwiązanie Global Server Load Balance. 

• Zmniejszenia zużycia procesora, multipleksując połączenia HTTP i utrzymując połączenia przy życiu 

przez dłuższy czas. 

Pochodzenie jest terminem używanym przez dostawców Content Delivery Network odnoszą się do 

centrów danych, które faktycznie generują treści, które sieć dostarczania treści służy. Zazwyczaj 

oznacza to centra danych, w których masz serwery aplikacji. 

Czy CDN są chmurami? 

CDN są chmurami, aczkolwiek mniejszą formą chmur. Aby uznać się za część chmury, ofertę należy 

opisać za pomocą następujących trzech przymiotników: 

• Elastyczna 

• Na żądanialna 

Sieci CDN zawsze spełniają pierwszy i drugi wymóg, ale nie zawsze trzeci. Niektórzy dostawcy zezwalają 

na korzystanie z ich usług tylko na podstawie umów na rok lub dłużej. Stałe umowy długoterminowe 

są powszechnymi sposobami płacenia dostawcom CDN i dlatego technicznie nie mogą być uważane za 



przetwarzanie w chmurze. Pragmatyzm powinien rządzić podejmowaniem decyzji. Wybierz 

najlepszego dostawcę, niezależnie od tego, jak Cię rozliczają. 

Ponieważ ich podstawowa działalność jest obecnie dość dojrzała, sieci CDN przenoszą się w przestrzeń 

tradycyjnie należącą do dostawców chmury. Dostawcy usług w chmurze również przenoszą się do 

przestrzeni CDN, starając się oferować swoim klientom w pełni zintegrowane rozwiązania pionowo i 

zwiększyć swój udział w wydatkach na technologie klientów. Wszyscy dostawcy technologii starają się 

zapewnić swoim klientom kompleksowe, zintegrowane pionowo rozwiązania, w przeciwieństwie do 

produktów / usług punktowych. Rzeczywista różnica między sieciami CDN a dostawcami infrastruktury 

jako usługi polega na tym, że sieci CDN wciąż nie pochodzą z treści, które obsługują. Po prostu 

przyspieszają dostarczanie treści pochodzących z innych źródeł. Dostawcy infrastruktury jako usługi 

pochodzą z treści i mogą w pewnym stopniu przyspieszyć ich dostarczanie. Chociaż nakładają się na 

siebie, oba nadal robią zasadniczo różne rzeczy. 

Udostępnianie treści statycznych 

Pierwsza i pierwotna propozycja wartości CDN polega na tym, że prawie całkowicie eliminują one 

opóźnienia. Kiedy podciągasz swoją ulubioną witrynę e-commerce, wysyłasz pojedyncze żądanie HTTP 

na http://www.walgreens.com. W odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz plik HTML o rozmiarze 

prawdopodobnie poniżej 100 kilobajtów. Gdyby tak było, nie potrzebowałbyś CDN. Średnie opóźnienie 

między Tokio a Londynem wynosi zaledwie 242 milisekundy. Opóźnienie to może być tolerowane dla 

jednego żądania HTTP. Przeglądarki internetowe muszą wysyłać setki żądań HTTP. Gdy Twoja 

przeglądarka internetowa odzyska kod HTML z pochodzenia, przeanalizuje go, aby dowiedzieć się, jaką 

inną zawartość musi pobrać, aby strona była renderowana: 

<script type = "text / javascript" src = '/ gomez-tag.js'> </script> 

<script type = "text / javascript" src = 'http: //img.website.com/scripts/mbox.js'> 

</script> 

<link rel = "ikona skrótu" type = "image / x-icon" href = "/ favicon.ico" /> 

<script type = "text / javascript" src = "http://www.website.com/scripts/common.js"> 

</script> 

<script type = "text / javascript" src = "http://img.website.com/scripts/menu.js"> 

</script> 

Każda z tych opcji wymaga żądania HTTP, przynajmniej do momentu lokalnego buforowania obiektu w 

przeglądarce internetowej klienta. Liczba żądań HTTP może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset. 

Udostępnianie treści statycznych 

Pierwsza i pierwotna propozycja wartości CDN polega na tym, że prawie całkowicie eliminują one 

opóźnienia. Kiedy podciągasz swoją ulubioną witrynę e-commerce, wysyłasz pojedyncze żądanie HTTP 

na http://www.walgreens.com. W odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz plik HTML o rozmiarze 

prawdopodobnie poniżej 100 kilobajtów. Gdyby tak było, nie potrzebowałbyś CDN. Średnie opóźnienie 

między Tokio a Londynem wynosi zaledwie 242 milisekundy. Opóźnienie to może być tolerowane dla 

jednego żądania HTTP. Przeglądarki internetowe muszą wysyłać setki żądań HTTP. Gdy Twoja 

przeglądarka internetowa odzyska kod HTML z pochodzenia, przeanalizuje go, aby dowiedzieć się, jaką 

inną zawartość musi pobrać, aby strona była renderowana: 



<script type = "text / javascript" src = '/ gomez-tag.js'> </script> 

<script type = "text / javascript" src = 'http: //img.website.com/scripts/mbox.js'> 

</script> 

<link rel = "ikona skrótu" type = "image / x-icon" href = "/ favicon.ico" /> 

<script type = "text / javascript" src = "http://www.website.com/scripts/common.js"> 

</script> 

<script type = "text / javascript" src = "http://img.website.com/scripts/menu.js"> 

</script> 

Każda z tych opcji wymaga żądania HTTP, przynajmniej do momentu lokalnego buforowania obiektu w 

przeglądarce internetowej klienta. Liczba żądań HTTP może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset. 

Problem z ładowaniem wszystkich tych obiektów w ciągu kilku sekund polega na tym, że przeglądarki 

internetowe ładują obiekty w seriach około 10 żądań HTTP. Spójrzmy na przykład. Używając średniej 

liczby żądań HTTP z poprzedniego przykładu, klient w Los Angeles uzyskujące dostęp do strony 

internetowej obsługiwanej z Nowego Jorku poniósłby około jedną dodatkową sekundę narzutu z 

powodu opóźnienia między dwoma centrami danych, jak pokazano na rysunku 

 

Sytuacja staje się jeszcze gorsza w przypadku witryn, które są udostępniane odbiorcom w sieciach o 

dużych opóźnieniach, takich jak te, które nie znajdują się fizycznie blisko źródła, sieci komórkowe itp. 



Nie obejmuje to czasu potrzebnego na wygenerowanie odpowiedzi przez źródło. Wygenerowanie 

odpowiedzi HTTP dla strony dynamicznej może potrwać sekundę lub dłużej. Bez CDN ładowanie strony 

składa się z tego, co pokazano na rysunku 

 

 

Zobaczmy teraz, co się stanie, gdy użyjesz CDN 

 

Jak widać, tylko jedno żądanie HTTP wiąże się z narzutem 67 milisekund. Pozostałe 150 żądań HTTP 

jest obsługiwanych bezpośrednio z lokalnego centrum danych CDN klienta w Los Angeles. Opóźnienie 



jest prawie całkowicie wyeliminowane. Ta zasada pozwala na obsługę stron internetowych z jednego 

centrum danych do globalnej publiczności. Zakładając, że tych samych 15 podróży w obie strony z 

powrotem do centrum danych pochodzenia w celu renderowania strony, strona internetowa 

obsługiwana z Londynu do Tokio z 260 milisekundami opóźnienia spowodowałaby narzut 3,9 sekundy 

z powodu opóźnienia. Po uwzględnieniu czasu potrzebnego do renderowania HTML, podania treści 

statycznej i tak dalej, należy oczekiwać czasu reakcji ponad 6 sekund. Oprócz znacznego zmniejszenia 

opóźnień zawartość statyczna jest pobierana szybciej, ponieważ pakiety muszą przebyć krótszą 

odległość przez mniejszą liczbę przeskoków sieciowych. Przy przeciętnych stronach głównych 

zbliżających się do 2 MB klienci bardzo muszą pobierać dużo danych szybko. Korzyści biznesowe tego 

są oczywiste: większe, bardziej interaktywne strony mogą być dostarczane z mniejszym opóźnieniem, 

niż gdybyś nie korzystał z CDN. 

Udostępnianie treści dynamicznych 

Technologia służąca do dostarczania treści statycznych jest dość prosta. Sieci CDN budują dziesiątki, a 

nawet setki centrów danych i podają statyczne treści z serwerów internetowych w swoich centrach 

danych we własnej domenie (np. Http://www.website.com/images) lub twojej subdomeny (np. Http: 

//images.website.com). Kiedyś obrazy musiały być podawane ze strony http://customer.cdn-

vendor.com. Treści są przyspieszane przede wszystkim dlatego, że są tak blisko klientów. Aby wyjść 

poza statyczne dostarczanie treści, CDN może działać jako serwer proxy przed całą witryną. To 

podejście wymaga, aby rekord DNS wskazywał na dostawcę CDN i aby cały ruch przechodził przez CDN 

 

Przy takim podejściu rekord DNS faktycznie wskazuje na dostawcę CDN. Żądania dotyczące 

http://www.website.com przechodzą przez CDN. Korzyści z tego są ogromne dla wydajności i 

bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się różnym funkcjom włączonym w poniższych sekcjach. 

Buforowanie całych stron 

Zdecydowana większość żądań HTTP dotyczy treści statycznych. Spośród przeciętnych 151 żądań HTTP 

związanych z renderowaniem strony po raz pierwszy, pierwsze żądanie HTTP dotyczy kodu HTML 



strony. Dopóki przeglądarka internetowa nie załaduje i nie przeanalizuje kodu HTML, żadne z 

pozostałych 150 kolejnych żądań HTTP nie zostanie wykonane. Innymi słowy, znajduje się na ścieżce 

krytycznej. Żądania HTML nie zawsze muszą być przekazywane z powrotem do źródła, ponieważ przez 

większość czasu HTML jest zawsze taki sam dla danego zestawu parametrów wejściowych. Na przykład 

żądania HTTP wysyłane przez anonimowych klientów dla strony głównej (np. 

Http://www.website.com) prawdopodobnie zwrócą ten sam kod HTML, chyba że zastosujesz 

zaawansowane kierowanie na podstawie położenia geograficznego użytkownika. Zdecydowana 

większość ruchu na platformie e-commerce jest buforowana ze względu na tak zwany lejek ruchu e-

commerce, jak pokazano na rysunku 

 

 

Nie obejmuje to nawet ruchu z nieludzkich botów, które stanowią obecnie 61% żądań HTTP. Wszystkie 

odpowiedzi na boty mogą być obsługiwane bezpośrednio z CDN. Pozostałe żądania HTTP 

przedstawione na tej ścieżce pochodzą od anonimowych klientów strony głównej, stron kategorii, 

stron produktów i tak dalej. Ponownie większość tych stron może być obsługiwana również z CDN. 

Tylko stosunkowo niewielka część całkowitego ruchu pochodzi od rzeczywistych klientów, którzy są 

faktycznie zalogowani. Jeszcze mniejszy odsetek klientów faktycznie kupuje cokolwiek. Wielu klientów 

odwiedza witryny z trwałymi plikami cookie do logowania. Strony internetowe witają klientów, 

mówiąc: „Witaj ponownie, [Imię]!” Lub coś podobnego. Jeśli personalizacja nie jest zbyt znacząca, 

możesz po prostu zapisać w pamięci podręcznej całą stronę HTML w sieci CDN, ale wywołać wywołanie 

zwrotne AJAX do miejsca pochodzenia, aby zapełnić ją dynamiczną treścią, na przykład nazwą klienta. 

Pod względem kodu wyglądałoby to mniej więcej tak: 

<head> 

<script src = "/ app / jquery / jquery.min.js"> </script> 



<script> 

$ .ajax ({url: "/ app / RetrieveWelcomeMessage", sukces: funkcja (wynik) { 

// odzyskuje „Welcome Back, Kelly!” 

$ („# WelcomeMessage”). Html (wynik); 

}}); 

</script> 

</head> 

<body> 

<h2> <div id = "WelcomeMessage"> Zaloguj się </div> </h2> 

... reszta strony internetowej 

</body> 

Możesz to powtórzyć dla innych dynamicznych obszarów na swojej stronie internetowej, takich jak 

sekcja „Możesz polubić” lub główny obraz na stronie głównej. Możesz także wykonać tylko jedno 

wywołanie zwrotne do swojego źródła, z pojedynczą odpowiedzią JSON lub XML zawierającą wszystkie 

dane wymagane do prawidłowej personalizacji strony. Zaletą tego podejścia jest to, że usuwa 

ładowanie pierwszej strony HTML ze ścieżki krytycznej (ponieważ żądania AJAX są asynchroniczne), ale 

nadal można stosować ograniczoną personalizację. Klienci uzyskują wysoką wydajność, a twoje 

pochodzenie jest ledwo dotknięte. To świetne podejście, które zostało omówione dalej w części 11. 

Niewielką różnicą jest buforowanie różnych wersji każdej strony w CDN. Sieci CDN są w stanie głębiej 

przyjrzeć się żądaniu HTTP w polach, takich jak źródłowy adres IP, agent użytkownika, parametry 

adresu URL i pliki cookie. Informacje te mogą być następnie wykorzystane przez CDN do odkrycia takich 

faktów: 

• Czy klient jest zalogowany 

• Przeglądarka internetowa / agent użytkownika 

• Fizyczna lokalizacja (czasami dokładna do zip + 4 w USA lub kod pocztowy poza USA) 

• Szybkość połączenia internetowego 

• Ustawienia regionalne 

• System operacyjny 

• Wymiary ekranu 

• Obsługa Flash 

• Możliwości obsługiwane przez każde urządzenie 

Jeśli masz odmiany stron oparte na tych atrybutach, możesz po prostu zapisać każdą odmianę w sieci 

CDN i poprosić o pobranie odpowiedniej wersji strony dla każdego klienta. Na przykład sprzedawca 

prowadzący sprzedaż międzynarodową online może mieć wersje każdej strony głównej dla danego 

kraju, przy czym każda lokalizacja ma swoją własną kopię. Pozwoliłoby to zaoszczędzić dziesiątki, jeśli 

nie setki milisekund w krótkim czasie, jednocześnie pozwalając, aby strony były cięższe i bardziej 



dynamiczne. Można teraz buforować nawet wiele stron wyników wyszukiwania. W przypadku dużych 

platform eCommerce 20% wyszukiwanych haseł stanowi 80% ruchu. Tak długo, jak możesz wyciągnąć 

parametry wyszukiwania i umieścić je w adresie URL, możesz buforować strony. Strony wyników 

wyszukiwania wymagają adresów URL takich jak search.jsp? Query = shirt & size = xl & onsale = true. 

Ta sztuczka może spowodować, że jeszcze więcej Twojej platformy będzie obsługiwanych 

bezpośrednio z CDN. 

Wcześniejsze pobieranie zawartości statycznej 

Niektórych stron nie można buforować statycznie. Na przykład strony realizacji transakcji są z natury 

dynamiczne i nie można ich łatwo buforować. W przypadku użycia jako odwrotnego serwera proxy 

sieci CDN mogą przyspieszyć dostarczanie zawartości statycznej dla wszystkich stron. Około 150 ze 

średnio 151 żądań HTTP dotyczących początkowego załadowania strony dotyczy zawartości statycznej. 

Ponieważ odpowiedź HTTP przechodzi z powrotem przez CDN po powrocie do klientów, CDN może 

analizować HTML i proaktywnie wysyłać współbieżne żądania HTTP do źródła dla treści statycznej, 

której jeszcze nie ma. Sieci CDN mają dziesiątki, a nawet setki centrów danych, a każde centrum danych 

ogólnie utrzymuje własną autonomiczną pamięć podręczną. CDN może wysyłać wszystkie żądania 

HTTP jednocześnie w błyskawicznie szybkiej sieci, podczas gdy twoja przeglądarka musi wysyłać 

żądania HTTP w partiach po 10 w wolnej sieci „ostatniej mili”, zanim dotrze nawet do 

zoptymalizowanej sieci CDN 

 

Pobieranie wstępne jest rozsądne w użyciu i może przynieść znaczne korzyści. 

Bezpieczeństwo 



Sieci CDN są w stanie zapewnić wyjątkowe bezpieczeństwo, po prostu usuwając swoje pierwotne 

centra danych z Internetu. Aby dotrzeć do swojego pochodzenia, wszyscy muszą najpierw przejść przez 

CDN. Już samo to zapewnia ogromną wartość poprzez zmniejszenie profilu ataku. Głęboka obrona lub 

zwiększenie bezpieczeństwa warstw jest doskonałą obroną przed atakami. Sieci CDN mają kilka 

sztuczek, które mogą zastosować, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Rozproszone ataki typu „odmowa 

usługi”, w ramach których osoby atakujące zalewają twoje pochodzenie ruchem próbując 

wyeliminować cię z połączenia z siecią, stanowią duży problem. Oprócz specjalnych technik 

zapobiegania rozproszonym atakom typu „odmowa usługi” i zatrzymywania ich, sieci CDN mają wiele 

tysięcy fizycznych serwerów w dziesiątkach, a nawet setkach centrów danych, które mogą wchłonąć 

ruch z ataku. Na przykład może to być pomocne dla amerykańskich dostawców eCommerce, ponieważ 

wiele ataków pochodzi z Azji. Serwery CDN w Azji pochłaniają ruch po ataku, pozostawiając serwery i 

pochodzenie z USA, aby nadal obsługiwać ruch do Stanów Zjednoczonych i innych klientów na całym 

świecie w normalny sposób. Ponadto ataki mają tendencję do atakowania jednej strony internetowej 

na raz, pozostawiając nadwyżkę pojemności w sieci CDN dostępnej, aby poradzić sobie z ruchem z 

ataku. CloudFlare słynie z szybkości przesyłania 118 gigabajtów danych na sekundę, 4 pomimo tego, że 

jest dość małym CDN w stosunku do swoich konkurentów. Większość platform e-commerce ma jakąś 

formę rozproszonego ograniczenia ataków typu „odmowa usługi”, czy to od dedykowanego dostawcy 

oprogramowania jako usługi, czy CDN. W dzisiejszych czasach wyjątkowo rzadko osoby atakujące mogą 

uzyskać dostęp do systemu operacyjnego jako root. Korzystanie z sieci CDN i innych pośredników, w 

połączeniu z silnymi zaporami ogniowymi, w dużej mierze zapobiegło tym atakom. Ataki takie jak 

wstrzyknięcie SQL (zmuszanie bazy danych do wykonania własnego arbitralnego SQL), wykonywanie 

skryptów między witrynami (co pozwala na kradzież sesji i związanych z nimi uprawnień) oraz 

wstrzykiwanie kodu (wykonywanie własnego dowolnego kodu) są znacznie bardziej prawdopodobne. 

Na przykład wstrzykiwanie SQL jest częstą luką: 

<% 

String userId = request.getParameter("userId"); 

String query = "SELECT * FROM user where userId=" + userId + "'"; 

Statement st = conn.createStatement(); 

ResultSet res = st.executeQuery(query); 

%> 

Ustawienie userId na 12345 lub 1 = 1 przez wykonanie adresu URL i productId = 12345 '% 20 lub% 

20'1% 3D1 spowoduje, że aplikacja wydrukuje szczegóły każdego użytkownika w bazie danych bez 

jawnego narażenia jakiegokolwiek systemu. Wiele sieci CDN ma pełne zapory ogniowe aplikacji 

internetowych do sprawdzania kodu HTML i oceny dla słabych punktów. Na przykład jakikolwiek 

parametr o wartości select% 20 *% 20 z% 20credit_card (wybierz * z karty kredytowej) nigdy nie 

powinien być dopuszczony do powrotu do aplikacji. Gdy prowadzisz wielkoskalową platformę e-

commerce, przekonasz się, że niektóre boty mogą siać spustoszenie, żądając zbyt wielu stron zbyt 

szybko. Ponieważ większość botów nie rozumie sesji HTTP, ostatecznie utworzą nową sesję HTTP dla 

każdego wyświetlenia strony. Większość sieci CDN pozwala na umieszczenie na czarnej liście według 

adresu IP, agenta użytkownika, podsieci itp. Wiele sieci CDN oferuje również pełną zgodność z 

powszechnymi ramami bezpieczeństwa, takimi jak FedRAMP, 5 PCI DSS, 6 HIPAA, 7 i ISO.8. Zgodność z 

tymi ramami pomaga wykazać, że tym dostawcom można zaufać w przypadku najbardziej wrażliwych 

danych. 



Dodatkowe oferty CDN 

Oprócz wydajności i bezpieczeństwa sieci CDN oferują wiele usług pomocniczych, takich jak DNS i 

pamięć masowa. Sieci CDN są strategicznie rozmieszczone dzięki dużej powierzchni serwerów na całym 

świecie podłączonych bezpośrednio do sieci szkieletowych. Z tego punktu widokowego łatwo jest 

zepchnąć inne dodatki na krawędź, korzystając ze znacznej infrastruktury mieć na miejscu 

Optymalizacja interfejsu użytkownika 

Kod frontendowy większości witryn e-commerce jest bardzo źle napisany. Poszczególni programiści 

pracują nad własnymi małymi fragmentami strony, często nikt nie patrzy na duży obraz. Kiedy ktoś dba 

o wydajność, zwykle jest już za późno, aby wrócić i naprawić problemy. Wiele sieci CDN oferuje teraz 

przepisywanie HTML, dzięki czemu będą dynamicznie przepisywać HTML na brzegu dla każdego 

konkretnego klienta na podstawie czynników takich jak typ urządzenia, rozdzielczość, przeglądarka 

internetowa i szybkość połączenia 

 

Optymalizacje mogą obejmować: 

• Zmniejszenie liczby żądań HTTP poprzez połączenie CSS i JavaScript oraz wstawianie 

• Przekazywanie często odwoływanych elementów statycznych do przeglądarki internetowej, zanim 

żądanie HTTP zostanie wysłane do CDN 

• Dokonywanie optymalizacji specyficznych dla przeglądarki 

• Odroczenie wczytywania zewnętrznych sygnałów JavaScript (np. Analityki i reklam) do momentu 

pełnego wyrenderowania strony 

• Korzystanie z ładowania obrazów na żądanie lub na żądanie, które ładuje obrazy podczas przewijania 

klienta 

• Pobieranie obrazów z wielu poddomen, aby umożliwić przeglądarce równoległe pobieranie większej 

liczby plików 

• Wstępne pobieranie DNS 

• Zmniejszenie białych znaków 

• Zmiana rozmiaru zdjęć 



• Korzystanie z kompresji 

• Przepisywanie kodu HTML w celu wykorzystania funkcji specyficznych dla przeglądarki 

Jeśli nie możesz samodzielnie przeprowadzić tych optymalizacji, zdecydowanie zalecamy skorzystanie 

z tych usług. 

DNS / GSLB 

DNS to obszar, w który CDN zainwestowały znaczne kwoty, zarówno w standardowy hosting DNS, jak i 

bardziej zaawansowany Global Server Load Balancing (GSLB). Omówimy DNS i GSLB obszernie w 

rozdziale 10. DNS jest czymś, czego żaden sprzedawca e-commerce nie powinien sam hostować. Wady 

hostingu obejmują: 

• Koszt prawidłowej budowy i utrzymania DNS 

• Wyzwanie związane z wdrażaniem systemu DNS w wielu centrach danych lub wielu sieciach 

• Obawy dotyczące bezpieczeństwa 

—DNS jest często celem exploitów. 

—NDNS można ograniczyć za pomocą rozproszonych ataków typu „odmowa usługi”. 

—SDNS można oszukać, aby zalać ofiarą rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. 

• Występuje opóźnienie, a klienci kwerendują serwery DNS 

Właściwie hostowane rozwiązania DNS, czy to w sieci CDN, czy nie, są w stanie pokonać te wyzwania 

przede wszystkim dzięki swojej zdolności do koncentracji. Dostawcy, którzy sprzedają tę usługę, mogą 

zatrudnić najlepszych ekspertów na świecie, korzystać z najlepszych technologii i stosować najlepsze 

techniki bezpieczeństwa. Koszt krańcowy nowego konsumenta jego usługi jest bardzo niski, co pozwala 

mu zarabiać, oszczędzając pieniądze. 

Sieci CDN oferują możliwość odpowiadania na zapytania DNS od brzegu, prawdopodobnie zaledwie 

kilka milisekund od każdego klienta. 

 

W przypadku tradycyjnego systemu DNS może być konieczne wybranie się do innego kraju lub nawet 

do kraju, aby uzyskać adres IP 



 

DNS jest o wiele bardziej skomplikowany, ale jak widać, obsługa DNS od brzegu ma zalety. Oprócz 

mapowania nazw domen z powrotem na adresy IP, DNS może być również używany do przypisywania 

klientów do centrów danych. Każde centrum danych, z którego prowadzisz platformę e-commerce, 

ogólnie przedstawia światu jeden adres IP. Jeśli brakuje Ci wielu centrów danych, potrzebujesz sposobu 

na określenie, do którego centrum danych powinien zostać przypisany każdy klient. Nazywa się to 

globalnym równoważeniem obciążenia serwera (GSLB) i skutecznie usprawnia DNS. GSLB działa 

poprzez ciągłe przekierowywanie klientów do właściwego centrum danych przez kombinację 

czynników, w tym dostępność, pojemność / wykorzystanie centrum danych, arbitralne wagi i 

wydajność w czasie rzeczywistym. Sieci CDN mają dość wyjątkową przewagę nad tradycyjnymi 

dostawcami hostingu DNS, ponieważ są w stanie dokładnie odwzorować wydajność Internetu w czasie 

rzeczywistym i ponieważ mają tak wiele serwerów podłączonych do tak wielu różnych sieci na całym 

świecie. To jest często przypadek, w którym najszybsza trasa między dowolnymi dwoma punktami nie 

jest najkrótsza. Wydajność sieci, szybkość, przeciążenie, przeskoki i ingerencja ze strony rządów 

odgrywają rolę w zmniejszaniu przepustowości sieci i opóźnień. Kolejną zaletą sieci CDN jest to, że 

mogą monitorować faktyczny czas, w którym każde centrum danych odpowiada na żądania HTTP, 

ponieważ często służą one jako serwery proxy. 

Dławienie 

Przed chmurą każda platforma miała stałą pojemność, którą mogła obsłużyć bez zerwania. Na przykład, 

jeśli wdrożyłeś 500 serwerów, a każdy serwer ma 10 000 jednoczesnych klientów, wiesz, że nie możesz 

obsłużyć więcej niż 5 000 000 jednoczesnych klientów. Nie było sensu pozwalać nikomu na dostęp do 

Twojego pochodzenia, jeśli wiesz, że to nie zadziała. Sieci CDN oferują możliwość dławienia, dzięki 

czemu 5000 000 klientów zostanie skierowanych do wirtualnej poczekalni. Te poczekalnie oferują 

przynajmniej pomocne wiadomości o sytuacji, w tym szacunkowe dane, kiedy strona będzie ponownie 

dostępna. Poczekalnie mogą również zawierać gry lub nawet pełne katalogi, aby klienci mogli zacząć 

zakupy, a następnie zakończyć po ponownym uruchomieniu witryny. Zastosowanie ograniczania 

przepustowości chroni twoje pochodzenie przed nadmiernym wykorzystaniem, jednocześnie 

utrzymując zadowolenie klientów, niż gdyby po prostu otrzymali komunikat o błędzie. Tradycyjne 

urządzenia równoważące obciążenie również oferują dławienie, ale istnieją dwie wady. 

Pierwszym jest to, że same moduły równoważenia obciążenia mogą zostać przytłoczone. Jak każdy 

układ fizyczny, mają swoje granice. Jest również podłączony do sieci i innej infrastruktury fizycznej, 

która sama może zostać przytłoczona. Drugą wadą jest to, że tradycyjne moduły równoważące 

obciążenie muszą kierować ruch przepełnienia do strony poczekalni. Jeśli ta strona znajduje się w tym 

samym centrum danych, które jest przytłoczone, istnieje duża szansa, że sama poczekalnia nie będzie 



działać. Same sieci CDN mogą wyświetlać treści bezpośrednio z brzegu, niezależnie od tego, co dzieje 

się w centrum danych. Może istnieć oprogramowanie, które nie może skalować się do określonego 

punktu lub oprogramowanie, którego nie można wdrożyć w chmurze, a zatem ma za sobą stałą 

pojemność sprzętu. Żadna platforma nie skaluje się w nieskończoność. Z tych powodów, nawet przy 

elastyczności, jaką przynosi chmura, zaleca się dławienie. 



Zasady architektury dla chmury 

Przetwarzanie w chmurze nie powinno być trudne do przyjęcia, pod warunkiem, że Twoja organizacja 

jest kompetentna, chętna do wprowadzania zmian i posiada odpowiednie zasoby. Jeśli zastosowałeś 

się już do zasad zawartych w dwóch pierwszych częściach tej książki, oznacza to, że jesteś kompetentny 

i chętny do wprowadzania zmian, dlatego też nie powinien mieć problemów obejmujących 

przetwarzanie w chmurze. Pełniejsze przyjęcie przetwarzania w chmurze jest ogromnym 

przedsięwzięciem, ale może być dość bezbolesne, jeśli zostanie właściwie wykonane. Problem z 

pełniejszym wykorzystaniem chmury obliczeniowej polega na tym, że znacznie pogarsza zarówno braki 

organizacyjne, jak i techniczne. Jeśli już dziś zmagasz się z utrzymaniem platformy, chmura z pewnością 

pogorszy Twoje problemy. Z drugiej strony chmura może być równie transformująca w odpowiednich 

rękach. Przetwarzanie w chmurze jest potężne, a ci, którzy go opanują, będą mieli przewagę 

konkurencyjną w nadchodzących latach. W tym rozdziale omówimy, jak e-commerce jest wyjątkowy z 

punktu widzenia architektury, a następnie, jak zaprojektować e-commerce dla chmury. Dodatkowa 

uwaga zostanie skoncentrowana na tym, czym jest skalowalność i jak ją osiągnąć. Kolejne części tej 

części książki omawiają, jak faktycznie przyjąć różne formy przetwarzania w chmurze. 

Dlaczego eCommerce jest wyjątkowe? 

Przyjrzyjmy się kilku wyjątkowym cechom e-commerce. Oto powody, dla których platformy 

eCommerce są projektowane i wdrażane inaczej niż większość innych systemów. 

Generowanie przychodów 

Wraz ze wzrostem sprzedaży detalicznej wielokanałowej większość przychodów płynie teraz przez 

platformę e-commerce organizacji. Awaria na całej platformie zapobiegnie uzyskiwaniu przychodów 

przez całą organizację. Jest to odpowiednik blokowania klientom dostępu do wszystkich fizycznych 

sklepów detalicznych. Wiele organizacji jest teraz w stanie dokładnie obliczyć, ile każda sekunda 

przestoju kosztuje ich utracone przychody. Jednak rzeczywistym długoterminowym kosztem przestoju 

są szkody wyrządzone reputacji marki. Wielu klientów nie wróci po awarii. Z powodu tego, jak ważny 

jest e-commerce, większość środowisk jest ogromnie przepełniona. 

Widoczność 

Widoczność charakteryzuje większość platform e-commerce, często służąc jako twarz publiczna i coraz 

częściej zaplecze organizacji. Każde żądanie HTTP odzwierciedla tę markę, podobnie jak stan fizyczny 

sklepu. Każda milisekunda opóźnionego czasu reakcji słabiej odbija się na tej marce. 100-

milisekundowa reakcja zachwyci klientów i sprawi, że marka zabłyśnie, a 10-sekundowa reakcja 

zdenerwuje klientów i zniszczy markę. 

Spikiness ruchu 

Cechą charakterystyczną e-commerce jest to, że podlega on często nieprzewidywalnym skokom ruchu, 

który jest o jeden lub dwa rzędy wielkości większy niż stan ustalony. Większość oprogramowania po 

prostu nie została stworzona do obsługi ogromnych skoków ruchu. Na przykład pule połączeń z bazami 

danych na serwerach aplikacji często nie mogą natychmiast podwoić lub potroić wielkości danej puli 

połączeń. Oprogramowanie zaprojektowano z myślą o świecie, w którym było ono wdrażane 

statycznie, a obciążenia były dość stabilne. W dzisiejszym świecie przepustowość można zapewnić i 

natychmiast zatrzasnąć przy pełnym obciążeniu ruchem. Dobrze zaprojektowane oprogramowanie jest 

często w stanie poradzić sobie z tymi skokami ruchu, ale nie zawsze. 

Bezpieczeństwo 



Wszyscy słusznie troszczą się o bezpieczeństwo. Organizacje często ponoszą odpowiedzialność za 

naruszenia, a nawet niewielkie naruszenia kosztują dziesiątki milionów dolarów, nie wspominając już 

o negatywnej reklamie i utracie zaufania ze strony klientów. Naruszenia zwykle są dalekosiężne, z 

ujawnieniem wszystkich zarządzanych danych. Rzadko zdarza się, aby zagrożony był tylko podzbiór 

informacji o kliencie. Wprowadzenie przetwarzania w chmurze, w zależności od sposobu jego 

wykorzystania, może oznaczać, że więcej danych jest częściej przesyłanych przez niezaufane sieci i 

przetwarzanych na współużytkowanym sprzęcie, co dodatkowo zwiększa złożoność zabezpieczenia 

tych danych.  

Stanowość 

Żądania HTTP można podzielić na dwie klasy: te, które wymagają stanu i te, które nie wymagają stanu. 

Stan jest zwykle reprezentowany jako sesja HTTP. Jest to tymczasowy obszar przechowywania, który 

jest unikalny dla danego klienta i trwały dla żądań HTTP. Na przykład koszyki są zwykle przechowywane 

w sesji HTTP. Status uwierzytelnienia jest również utrwalany przez czas trwania sesji. Protokół HTTP 

jest z definicji bezstanowy, ale stan dodawany jest na wierzchu przez serwery aplikacji i klientów, aby 

zapewnić podstawową funkcję e-commerce. 

Żądania HTTP od anonimowych klientów dotyczące statycznych stron nietransakcyjnych (np. Strony 

głównej, strony ze szczegółami produktu) zasadniczo nie wymagają stanu. Stan zazwyczaj zaczyna się 

po zalogowaniu lub dodaniu do koszyka. 

 

Wyzwaniem związanym z e-commerce jest to, że klienci często przeglądają anonimowo przez dłuższy 

czas, zanim zidentyfikują się po zalogowaniu. Większość dużych witryn zmusza Cię do 

natychmiastowego zalogowania się (np. Media społecznościowe, e-mail, bankowość internetowa) lub 

wcale (wiadomości , wyszukiwarki, Wikipedia). Logując się w witrynie e-commerce, musisz scalić 



wszystko, co wydarzyło się w trakcie sesji, z danymi, które utrwalono na temat klienta. Na przykład 

personalizację można zastosować, aby uzyskać zniżkę na wszystkie buty Nike po obejrzeniu 10 butów 

Nike i nie kupieniu niczego. Anonimowy klient, który obejrzał osiem par butów Nike, nie uruchomiłby 

zniżki. Ale co się stanie, gdy anonimowy użytkownik zaloguje się na konto, które już zarejestrowało 

cztery wyświetlenia strony Nike? Promocja zostanie następnie uruchomiona po pomyślnym połączeniu 

anonimowego profilu klienta i zalogowanego profilu klienta. Omówimy to bardziej w części 10, ale 

innym problemem jest problem wielu równoczesnych logowań dla tego samego konta. Co się stanie, 

jeśli mąż i żona zalogują się na to samo konto, jednocześnie wprowadzając zmiany do tego samego 

zamówienia i profilu klienta w bazie danych? W przypadku jednego centrum danych nie stanowi to 

problemu, ponieważ udostępniasz jedną logiczną bazę danych. Ale co się dzieje, gdy używasz publicznej 

infrastruktury jako usługi do hostingu i rozpościerasz platformę e-commerce na dwa centra danych, a 

każde centrum danych ma własną bazę danych? Utrzymanie stanu w żądaniach HTTP najczęściej 

oznacza, że dany klient musi zostać przekierowany do tego samego centrum danych, modułu 

równoważenia obciążenia, serwera WWW (jeśli jest używany) i instancji serwera aplikacji. Utrzymanie 

tej lepkości wymaga dodatkowej uwagi, z którą wiele innych aplikacji nie musi sobie poradzić. 

Co to jest skalowalność? 

Ściśle mówiąc, skalowalność to zdolność systemu do zwiększenia wydajności (na przykład 

obsługiwanych jednoczesnych użytkowników lub żądań HTTP na sekundę) poprzez dodanie większej 

liczby danych wejściowych (na przykład dodatkowego serwera). Aby być idealnie skalowalnym, twoje 

dane wejściowe muszą zawsze być równe twoim  wynikom w tej samej proporcji. Na przykład, jeśli 

twój pierwszy serwer zapewnia 200 wyświetleń strony na sekundę, twój 1.000 serwer powinien 

również zapewnić 200 wyświetleń strony na sekundę. Jeśli Twój pierwszy serwer zapewnia 200 

wyświetleń strony na sekundę, a Twój 1000 serwer zapewnia 20 wyświetleń stron na sekundę, twój 

system ma problem ze skalowalnością. Wszystkie warstwy stosu muszą być jednakowo skalowalne, od 

DNS do pamięci. Omówimy dwie formy skalowalności: skalowanie w górę (w pionie) i skalowanie w 

górę (w poziomie). 

Wydajność 

Przepustowość odnosi się do ilości pracy lub pojemności, które może obsłużyć jednostka danych 

wejściowych (np. Serwer, węzeł siatki pamięci podręcznej, węzeł bazy danych) lub cały system. Typowe 

przykłady metryk używanych do reprezentowania przepustowości obejmują: 

• Wyświetlenia strony na sekundę 

• Transakcje na sekundę 

• Współbieżni klienci 

Nie należy mylić przepustowości z ogólną skalowalnością całego systemu, ponieważ oba są od siebie 

niezależne. Przepustowość pojedynczej jednostki wejściowej (np. Serwera aplikacji) może być niska, 

ale o ile można stale uzyskiwać ten sam poziom marginalnej wydajności (np. Odsłon stron na sekundę), 

gdy zwiększa się liczbę danych wejściowych, system jest skalowalny. 

Skalowanie 

Skalowanie w górę, znane również jako skalowalność pionowa, zwiększa wydajność (np. Liczbę odsłon 

na sekundę) stałej jednostki wejściowej (np. Serwer aplikacji działający na 8 rdzeniach). Gdy zwiększysz 

wydajność serwera aplikacji z 200 wyświetleń strony na sekundę do 250 wyświetleń strony na sekundę, 

zwiększyłeś ten zasób. Skalowanie może być wykonywane przez optymalizację (większe buforowanie, 



zwiększenie wydajności kodu itd.) Lub dodanie większej ilości zasobów fizycznych (np. Przejście z 8 

vCPU na 12). Jest to w przeciwieństwie do skalowania, gdzie liczba wyświetleń strony na sekundę 

zostałaby zwiększona poprzez dodanie kolejnej instancji serwera aplikacji. 

 

Żadne oprogramowanie nie jest naprawdę nieskończenie skalowalne. W pewnym momencie zaczniesz 

otrzymywać malejące zwroty. Na przykład Apache historycznie nie skalował się daleko poza garstką 

fizycznych rdzeni. Osiągnąłbyś większą całkowitą przepustowość, uruchamiając cztery instancje 

Apache na jednym 32-rdzeniowym serwerze CPU, niż gdybyś uruchomił jedną instancję Apache na tym 

samym serwerze. Niektóre programy muszą być skalowane ze względu na ograniczenia w jego 

architekturze. Często stare systemy backendowe nie skalują się zbyt dobrze, ponieważ zostały 

zaprojektowane z myślą o czasach, w których procesory miały tylko jeden rdzeń. Procesory 

wielordzeniowe są dość nowoczesnym wynalazkiem 

Studium przypadku: Problem C10K 

W 2003 r. Programista Dan Kegel opublikował stronę internetową stwierdzającą, że nowoczesne 

serwery internetowe powinny być w stanie obsłużyć 10 000 równoczesnych klientów. Nazywał on 

problem C10K, gdzie C oznacza połączenia, a 10K oznacza 10 000. Jego sprytną obserwacją było to, że 

sprzęt poczynił ogromne postępy w ciągu ostatnich kilku lat, ale zdolność serwera WWW do skalowania 

i używania tego sprzętu nie uległa zmianie. W tym czasie wiele serwerów było w stanie obsłużyć tylko 

1000. Dan i dalsze prace wykazały, że 10 000 jednoczesnych połączeń może zostać utrzymanych dzięki 

zmianom w systemie operacyjnym i oprogramowanie serwera WWW. Dziesięć lat później, w 2013 r., 

Robert Graham pokazał, że nowoczesne serwery mogą obsługiwać 10 milionów jednoczesnych 

klientów.2 Ponownie, rozwiązaniem było oprogramowanie. Te dwie inicjatywy pokazały, że wąskim 

gardłem w skalowalności pionowej było głównie oprogramowanie. Sprzęt ma znaczenie, ale nie tak 

bardzo, jak dobre oprogramowanie. 

Skalowanie 

Skalowanie, znane również jako skalowalność pozioma, zwiększa wydajność (np. Liczbę odsłon na 

sekundę) systemu poprzez dodanie większej liczby danych wejściowych (np. Więcej serwerów aplikacji 

działających na większej ilości sprzętu). Przykładem skalowania zasobu jest dodanie serwera, w 

przeciwieństwie do zwiększenia pamięci lub mocy obliczeniowej istniejącego 

 



 

Jeśli marginalne wejście (np. Dodatkowy serwer) jest równe marginalne wyjście (np. Liczba odsłon na 

sekundę), masz doskonale skalowalny system. Jeśli dodatkowe jednostki wejściowe (np. Fizyczne 

serwery) są równe coraz mniej jednostkom wyjściowym (np. Liczba wyświetleń strony na sekundę), 

system nie jest skalowalny. Rysunek dotyczy w równym stopniu zarówno poszczególnych jednostek, 

jak i całego systemu 

 

Zasady skalowania 

Podczas gdy skalowanie w górę jest absolutną koniecznością, skalowanie w górę jest również ważne. 

Im bardziej się skalujesz, tym mniej musisz skalować i tym niższe koszty krańcowe. Możesz uniknąć 

całej klasy problemów, lepiej projektując system w celu zwiększenia przepustowości każdego serwera. 

Nowoczesne serwery towarowe x86 mogą obsługiwać 10 milionów jednoczesnych połączeń HTTP 

dzięki architekturom opartym na pętli zdarzeń bez blokady, preferowanym przez nowsze serwery 

WWW / usługi równoważenia obciążenia, takie jak Nginx i Node.js. Apache jest teraz w stanie obsłużyć 

ponad kilka tysięcy równoczesnych żądań HTTP na jednym serwerze towarowym, ale jest to w dużej 

mierze spowodowane ulepszeniami sprzętowymi i poprawkami. Ogromny wzrost przepustowości tych 

nowszych serwerów sieciowych wynika wyłącznie z ich lepszej architektury. Oprogramowanie do 

skalowania sprowadza się do dwóch zasad. Pierwszym jest umożliwienie każdemu systemowi 



wykonania pracy, którą musi wykonać, przy możliwie jak najmniejszej liczbie przeszkód. Połączenia ze 

zdalnymi systemami są prawidłowe, pod warunkiem że nie blokują. Zablokowane wątki zabijają 

zarówno przepustowość, jak i wydajność. Unikanie wątków tam, gdzie to możliwe, eliminuje problem 

blokowania wątków. Drugą i jeszcze silniejszą barierą skalowalności jest ludzka strona technologii. 

Zatrudnianie odpowiednich ludzi przyniesie dywidendy na nadchodzące dziesięciolecia i może mieć 

wpływ na sukces lub porażkę Twojej firmy. Poszczególne osoby są skalowalne w pionie tylko do 

pewnego momentu. Skalowanie i powiększanie personelu jest wymagane do sukcesu. W poniższej 

sekcji omówiono każdą z następujących zasad: 

• Konwertuj synchroniczny na asynchroniczny 

• Zmniejszyć blokowanie 

• Uproszczać 

• Usuń stan 

• Inteligentne buforowanie 

• Zatrudnij odpowiednich ludzi 

• Planuj, planuj, planuj 

• Rozmiar odpowiednio 

• Użyj odpowiedniej technologii 

Zasady techniczne 

Konwertuj synchroniczny na asynchroniczny 

W przetwarzaniu synchronicznym wykonanie jednego zadania (np. Serwera aplikacji generującego 

odpowiedź HTTP) zależy od wykonania jednego lub większej liczby innych zadań (np. Zapytania do bazy 

danych). Typowym przykładem tego jest e-mail potwierdzający wysyłany synchronicznie po złożeniu 

zamówienia. Zakładając, że transakcje są właściwie wykorzystywane, pomyślne złożenie zamówienia 

jest całkowicie zależne od czegoś tak niepoważnego, jak dostępność i wydajność serwera SMTP. Przy 

prawidłowym oddzieleniu tych dwóch systemów zamówienie zostanie złożone normalnie, ale zamiast 

synchronicznego wysłania wiadomości zostanie zrzucone w kolejce i dostarczone asynchronicznie na 

dostępny serwer SMTP. Synchroniczne wywołania dowolnego systemu umieszczają go na ścieżce 

krytycznej, co powoduje, że skalowalność całego systemu zależy od najmniej skalowalnego zasobu. Na 

przykład system zarządzania zamówieniami może mieć problemy z obsługą ruchu z najbardziej 

obciążonych dni w roku. Jeśli łączysz się synchronicznie z systemem zarządzania zamówieniami, 

skalowalność całej platformy będzie zależała od skalowalności tego jednego systemu. W świecie 

wielokanałowym, w którym wszystkie kanały używają tych samych systemów zaplecza, niektóre z 

Twoich systemów nie będą mogły skalować. Każda czynność, która nie jest bezpośrednio związana z 

generowaniem przychodów lub nie wymaga natychmiastowej reakcji, powinna być wykonywana 

asynchronicznie, aby nie zakłócała generowania przychodów. 

 

Studium przypadku: Node.js 

Tradycyjne serwery WWW i aplikacji działają na zasadzie wątków, w których pojedyncze żądanie HTTP 

wiąże pojedynczy wątek, dopóki odpowiedź nie zostanie w pełni wygenerowana. Wszystko odbywa się 

synchronicznie. W przypadku tradycyjnej kombinacji serwera WWW i serwera aplikacji oznacza to, że 



każdy wątek serwera WWW czeka na odpowiedź serwera aplikacji, a wątek każdego serwera aplikacji 

czeka na odpowiedzi z różnych baz danych, siatek pamięci podręcznej, systemów innych firm i tak dalej. 

Wątki spędzają dużo czasu zablokowane, czekając na coś. Wątki są drogie, ponieważ każdy wymaga 

dedykowanej pamięci. Model ten został stworzony dla świata, w którym klienci pasywnie pobierali 

statyczne strony internetowe. Node.js to framework oparty na JavaScript, który służy zarówno jako 

serwer WWW, jak i środowisko programistyczne po stronie klienta. Obydwie pracują razem, aby 

zaoferować pełną dwukierunkową komunikację między serwerem WWW a klientem, a także 

asynchroniczny model wykonania, który eliminuje wątki. Nieużywając wątków, każda instancja Node.js 

może obsługiwać milion lub więcej równoczesnych połączeń. Sposób działania polega na tym, że 

przychodzą żądania HTTP, a ponieważ systemy zaplecza wykonują swoje zadania (np. Wyszukiwanie 

zapasów, żądanie załadowania szczegółów produktu za pośrednictwem żądania HTTP z odpowiedzią 

REST), odpowiedź jest stopniowo przekazywana do klienta . Dzięki temu przeglądarka internetowa 

może zacząć renderować odpowiedź równolegle podczas jej generowania. 

Na dowolnej platformie, a szczególnie w chmurze, bazy danych mogą służyć jako wąskie gardło. Bazy 

danych są często używane w handlu elektronicznym, ponieważ aplikacje są tak rozbudowane. Poza 

chmurą bazy danych są wdrażane na dedykowanym sprzęcie wspieranym przez wysokiej jakości 

pamięć masową z szybkim sprzętem sieciowym łączącym komponenty systemu. W publicznej chmurze 

Infrastruktura jako usługa masz niewielką kontrolę nad swoim środowiskiem. Nie możesz optymalnie 

dostroić dużo poza systemem operacyjnym i masz do czynienia ze sprzętem i sieciami, które są wspólne 

dla wielu najemców. Chociaż dostawcy usług chmurowych podejmują wielkie środki ostrożności w celu 

odizolowania ruchu, nigdy nie jest idealny. Aby nie dopuścić do tego, aby bazy danych były wąskim 

gardłem, możesz użyć pamięci podręcznej zapisu dla wszystkich lub podzbioru zapisów. Oznacza to, że 

aplikacja korzysta z pamięci podręcznej jako systemu zapisu, a pamięć podręczna odczytuje i zapisuje 

asynchronicznie bazę danych 

 



Rysunek poniżej pokazuje schemat sekwencji 

 

Może to pozwolić na skalowanie i skalowanie systemu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Dla 

klientów zapis odbywa się natychmiast w lokalnej pamięci podręcznej, co umożliwia natychmiastowe 

wygenerowanie odpowiedzi. Chociaż może to nie być odpowiednie dla czegoś ważnego, takiego jak 

inwentaryzacja, doskonale nadaje się do takich rzeczy, jak recenzje produktów, aktualizacje profilu 

klienta, aktualizacje koszyka - wszystko, gdzie system źródłowy jest nieaktualny o kilka milisekund. 

Omówimy niektóre opcje uruchamiania bazy danych w chmurze w części 11. Najbardziej skalowalne 

platformy całkowicie oddzieliły swoje nakładki od zaplecza. Wszystkie połączenia z frontendu do 

backendu są asynchroniczne, z wprowadzeniem kolejkowania, aby pozwolić backendowi znikać na 

pewien czas. Z opuszczonym backendem interfejs nadal przyjmuje przychody. 

Zmniejszyć blokowanie 

Z definicji praca (np. Żądania HTTP) na platformie e-commerce jest wykonywana jednocześnie w wielu 

wątkach. Mogą to być wątki w zarządzanym środowisku wykonawczym, wątki w bazie danych lub wątki 

w siatce pamięci podręcznej. Serwery sieciowe i usługi równoważenia obciążenia zwykle nie blokują 

się bardzo i coraz częściej odchodzą od wątków, więc nie ma problemów. Istnieją obiekty, które 

wymagają aktualizacji przez wiele wątków jednocześnie. Świetnym przykładem tego jest sytuacja, gdy 

miliony ludzi próbują kupić najnowszy smartfon, gdy tylko będzie dostępny w sprzedaży. 

Inwentaryzacja na całej platformie zazwyczaj sprowadza się do aktualizacji jednego rekordu w 

scentralizowanej siatce pamięci podręcznej, w wierszu bazy danych i tak dalej. Bez odpowiedniej 

współbieżności wątki bazy danych i serwera aplikacji mogą czekać zbyt długo na aktualizację, 

powodując kaskadowe blokowanie na całej platformie. Jest to częsta przyczyna awarii. Blokowanie 

może również wystąpić w ramach jednego procesu, co ogranicza jego zdolność do zwiększania skali. 

Twoja aplikacja może mieć kilka wspólnych gorących obiektów, które są zablokowane przez każdy 

wątek obsługi żądania. Kiedy masz zbyt wiele wątków, każdy wątek musi czekać dłużej, aby się 

zablokować, a ostatecznie staje się zbyt długi i nie możesz już powiększać skali. Blokowanie może być 

szybkim sposobem na ograniczenie możliwości skalowania w górę i w górę. Dlatego należy tego unikać 

za wszelką cenę. Możesz w dużej mierze wyeliminować blokowanie, stosując zdrowy rozsądek podczas 

projektowania systemu. Wróćmy do przykładu ekwipunku. W przypadku tradycyjnej pamięci 

podręcznej opartej na bazie danych każda aktualizacja wykazu wymaga tego, co pokazano na rysunku 



 

Zamiast cały czas czytać ekwipunek, możesz ustawić flagi o niskim ekwipunku lub przydzielić partię 

ekwipunku do każdej instancji, jeśli dostępnych jest wiele ekwipunku. W celu aktualizacji zapasów 

można zamiast tego wykonywać proste inkrementacje i dekrementacje połączeń z siatką pamięci 

podręcznej lub podobnym systemem w pamięci, który wykorzystuje strukturę danych bez blokady. 

Połączenie może być tak proste: 

http://www.website.com/InventoryUpdate?productId=X&value=-1&securityToken=ABC123 

Możesz nawet wykonać połączenie asynchronicznie, jeśli wiesz, że masz wystarczająco dużo zapasów, 

aby przetrwać przez chwilę. Po prostu informując system zarządzania zapasami o zwiększaniu lub 

zmniejszaniu, unikniesz konieczności czytania obiektu, ustawiania jego wartości i czekania, aż baza 

danych go zatwierdzi dysk. To jest po prostu znacznie szybsze. Każdy język programowania ma 

koncepcję niezablokowanych struktur danych. Wewnętrznie te struktury danych mogą wykorzystywać 

bardziej wydajne nieblokujące techniki na poziomie systemu operacyjnego, takie jak porównywanie i 

zamiana. Korzystanie z tych struktur danych znacznie zmniejsza rywalizację wątków w ramach jednego 

procesu i pozwala na znacznie większe skalowanie. 

Uproszczać 

Twoja architektura powinna być tak prosta, jak to możliwe. Prostota rodzi skalowalność. Obejmuje to 

szeroki zakres tematów, w tym: 

* Usuwanie poziomów z platformy 

* Usuwanie serwerów internetowych. 

* Uproszczenie konfiguracji 

* Zmienianie adresów IP na nazwy hostów, całkowite usuwanie nazw hostów, eliminowanie 

singletonów i tak dalej. 

* Usuwanie niepotrzebnych opakowań / kopert 

* Przełączanie z SOAP na SOA, nieużywanie SSL / TLS, gdy nie jest to naprawdę konieczne, i tak dalej. 

* Budowanie dyskretnych interfejsów między systemami 



Pozwala to lepiej oddzielić swoje systemy. Dyskretne interfejsy można zapisywać do iz magistrali usług 

i podobnych technologii. 

Uproszczenia muszą być wbudowane od samego początku. Powrót do uproszczenia starego kodu jest 

bardzo trudny. Zbuduj go poprawnie od samego początku, zatrudniając odpowiednich ludzi i czyniąc 

prostotę najwyższym celem. 

Usuń stan z poszczególnych serwerów 

Jak wspomniano wcześniej, stan to tymczasowy obszar przechowywania, który jest unikalny dla 

danego klienta i trwały dla żądań HTTP. Wózki sklepowe, status uwierzytelnienia, promocje itd. Zależą 

od stanu. Stan zawsze będzie stałym elementem, biorąc pod uwagę naturę handlu elektronicznego. 

Utrzymanie stanu w żądaniach HTTP najczęściej oznacza, że dany klient musi zostać przekierowany do 

tego samego centrum danych, modułu równoważenia obciążenia, serwera WWW (jeśli jest używany) i 

instancji serwera aplikacji. Gdy szybko dodajesz i usuwasz serwery w chmurze poprzez automatyczne 

skalowanie, nie zawsze możesz zagwarantować, że dany serwer będzie dostępny. Serwery w chmurze 

są z natury efemeryczne. Zmuszanie klienta do ponownego zalogowania się, ponieważ stan został 

utracony po wyrejestrowaniu serwera, jest niedopuszczalny. Serwery w chmurze są z natury 

efemeryczne. Nie przechowuj w nich stanu. Państwo ma poważne implikacje techniczne z kilku 

powodów: 

• Stan może być ciężki, zazwyczaj pod względem wykorzystania pamięci. Nic nie zabija twojej zdolności 

zwiększania skali, podobnie jak sesje 1 MB. 

• Utrzymanie stanu e-commerce wymaga utrwalenia go po stronie serwera i udostępnienia go 

każdemu serwerowi aplikacji, który o to poprosi. Ponownie, serwery mogą szybko przechodzić w górę 

i w dół. Jeśli anulujesz rezerwację serwera, klient nie powinien wiedzieć. 

• Państwa muszą zostać połączone. Jak omówiono wcześniej w części, klienci przeglądają anonimowo, 

cały czas gromadząc stan. Gdy klient się loguje, ten stan sesji musi zostać scalony ze stanem trwałym, 

który jest trwały w sesjach HTTP. 

Aby zminimalizować szkodliwe skutki stanu, pamiętaj o następujących zasadach: 

• Stan powinien być jak najlżejszy - najwyżej kilka kilobajtów. Wszystko, co nieistotne, powinno zostać 

pominięte. 

• Stan należy sprowadzić do jak najmniejszej liczby systemów. Chociaż serwer aplikacji ma sens, aby 

dbać o jego stan, połączenie aplikacji z niezależną usługą zarządzania zapasami powinno być 

bezstanowe. Przejrzyj każde zdalne połączenie i potwierdź, czy stan jest naprawdę wymagany. 

• Należy unikać państwa, chyba że jest to konieczne. Na przykład roboty wyszukiwarek indeksujące 

Twoją witrynę nie mają pojęcia o sesjach i utworzą zupełnie nową sesję HTTP przy każdym 

wyświetleniu strony. Albo zapobiegaj tworzeniu sesji HTTP, albo rozważ unieważnienie sesji HTTP 

utworzonych przez wyszukiwarkę  przez boty (które można zidentyfikować za pomocą ciągu agenta 

użytkownika) po każdym żądaniu HTTP. Podobnie anonimowi klienci wyświetlający stronę główną 

prawdopodobnie nie potrzebują sesji. 

Najważniejsze pytanie dotyczy tego, gdzie należy przechowywać stan. Tradycyjnie serwery aplikacji 

były odpowiedzialne za zarządzanie cyklem życia sesji HTTP. Aplikacje wdrożone na serwerach aplikacji 

dodają dane do sesji. Następnie możesz zreplikować sesję HTTP lub nie. Replikacja może odbywać się 

w całości w pamięci, poprzez bazę danych, siatkę pamięci podręcznej lub przez prawie każdy inny 

sposób przenoszenia danych między procesami. Aby zmniejszyć obciążenie związane z utrzymywaniem 



stanu po stronie serwera, naturalne byłoby przekazanie go do klienta (np. Przeglądarki internetowej, 

aplikacji mobilnej), jak to jest często w przypadku wielu innych obciążeń. Często jest to osiągane w 

przeglądarkach internetowych za pomocą plików cookie lub HTML 5. Ale w świecie wielokanałowym 

to nie działa dobrze, ponieważ używasz tak wielu różnych kanałów, z których każdy wymaga 

reprezentacji stanu przez klienta i wersję. Ponieważ HTTP jest z definicji bezstanowy, każdy klient musi 

wprowadzić stan. Na przykład przeglądarki internetowe używają plików cookie, podczas gdy aplikacje 

na Androida używają interfejsu API opartego na Javie z natywnym mechanizmem trwałości. Niektórzy 

klienci nawet nie obsługują możliwości utrwalania danych między żądaniami HTTP. Ze względu na 

różnorodność klientów i ich ciągle zmieniające się interfejsy API najlepiej jest pozwolić serwerowi 

aplikacji kontynuować zarządzanie stanem. Nie zakładaj, że klienci wspierają coś tak podstawowego, 

jak ciasteczka. Aplikacje i serwery aplikacji powinny być skonfigurowane tak, aby utrzymywały stan w 

systemie rozproszonym, takim jak baza danych NoSQL lub siatka pamięci podręcznej. Następnie 

możesz obsłużyć żądanie HTTP z dowolnego serwera z dostępem do bazy danych NoSQL lub siatki 

pamięci podręcznej. 

Buforuj jak najwięcej, jak najbliżej klienta. Buforowanie jest wyjątkowo ważne dla e-commerce, 

ponieważ klienci wymagają absolutnie najlepszej dostępnej wydajności. Jednocześnie buforowanie 

może zaoszczędzić ogromne zasoby komputerowe, umożliwiając skalowanie poszczególnych 

serwerów znacznie dalej inaczej byłoby możliwe. W ostatnim dziesięcioleciu wartością oferowaną 

przez wartą wiele miliardów dolarów branżę Content Delivery Network (CDN) była niemal wyłącznie 

ich zdolność do buforowania treści. Zasada buforowania polega na tym, że najlepiej buforować tak 

dużo, jak to możliwe, jak najbliżej klienta końcowego. Im bliżej pamięci podręcznej, tym mniej każdy 

system pośredniczący między klientem a systemem źródłowym faktycznie generującym treść musi 

działać. 

 

Jeśli masz odpowiednią architekturę, wąskim gardłem systemu powinny być procesory z serwerem 

aplikacji. Wcześniejsze wąskie gardła stanowiły pamięć, pamięć masowa, sieci i inne warstwy, ale 

obecnie są to procesory z serwerem aplikacji. Wykonywanie kodu w celu generowania stron pochłania 

większość procesora. Większość stron składa się z fragmentów, jak pokazano na rysunku 



 

 

Chociaż cała strona może mieć zbyt dużo treści, aby można ją było buforować w warstwie pośredniej, 

same fragmenty strony są dynamiczne. Na przykład ten cały fragment pokazany tu, prawdopodobnie 

nie ulegnie zmianie. 

 

Zamiast ciągłego wykonywania kodu w celu wygenerowania fragmentu strony, o którym wiesz, że 

nigdy się nie zmieni, możesz zamiast tego buforować wykonanie tego fragmentu, przekazując zmienne. 

Większość frameworków internetowych ma możliwość buforowania fragmentów, w tym parametrów 

wejściowych będących kluczami pamięci podręcznej. Aby buforować fragment, weźmiesz 

odpowiednik: 

<jsp: include page = "/ menu_bar.jsp" /> 

i przekonwertować na: 

<jsp: include page = "/ menu_bar.jsp"> 

<jsp: param name = "anonymous" value = "false" /> 

<jsp: param name = "user_segment" value = "bay_area_male_engineer" /> 

<jsp: param name = "locale" value = "us_EN" /> 



</ jsp: include> 

Dzięki parametrom anonimowym, user_segment i locale tworzącym klucz, możesz po prostu tworzyć 

kopie każdej kombinacji i buforować HTML. Łatwiej jest dołączyć wstępnie buforowany blok HTML niż 

wykonać tysiące wierszy kodu, które wchodzą w generowanie HTML ze źródła. Fragmenty należy 

buforować w miarę możliwości. Buforowanie jest jedną z najbardziej podstawowych zasad w 

informatyce i powinno być stosowane w sposób swobodny. Używaj odpowiedniej technologii 

Technologia jest niezwykle modną branżą, w której decyzje o wyborze technologii często kierują się 

modne, a nie pragmatyczne. Ludzie mylą używanie nowej, niesprawdzonej technologii z innowacją, 

gdy są one prawie całkowicie niezwiązane. Innowacje powinny pochodzić z tego, jak wykorzystujesz 

technologie do osiągania celów biznesowych, a nie same technologie. Chociaż nowa technologia ma 

swoje miejsce, zawsze należy równoważyć marginalne korzyści, jakie zapewnia nowa technologia, z 

następującymi cechami bardziej ugruntowanych opcji: 

• Dojrzałość 

• Dostępność umiejętności na rynku 

• Wsparcie 

• Trwający serwis 

• Jak dobrze można to monitorować 

Na przykład użycie nowego języka programowania może pozwolić Ci napisać 10% mniej kodu, ale jeśli 

nie możesz znaleźć IDE lub programistów, czy 10% naprawdę jest tego warte? Prawdopodobnie nie. 

Jednak takie decyzje są podejmowane cały czas, często z powodu wymówki „nie skaluje się”. Ale 

skalowalność to znacznie więcej niż sposób korzystania z technologii niż  sama technologia. Zasadniczo 

najlepiej jest zlecać na zewnątrz lub stosować ugruntowaną technologię dla dowolnej części systemu, 

której nie robisz szybciej / lepiej / taniej niż konkurenci. Właśnie z tej zasady e-commerce należy 

wdrażać w chmurze. Wprowadzaj innowacje we wdrażaniu i / lub rozwoju aplikacji e-commerce. Twórz 

piękne i funkcjonalne interfejsy użytkownika. Połącz się z fizycznymi sklepami, zapewniając takie 

funkcje, jak w czasie rzeczywistym, zapasy na poziomie sklepu i ceny. Obsługuje szeroką gamę klientów. 

Spraw, by był szybki i wysoce dostępny. Pozostaw rozwój elementów składowych (np. Sprzętu, 

oprogramowania, usług) dostawcom technologii lub społeczności open source. Upewnij się, że masz 

proces oceny wybranej technologii. Osoby wybierające technologię mogą nie mieć widoku całkowitego 

kosztu korzystania z danej technologii. Poświęć czas na dostarczanie swoich kluczowych kompetencji, 

a nie na budowanie utowarowanych komponentów. 

Zasady nietechniczne 

Zatrudnij odpowiednich ludzi Ogólnie rzecz biorąc, potrzebujesz architektów i programistów, aby 

zapewnić platformę wysokiej jakości. Oczywiście zaangażowanych jest wiele innych ról pomocniczych, 

ale potrzebujesz ludzi do projektowania (architektów) i ludzi do implementacji (programistów). 

Architekci są odpowiedzialni za projektowanie całego systemu, od tego, jak i gdzie kod jest wdrażany, 

aż do projektowania na poziomie metody. Architektura zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch dekad, 

od projektowania systemów od zera po wykorzystanie elementów konstrukcyjnych. Obecnie 

elementami składowymi są usługi w chmurze (Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, 

Infrastructure-as-a-Service), platformy programistyczne i produkty takie jak siatki pamięci podręcznej. 

Bardzo niewiele z tych elementów składowych istniało jeszcze dziesięć lat temu. Musiałeś zbudować 

wszystko, co chciałeś ręcznie. Architekci mają teraz o wiele więcej dostępnych opcji - co jest dobre, 

jeśli wiesz, co robisz, ale złe, jeśli nie. Praca zmieniła się bardziej z tego, jak na co. Jest to fundamentalna 



zmiana, która wymaga zatrudnienia kilku bardzo wykwalifikowanych architektów, w przeciwieństwie 

do dużej liczby przeciętnych lub poniżej przeciętnych architektów. Po prostu nie potrzebujesz dzisiaj 

tak wielu ludzi. Cały ekosystem, w którym pracują programiści, znacznie dojrzał w ciągu ostatniej 

dekady. Języki programowania, ramy programistyczne, narzędzia i środowiska wykonawcze pozwalają 

programistom pisać mniej kodu o wyższej jakości w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej. Jeden 

dobry programista ma teraz wydajność 10 lub więcej przeciętnych programistów. Dzięki nowoczesnym 

narzędziom dobry programista może być jeszcze bardziej wydajny. Współcześni programiści nie piszą 

tyle kodu niskiego poziomu. Te pytania do wywiadu „odwróć połączoną listę na białej tablicy” są w 

najlepszym wypadku bezużyteczne, ponieważ dobry programista powinien po prostu wybrać metodę 

sortowania. Większość programistów dzisiaj powinna pisać kod kleju, co bardziej sprowadza się do 

wykorzystania frameworków programistycznych i wykorzystania gotowych bibliotek niż pisanie dużej 

ilości kodu od zera. Napisany kod musi zostać skomentowany, przetestowany jednostkowo, poddany 

kontroli jakości, przetestowany pod kątem wydajności i utrzymany. Wszystko to kosztuje czas i 

pieniądze. Dobrzy programiści nie powinni pisać dużo kodu, a sam kod powinien być prosty i jasno 

udokumentowany. Nie trzeba mieć stopnia informatyki, aby zrozumieć, co robi większość kodu. Dobrzy 

programiści muszą także mieć silną świadomość tego, gdzie i jak wykonywany jest ich kod. To nie tylko 

praca architekta. Chociaż często wymagane są podstawowe umiejętności informatyczne, dla 

architektów i programistów ważniejsza jest umiejętność komunikowania się z interesariuszami, 

współpracy z kolegami, popierania stanowisk, samodzielnego uzgadniania stanowisk i na ogół 

wykorzystywania umiejętności miękkich, a nie twardych, aby osiągnąć cele. Wracając do problemu 

„odwróć powiązaną listę”, dobry programista powinien być w stanie skorzystać z IDE, aby znaleźć 

metodę do wywołania, przeprowadzić szybkie wyszukiwanie w Internecie, aby znaleźć metodę, lub 

zapytać dewelopera siedzącego obok niego, co metoda jest. Zły programista wdroży algorytm ręcznie, 

a nie przy użyciu dostępnych narzędzi do znalezienia metody. Podczas gdy umiejętności miękkie są 

ważnym warunkiem sukcesu, entuzjazm, kompetencje i wytrwałość są trzema cechami najlepszych 

architektów i programistów. Entuzjazm i wytrwałość są nieodłącznymi cechami, których nie można 

nauczyć, a kompetencje pochodzą z doświadczenia. Najlepiej jest budować stosunkowo małe zespoły 

wysoko wykwalifikowanych programistów. Kilku dobrych programistów 

Colocated może wykonać ogromną pracę. Wiele najlepszych startupów zbudowało garstka ludzi. 

Amazon słynie ze „zespołów składających się z dwóch pizz”, co oznacza, że każdy zespół powinien być 

na tyle mały, aby mógł go karmić dwie pizze. Świetnym sposobem na zorganizowanie projektu jest 

podzielenie projektu na małe zespoły, z których każdy koncentruje się na dostarczaniu usługi z 

przejrzystym interfejsem. Na przykład możesz wyznaczyć architekta i garść programistów, aby 

zbudowali system zarządzania zapasami. Zdefiniuj interfejsy i pozwól zespołowi odejść, aby go 

zbudować, jednocześnie kodując resztę platformy, aby korzystać z tych interfejsów. Rozbicie platformy 

nie tylko ma zalety techniczne, ale łatwiej jest przypisać odpowiedzialność, a ludzie lubią coś posiadać. 

Kiedy wszyscy są właścicielami, nikt tak naprawdę nie jest właścicielem niczego. Przy zatrudnianiu 

chodzi przede wszystkim o jakość, a nie o ilość. Przy zatrudnianiu chodzi przede wszystkim o jakość, a 

nie o ilość. Zatrudniaj najlepszych, organizuj je w małe zespoły, jasno określaj odpowiedzialność i pracuj 

nad usunięciem przeszkód dla ludzi wykonujących swoją pracę. 

Współpraca z liniami biznesowymi 

Zbyt często ważne decyzje biznesowe są podejmowane przez dział IT w izolacji, w oparciu o 

nieprawidłowe lub nieaktualne założenia. Komunikacja musi być częsta, dwukierunkowa i bez 

pośredników. Może przyjmować formę osobistych spotkań, wiadomości e-mail, wiadomości 

błyskawicznych, a nawet wiadomości tekstowych. Każde medium jest w porządku. Budowanie 

platformy, która nie zaspokaja potrzeb biznesowych, to ogromna strata czasu i energii. Jest to wspólny 



wysiłek. Umowy dotyczące poziomu usług (SLA) muszą być zdefiniowane dla każdego aspektu systemu. 

Obejmuje to czas reakcji po stronie serwera i klienta, ile system musi być dostępny, ile czasu powinno 

zająć odzyskanie po awarii (cel czasu odzyskiwania) oraz ile strat danych jest akceptowalnych podczas 

awarii (cel punktu odzyskiwania ). Wyższe umowy SLA oznaczają wyższy koszt. Na przykład, jeśli 

wymaga się, aby nigdy nie było żadnych przestojów platformy, musisz wdrożyć platformę w wielu 

strefach geograficznych przez wielu dostawców chmury. To się komplikuje i kosztuje. To zawsze jest 

kompromis. Liczy się to, że liczby te są wspólnie uzgadniane i istnieje odpowiedzialność, gdy cele nie 

zostaną osiągnięte. 

Każde wydarzenie, które może zwiększyć ruch na Twojej platformie (np. Błyskawiczna sprzedaż, 

kupony, wyjątkowe rabaty), musi zostać zaplanowane z wyprzedzeniem. Z platformami e-commerce 

dostępnymi na całym świecie, a także szybkością, z jaką wiadomości mogą przemieszczać się przez 

serwisy społecznościowe , możesz szybko zostać oblężonym ruchem. Chociaż prawidłowe użycie 

chmury powinno umożliwić automatyczne skalowanie systemu w celu spełnienia zwiększonego 

zapotrzebowania, dobrze jest, aby zdarzenia o wysokiej widoczności były skalowane z wyprzedzeniem 

dla dodatkowego bezpieczeństwa. Zawsze, gdy jest to możliwe, powinien istnieć solidny system 

zatwierdzania, aby działy IT informowały o kampaniach marketingowych. Na przykład łatwo jest 

przypadkowo osadzić identyfikator pliku cookie z bieżącej sesji (np. Jsessionid = 

0000000fec3dff553fc1532a937765d43fc42836ed3f8894) w adresie URL linku, który wysyłasz do 

klientów w kampanii e-mail. Możesz skalować środowisko w dowolny sposób, ale jeśli osadzisz 

identyfikator sesji, wszyscy klienci trafią na ten sam serwer, jeśli masz ciągłość sesji. Aby pomóc IT 

zrozumieć, w jaki sposób ich decyzje wpływają na biznes, dobrze jest określić ilościowo wpływ różnych 

wskaźników IT na przychody. Na przykład obliczyć, ile każda minuta przestoju kosztuje utracone 

przychody lub ile każda dodatkowa milisekunda czasu ładowania strony negatywnie wpływa na 

przychody. Określenie tych kosztów pomaga spojrzeć na decyzje podejmowane przez ludzi. Zmienia 

cały sposób myślenia. Na przykład 20-minutowa przerwa w konserwacji nie wydaje się zbyt duża dla 

większości administratorów IT, ale wiedza o tym, że awaria kosztuje 300 000 USD utraconych 

przychodów, sprawiłaby, że ktoś pomyślałby o sposobach skrócenia długości awarii lub całkowitego jej 

wyeliminowania. Coraz częściej platformy e-commerce są tak ważne, że są wdrażane w wielu centrach 

danych, a nawet u różnych dostawców usług w chmurze, aby zapewnić jak największą dostępność 

platformy. 



Bezpieczeństwo dla chmury 

W dzisiejszym świecie wrażliwe dane wykorzystywane przez e-commerce są gromadzone w 

dziesiątkach systemów, z których wiele jest kontrolowanych przez strony trzecie. Na przykład 

najbardziej wrażliwe dane e-commerce, w tym karty kredytowe i inne dane osobowe (często skracane 

dane osobowe), zwykle rutynowo przechodzą przez Content Delivery Networks, zanim zostaną 

przesłane do zewnętrznych systemów wykrywania oszustw, a następnie ostatecznie do zewnętrznych 

bramek płatniczych. Dane bezpiecznie przechodzą przez tysiące mil w wielu sieciach do centrów 

danych należących i zarządzanych przez strony trzecie. To, czego w chmurze brakuje w bezpośrednim 

fizycznym posiadaniu zasobów, oferuje większą kontrolę - co jest ważniejsze. 

 

Jest bardzo mało prawdopodobne, że jesteś nawet właścicielem centrum danych lub sprzętu, z którego 

obsługujesz platformę, ponieważ większość korzysta z zarządzanej usługi hostingowej lub colo. Twoje 

dane są już poza twoim fizycznym posiadaniem, ale są pod twoją kontrolą. Kontrola jest znacznie 

ważniejsza niż posiadanie. Przyjęcie infrastruktury jako usługi lub platformy jako usługi dla 

podstawowej platformy e-commerce stanowi stopniową ewolucję w stosunku do obecnego podejścia. 

Obok starszych systemów zaplecza platforma e-commerce jako ostatnia jest wdrażana w chmurze. 

Ostatecznie te starsze systemy zostaną zastąpione rozwiązaniami chmurowymi. To tylko kwestia czasu. 

Nieuzasadnione jest przekonanie, że chmury są z natury niepewne, podczas gdy w rzeczywistości mogą 

być bezpieczniejsze niż tradycyjne rozwiązania hostingowe. Chmury są z natury wielozadaniowe, 

zmuszając bezpieczeństwo do rozważania, a nie późniejszego myślenia. Dostawcy usług w chmurze 

mogą zakończyć działalność z dnia na dzień ze względu na problem bezpieczeństwa. Dostawcy usług w 

chmurze robią wszystko, co w ich mocy, aby wykazać zgodność z rygorystycznymi certyfikatami i 

akredytacjami, takimi jak Standard kart bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS), ISO 27001, 

Federalny program zarządzania ryzykiem i autoryzacją (FedRAMP) oraz wiele innych. Dostawcy usług 

w chmurze mają tę zaletę, że mogą się specjalizować w zabezpieczaniu swoich ofert. Zatrudniają 

najlepszych ekspertów na świecie i mają luksus budowania bezpieczeństwa w swoich ofertach od 

samego początku, w jednolity sposób. Dostawcy chmur również dużo zainwestowali w opracowanie 

narzędzi, których można użyć, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich wdrożeń w ich chmurach. Na 

przykład wielu dostawców oferuje pakiet zarządzania tożsamością i dostępem, który jest w pełni 



zintegrowany z ich ofertami jako bezpłatna wartość dodana. Zdolność do ograniczenia dostępu do 

zasobów w chmurze w sposób drobnoziarnisty jest cechą charakterystyczną oferty chmur. Korzystanie 

z chmury nie zwalnia Cię z odpowiedzialności. Jeśli Twój dostawca usług w chmurze doznaje incydentu, 

który ma wpływ na Twoich klientów, ponosisz pełną odpowiedzialność. Ale dostawcy usług w chmurze 

wydają ogromne zasoby, aby zachować bezpieczeństwo, a naruszenia są wielokrotnie bardziej 

prawdopodobne w wyniku twojego kodu, twoich ludzi lub (braku) procesu. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Kwestie bezpieczeństwa są o wiele bardziej prawdopodobne z powodu braku procesu lub z powodu 

braku procesu. Bezpieczeństwo obejmuje setki, a nawet tysiące pojedynczych elementów 

technicznych i nietechnicznych. Pomyśl o bezpieczeństwie jako o systemie ciągłym, a nie o czymś, co 

robisz. Nigdy nie możesz być całkowicie bezpieczny - musisz być bardziej bezpieczny niż rówieśnicy, 

aby atakujący poszli za nimi zamiast ciebie. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Intel 

respondenci stwierdzili, że 30% zagrożeń pochodzi z organizacji, a 70% z zewnątrz. Spośród zagrożeń 

pochodzących z zewnątrz Rackspace skwantyfikował je w innym badaniu w następujący sposób: 

• 31% wszystkich incydentów dotyczyło prób wykorzystania iniekcji SQL 

• 21% dotyczyło brutalnych ataków SSH 

• 18% dotyczyło prób brute-force logowania do MySQL 

• 9% zaangażowanych prób wykorzystania XML-RPC 

• 5% dotyczyło skanów narażenia na atak 

Problemy te dotyczą zarówno tradycyjnych środowisk, jak i chmur; na tej liście nie ma jednej luki, która 

bardziej pasuje do chmury. Narzędzia do przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym 

są dobrze znane i mają zastosowanie w chmurze w równym stopniu (ale czasem inaczej). Liczy się to, 

że masz kompleksowy system identyfikacji i ograniczania ryzyka. Systemy te nazywane są systemami 

zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Szybko omówimy kilka, abyś mógł zrozumieć, do 

czego wymagają najpopularniejsze frameworki. 

Przyjęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) to struktura, która wprowadza strukturę do 

bezpieczeństwa i może być wykorzystana do wykazania podstawowego poziomu bezpieczeństwa. 

Można je budować, adaptować lub adoptować. Przestrzeganie co najmniej jednego dobrze 

zdefiniowanego środowiska jest twardym wymogiem dla każdego wdrożenia e-commerce, niezależnie 

od tego, czy jest w chmurze, czy nie. Pełne przyjęcie co najmniej jednego z tych frameworków zmieni 

sposób, w jaki projektujesz, wdrażasz i utrzymujesz swoją platformę na lepsze. Wszystkie ramy 

wymagają kontroli, które są dyskretnymi działaniami, które można podjąć, aby zapobiec wystąpieniu 

naruszenia, zatrzymać trwające naruszenie i podjąć działania naprawcze po naruszeniu. Kontrole mogą 

przybrać formę fizyczną (ochrona, zamki), proceduralną (planowanie, szkolenie) lub techniczne 

(wdrażanie zapory ogniowej, konfigurowanie ustawień serwera WWW). ISO 27001 określa ramy 

modelowe, z którymi większość dostawców usług w chmurze jest już zgodnych. Jego główne założenia 

są następujące: 

Plan 

Ustanawiaj kontrole, klasyfikuj dane i określ, które kontrole mają zastosowanie, przypisz obowiązki 

poszczególnym osobom 



Do 

Wdrożenie kontroli 

Check 

Oceń, czy kontrole są właściwie stosowane i przekaż wyniki zainteresowanym stronom 

Act 

Wykonaj odpowiednie działania zapobiegawcze i naprawcze 

Inne frameworki obejmują PCI DSS i FedRAMP, które wymagają mniej więcej tego samego cyklu 

planowania / wykonywania / sprawdzania / działania, ale z różnymi kontrolami. Oprzyj się na tych 

ramach jako solidnej linii bazowej, ale nałóż warstwę na własne kontrolki zgodnie z wymaganiami. Na 

przykład PCI DSS nie wymaga technicznie szyfrowania danych w ruchu między systemami w zaufanej 

sieci, ale byłoby to po prostu zdrowy rozsądek. Część kontrolna cyklu planu / czynności / kontroli / 

czynności powinna zawsze być wykonywana wewnętrznie i zewnętrznie przez wykwalifikowanego 

rzeczoznawcę. Zewnętrzny dostawca może znaleźć więcej problemów niż sam. Wszystkie główne ramy 

wymagają audytów stron trzecich ze względu na wartość, jaką oferują w porównaniu z samooceną. W 

przypadku dostawców usług w chmurze zgodność z każdą z platform odbywa się z różnych powodów. 

Zgodność pomaga zapewnić bezpieczeństwo, a co najważniejsze, pomaga wykazać bezpieczeństwo 

wszystkim użytkownikom. Zgodność z niektórymi programami ramowymi, takimi jak FedRAMP, jest 

wymagana do prowadzenia interesów z rządem USA. Jeśli kiedykolwiek wystąpi problem z 

bezpieczeństwem, dostawcy usług w chmurze mogą zastosować zgodność z ramami w celu 

ograniczenia winy prawnej. Detaliści, którzy doznają naruszeń, rutynowo chowają się za 

przestrzeganiem PCI DSS. Te ramy są bardzo podobne do pasów bezpieczeństwa. Przestrzeganie zasad 

nie gwarantuje bezpieczeństwa tak samo, jak zapięcie pasa bezpieczeństwa uratuje życie w wypadku 

samochodowym. Ale istnieje silny związek przyczynowy między zapięciem pasa bezpieczeństwa a 

przeżyciem wypadku samochodowego. Powody przyjęcia ram zabezpieczeń są w dużej mierze takie 

same jak powody dla dostawców usług w chmurze, z tym wyjątkiem, że masz dodatkową presję 

utrzymania zgodności z PCI DSS. PCI DSS, o którym omówimy wkrótce, to wymóg komercyjny nałożony 

przez przemysł kart kredytowych na osoby, które dotykają kart kredytowych. Przejrzyjmy kilka 

kluczowych ram. 

PCI DSS 

Przemysłowy standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS) to współpraca między Visa, 

MasterCard, Discover, American Express i JCB w celu utrzymania akceptantów w jednym standardzie. 

Kupiec, do celów PCI, jest definiowany jako każda organizacja, która obsługuje dane karty kredytowej 

lub dane osobowe związane z kartami kredytowymi. Przed wprowadzeniem PCI DSS w 2004 r. Każdy 

wydawca karty kredytowej miał swój własny standard, który musiał spełnić każdy sprzedawca. Dzięki 

połączeniu w jedną grupę marki kart kredytowych były w stanie opracować jeden kompleksowy 

standard, do którego mogli się stosować wszyscy kupcy. Podczas gdy ochrona danych kart kredytowych 

jest oczywiście priorytetem, dane osobowe wykraczają daleko poza to. Dane osobowe są często 

definiowane jako „wszelkie informacje o osobie prowadzonej przez agencję, w tym (1) wszelkie 

informacje, które mogą być wykorzystane do rozróżnienia lub śledzenia tożsamości danej osoby, takie 

jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, data i miejsce urodzenia, dziewczyna matki 

nazwisko lub zapisy biometryczne; oraz (2) wszelkie inne informacje powiązane lub powiązane z 

konkretną osobą, takie jak informacje medyczne, edukacyjne, finansowe i dotyczące zatrudnienia. ”3 

Nawet adresy IP są powszechnie postrzegane jako informacje umożliwiające identyfikację osób, 



ponieważ można je teoretycznie wykorzystać do wskazania konkretnego użytkownika. Konsekwencje 

ujawnienia PII, niezależnie od tego, czy są związane z kartami kredytowymi, są zwykle takie same. PCI 

DSS nie jest prawem, ale jego nieprzestrzeganie niesie ze sobą konsekwencje, takie jak grzywny 

nakładane przez wydawców kart kredytowych i banki wydające karty oraz zwiększoną winę prawną w 

przypadku naruszenia. Standard PCI DSS wymaga przestrzegania 6 celów i 12 kontroli. Sprawdzanie 

zgodności przeprowadzane jest corocznie przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę bezpieczeństwa 

(QSA). PCI DSS nie ma być zbyt nakazowy. Zamiast tego ma to zapewnić, że kupcy przestrzegają 

powyższych zasad. Dopóki będziesz w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad, QSA będą się na ogół 

podpisywać. Jeśli Twój QSA nie współpracuje z tobą, aby zrozumieć, co robisz i jak postępujesz zgodnie 

z ustalonymi celami PCI DSS, powinieneś znaleźć inną QSA. Wszyscy główni dostawcy usług w chmurze 

osiągnęli najwyższy poziom zgodności z PCI DSS i są regularnie kontrolowani. Przetwarzanie w chmurze 

w żaden sposób nie wyklucza zgodności z PCI. Dane posiadacza karty są zdefiniowane jako numer karty 

kredytowej, ale także dane, takie jak data ważności, imię i nazwisko, adres oraz wszystkie inne dane 

osobowe, które są przechowywane na karcie kredytowej. Każdy system (np. Zapory ogniowe, routery, 

przełączniki, serwery, pamięć), który ma kontakt z danymi posiadacza karty, jest uważany za część 

środowiska danych posiadacza karty. Celem PCI DSS powinno być ograniczenie zakresu środowiska 

danych posiadacza karty. Jednym z podejść jest ograniczenie tego zakresu poprzez zbudowanie lub 

użycie usługi przetwarzania karty kredytowej, która jest niezależna od reszty środowiska. Jeśli 

zbudujesz usługę, możesz mieć oddzielną zaporę ogniową, moduł równoważenia obciążenia, warstwę 

serwera aplikacji, bazę danych i sieć VLAN, z aplikacją widoczną za pośrednictwem poddomeny, takiej 

jak https://pci.website.com, z IFrame przekazujący dane posiadacza karty bezpośrednio do tej usługi. 

Tylko systemy stojące za tą usługą byłyby brane pod uwagę w zakresie środowiska danych posiadacza 

karty, a zatem podlegałyby PCI DSS. Wszystkie odniesienia do danych posiadacza karty byłyby wówczas 

losowo generowane. Omówimy to wkrótce w podejściu opartym na krawędzi. Chociaż PCI DSS jest 

bardzo specyficzny dla e-commerce, przyjrzyjmy się bardziej ogólnej strukturze 

ISO 27001 

ISO 27001 opisuje modelowy system zarządzania bezpieczeństwem informacji, opublikowany po raz 

pierwszy w 2005 r. Przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Chociaż PCI jest 

pragmatycznym przewodnikiem skoncentrowanym na ochronie danych kart kredytowych, możesz 

swobodnie wybierać, gdzie ma zastosowanie ISO 27001 i jakie kontrole chcesz wprowadzić. Zgodność 

z ISO 27001 jest czasami wymagana do celów komercyjnych. Partnerzy biznesowi mogą wymagać 

zgodności ze standardem, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych. Chociaż zgodność nie oznacza 

bezpieczeństwa, jest namacalnym krokiem do wykazania, że podjęto kroki w celu ograniczenia ryzyka. 

Zgodność z normą ISO 27001 jest bardzo podobna do znanej serii ISO 9000 w zakresie kontroli jakości, 

ale dotyczy kwestii bezpieczeństwa informacji. Podobnie jak w przypadku ISO 9000, formalny audyt 

jest opcjonalny. Możesz przestrzegać standardu wewnętrznie. Aby jednak publicznie stwierdzić, że 

spełniasz wymagania, musisz zostać poddany audytowi przez stronę trzecią zatwierdzoną przez ISO. 

Oprócz omówionego wcześniej cyklu planowania / wykonywania / sprawdzania / działania ISO 27001 

umożliwia wybieranie i tworzenie mechanizmów kontrolnych, które są wyjątkowo odpowiednie dla 

Twojej organizacji. Odwołuje się do serii kontroli znalezionych w ISO 27002 jako reprezentatywnych 

dla tych, które powinny być wybrane jako punkt odniesienia: 

Polityka bezpieczeństwa informacji 

Dyrektywy kierownictwa, które określają, co oznacza bezpieczeństwo dla organizacji i ich wsparcie dla 

osiągnięcia tych celów 

Organizacja bezpieczeństwa informacji 



W jaki sposób organizujesz i motywujesz swoich pracowników i dostawców, którzy są odpowiedzialni 

za jakie zasady dotyczące urządzeń mobilnych / telepracy 

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich 

Zatrudnianie osób, które cenią bezpieczeństwo, zachęcanie ludzi do przestrzegania twoich zasad, co 

dzieje się po tym, jak ktoś opuści Twoją organizację 

Zarządzanie aktywami 

Inwentaryzacja aktywów fizycznych, określająca obowiązki osób fizycznych w zakresie ochrony tych 

aktywów, zbywanie aktywów fizycznych 

Kontrola dostępu 

Jak pracownicy i dostawcy uzyskują dostęp do zasobów fizycznych i wirtualnych 

Kryptografia 

Wykorzystanie kryptografii, w tym metody i zastosowania, a także zarządzanie kluczami 

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 

Fizyczne bezpieczeństwo aktywów, w tym ochrona przed katastrofami spowodowanymi przez 

człowieka i klęskami żywiołowymi 

Zarządzanie operacyjne 

Procedury operacyjne i obowiązki, w tym związane z tworzeniem kopii zapasowych, antywirusem, 

rejestrowaniem / monitorowaniem i łataniem 

Bezpieczeństwo komunikacji 

Logiczne i fizyczne kontrole sieci w celu ograniczenia przepływu danych w sieci, nietechniczne kontrole, 

takie jak umowy o nieujawnianiu 

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemu 

Bezpieczeństwo spakowanego oprogramowania, zasady zwiększające cykl życia oprogramowania, 

zasady dotyczące danych testowych 

Relacje z dostawcami 

* Zasady poprawiające bezpieczeństwo informacji w twoim łańcuchu dostaw IT 

* Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji 

* Jak zbierasz dane i reagujesz na problemy bezpieczeństwa 

* Aspekty bezpieczeństwa zarządzania ciągłością działania 

* Redundancja dla systemów technicznych i nietechnicznych 

* Spełnienie 

* Ciągła samokontrola, spełniająca wszystkie wymogi prawne 

* Chociaż nie jest kompletna, ta lista powinna dać ci wyobrażenie o zakresie ISO 27001 i 27002. 

FedRAMP 



Podczas gdy PCI DSS koncentruje się na ochronie danych kart kredytowych, a ISO 27001 dotyczy 

opracowania procesu bezpieczeństwa informacji, FedRAMP został specjalnie zaprojektowany w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa chmur do wykorzystania przez rząd USA. (G-Cloud jest odpowiednikiem 

w Wielkiej Brytanii). FedRAMP to współpraca między agencjami rządowymi mająca na celu 

zaoferowanie jednego standardu bezpieczeństwa sprzedawcom w chmurze. Dostawcy usług w 

chmurze po prostu nie byli w stanie wykazać zgodności ze standardami każdej agencji federalnej. Od 

2011 r. Rząd USA ma formalną politykę dotyczącą chmury. FedRAMP włącza tę zasadę, utrzymując 

dostawców chmury w jednolitej linii bazowej. Po certyfikacji dostawcy usług w chmurze każda agencja 

federalna USA może z niego skorzystać. 

Zasadniczo FedRAMP wymaga, aby dostawcy: 

• Zidentyfikuj i chroń granice ich chmury 

• Zarządzaj konfiguracją we wszystkich systemach 

• Zapewnij silną izolację między oprogramowaniem a sprzętem 

• Przestrzegaj ponad 290 kontroli bezpieczeństwa 

• Prześlij do skanów podatności, w tym skanów kodu 

• Udokumentuj swoje podejście do bezpieczeństwa 

• Poddaj się audytom przez stronę trzecią 

Większość kontroli bezpieczeństwa pochodzi bezpośrednio z publikacji specjalnej National Institute of 

Standards and Technology (NIST) 800-53, z kilkoma dodatkowymi kontrolami. Certyfikacja FedRAMP 

jest rygorystycznym i czasochłonnym procesem, ale zapewnia znaczne korzyści wszystkim składnikom. 

Większość głównych dostawców chmury osiągnęła zgodność. FedRAMP różni się znacznie od PCI DSS 

tym, że ma szerszy zakres. PCI DSS koncentruje się wyłącznie na ochronie danych kart kredytowych, 

ponieważ o to dbają wydawcy kart kredytowych. FedRAMP został zbudowany w celu zabezpieczenia 

danych rządowych, które mogą obejmować numery kart kredytowych, zwroty podatków i akta 

osobowe. FedRAMP został również zbudowany specjalnie do przetwarzania w chmurze, podczas gdy 

PCI DSS ma zastosowanie do każdego systemu, który obsługuje dane kart kredytowych. FedRAMP różni 

się od ISO 27001 tym, że jest bardziej pragmatyczną listą kontrolną niż systemem zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. Innymi słowy, ISO 27001 bardziej dba o to, w jaki sposób, podczas gdy 

FedRAMP bardziej dba o to, co. FedRAMP, podobnie jak wszystkie frameworki, nie gwarantuje 

bezpieczeństwa. Ale dostawcy usług w chmurze, którzy uzyskają ten certyfikat, są bardziej bezpieczni. 

Najlepsze praktyki bezpieczeństwa 

Chociaż PCI DSS, ISO 27001 i FedRAMP różnią się pod względem celu i zakresu, wszystkie wymagają 

opracowania planu i wymagają przestrzegania szeregu kontroli technicznych i nietechnicznych. 

Ponownie, zgodność dostawcy chmurowego z tymi i podobnymi certyfikatami i akredytacjami 

utrzymuje dobry poziom bezpieczeństwa, ale zgodność sama w sobie nie jest równoznaczna z 

bezpieczeństwem. Oprócz zapewnienia, że dostawca usług w chmurze spełnia podstawowe 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa i opracowania planu, musisz podjąć proaktywne kroki w celu 

zabezpieczenia własnych informacji, niezależnie od tego, czy są w chmurze, czy nie. Przejrzyjmy kilka 

kluczowych zasad bezpieczeństwa. 

Obrona w głębi 



Twoje podejście do bezpieczeństwa musi być wielowarstwowe, aby skompromitowanie jednej 

warstwy nie doprowadziło do naruszenia bezpieczeństwa całego systemu. Warstwy bezpieczeństwa 

nazywane są dogłębną obroną i odgrywają kluczową rolę w ochronie poufnych informacji 

 

Na każdej warstwie stosuje się jedno lub więcej zabezpieczeń, które wymagają od atakującego 

naruszenia bezpieczeństwa wielu systemów w celu spowodowania szkody. 

Głęboka obrona może być nadużywana jako technika bezpieczeństwa. Każda warstwa zabezpieczeń 

wprowadza złożoność i opóźnienie, jednocześnie wymagając od kogoś zarządzania. Im więcej osób jest 

zaangażowanych, nawet w administrację, tym więcej wektorów ataku tworzysz i tym więcej 

odwracasz uwagę ludzi od potencjalnie ważniejszych zadań. Używaj wielu warstw, ale unikaj 

powielania i stosuj zdrowy rozsądek. 

Klasyfikacja informacji 

Bezpieczeństwo polega na ochronie poufnych informacji, takich jak karty kredytowe i inne dane 

osobowe. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, takie jak PCI DSS, ISO 27001 i FedRAMP, 

istnieją wyłącznie w celu ochrony poufnych informacji i wymagają opracowania systemu klasyfikacji 

informacji. Klasyfikacja informacji system określa poziomy czułości wraz ze specjalnymi kontrolami, aby 

zapewnić jego bezpieczeństwo. Ponadto musisz przypisać zasady określające dostęp do informacji, 

przechowywanie, niszczenie i tym podobne. Kontrole te mogą się różnić w zależności od kraju ze 

względu na różnice w prawa. Po opracowaniu systemu klasyfikacji informacji i przypisaniu zasad do 

każdego poziomu będziesz chciał przeprowadzić pełną inwentaryzację swoich systemów w celu 

zidentyfikowania wszystkich danych. Dane mogą mieć postać znormalizowanych danych w relacyjnej 

bazie danych, danych zdenormalizowanych w bazie danych NoSQL, plików w systemie plików, kodu 

źródłowego i innych danych, które można przechowywać i przesyłać. Każdemu typowi danych należy 

przypisać klasyfikację. Najlepszą ogólną praktyką jest ograniczenie ilości informacji gromadzonych i 

przechowywanych. Informacje, których nie gromadzisz ani nie przechowujesz, nie mogą zostać 

skradzione. 

Izolacja 

Izolacja może odnosić się do tworzenia pojedynczego zasobu poziomego (np. Fizycznego serwera, 

urządzenia pamięci masowej, sieci) lub ograniczania komunikacji między poziomami pionowymi (np. 

Serwerem WWW do serwera aplikacji, serwerem aplikacji do bazy danych). Celem jest ograniczenie 

ilości komunikacji między segmentami, zarówno poziomej, jak i pionowej, aby luka w jednym 

segmencie nie mogła doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa całego systemu. Jest to podejście 

ograniczające rozprzestrzenianie się, podobnie jak budowanie budynków z zaporami ogniowymi, aby 



zapewnić, że pożary nie pochłoną całego budynku. Mechanizmy izolacji różnią się w zależności od tego, 

co jest izolowane. Serwery wirtualne są izolowane od siebie za pomocą hiperwizora. Urządzenia 

pamięci masowej są podzielone na wiele woluminów. Sieci są segmentowane przy użyciu technologii 

takich jak wirtualne sieci LAN (VLAN) i izolowane za pomocą zapór ogniowych. Wszystkie te technologie 

są dobrze ugruntowane i oferują możliwość zapewnienia pełnej izolacji. Kluczem do zastosowania tych 

technologii jest wdrożenie izolacji na najniższej możliwej warstwie. Na przykład model Open Systems 

Interconnection (OSI) standaryzuje różne poziomy komunikacji sieciowej, dzięki czemu produkty 

różnych dostawców są interoperacyjne. Przełączniki, które działają na warstwie 2, są odpowiedzialne 

za routing ramek Ethernet. Aby logicznie segmentować sieci Ethernet, możesz oznaczyć każdą ramkę 

identyfikatorem VLAN. Jeśli ramka Ethernet ma identyfikator VLAN, przełącznik skieruje ją tylko w 

granicach zdefiniowanej sieci VLAN 

 

Zaletą tego poziomu segmentacji jest to, że jesteś całkowicie chroniony przed atakami w warstwie 3 i 

wyższej. Tę technikę można zastosować do oddzielenia całego ruchu między serwerami aplikacji i 

bazami danych. Ta zasada zmniejsza wektory ataku, zapewniając silna izolacja. Im niższy w dowolnym 

stosie - sieci, pamięci masowej lub hiperwizorze - tym silniejsza ochrona. Izolacja jest kluczowym 

elementem strategii głębokiej obrony. 

Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja 

Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja koncentrują się na kontrolowaniu dostępu do systemów i 

danych. Użytkownicy mogą być pojedynczymi ludźmi lub innymi systemami, ale reguły są w większości 

takie same. Każdy użytkownik musi poprawnie się zidentyfikować (za pomocą nazwy użytkownika, 

klucza publicznego lub alternatywnych środków), odpowiednio się uwierzytelnić (za pomocą hasła, 

klucza prywatnego lub w inny sposób) i wyznaczyć dostęp do danych. Wszystkie trzy elementy 

(identyfikacja, uwierzytelnienie i autoryzacja) muszą zostać zatwierdzone przed udzieleniem dostępu 

do systemu lub danych. Użytkownicy powinni zawsze być mapowani 1: 1 na konta, ponieważ zwiększa 

to odpowiedzialność. Każdy użytkownik mający konto może pociągać osoby do odpowiedzialności za 

wykonywane przez nich czynności. Konta, do których dostęp ma wiele osób, są znane umożliwia 

złośliwe zachowanie, ponieważ działania wykonywane przez to konto są trudne do zidentyfikowania 

dla poszczególnych osób. Nie ma odpowiedzialności. Użytkownicy systemu, zarówno wewnętrzni, jak 

i zewnętrzni, powinni zawsze zaczynać od dostępu do niczego. Jest to koncepcja najmniej 

uprzywilejowanego dostępu. Dopiero po ustaleniu roli użytkownika należy mu przypisać role i 

uprawnienia zgodnie z systemem klasyfikacji informacji. Gdy pracownik opuszcza firmę lub zmienia 

role, system powinien automatycznie zaktualizować rolę użytkownika w systemie i cofnąć wszelkie 



przyznane uprawnienia. Niektórzy dostawcy usług w chmurze oferują niezawodne systemy zarządzania 

tożsamością i dostępem (IAM), które są w pełni zintegrowane z pakietem usług. Te systemy są 

zazwyczaj dostarczane jako SaaS i oferują jednolite podejście do zarządzania dostępem do wszystkich 

systemów i danych. Zaletą tych systemów jest to, że są w pełni i głęboko zintegrowane ze wszystkimi 

systemami oferowanymi przez chmurę. Bez centralnego systemu IAM trzeba by go zbudować 

samodzielnie, prawdopodobnie go hostować i zintegrować ze wszystkimi używanymi systemami. 

Systemy innych firm niezmiennie obsługują różne protokoły, różne wersje każdego protokołu i oferują 

ograniczoną możliwość obsługi precyzyjnego dostępu. Korzystając z rozwiązania Softwareas-a-Service 

dostawcy usług w chmurze, otrzymujesz niezawodne rozwiązanie, które jest gotowe do 

natychmiastowego użycia. Ważne jest, aby używać systemu IAM, który obsługuje federację tożsamości, 

która deleguje uwierzytelnianie podmiotom zewnętrznym, takim jak katalog firmowy, przy użyciu 

protokołu takiego jak OAuth, SAML lub OpenID. Twój system źródłowy, podobnie jak baza danych 

zasobów ludzkich, może służyć jako główny i być przywoływanym w czasie rzeczywistym, aby zapewnić, 

że użytkownik nadal istnieje. Nie chcesz wpaść w sytuację, w której pracownik został rozwiązany, ale 

jego konto w systemie IAM dostawcy usług w chmurze było nadal aktywne. Federacja tożsamości 

rozwiązuje ten problem. Wreszcie uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest absolutną koniecznością dla 

każdego użytkownika, który dokonuje transakcji z Twoimi serwerami lub konsolą administracyjną 

dostawcy usług w chmurze. Osoba atakująca może użyć szeregu technik w celu uzyskania hasła 

administratora, w tym ataków brutalnej siły i inżynierii społecznej. Po zalogowaniu osoba atakująca 

może zrobić wszystko, w tym usunąć całe środowisko produkcyjne. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

uniemożliwia logowanie, podając tylko hasło. Oprócz hasła drugim czynnikiem może być kod 

uwierzytelniający z urządzenia fizycznego, takiego jak smartfon lub samodzielny pilot. Dwa czynniki 

uwierzytelnienia, w tym to, co wiesz (hasło) i to, co masz (smartfon), znacznie wzmacniają 

bezpieczeństwo twojego konta. 

Rejestrowanie audytu 

Uzupełnieniem identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji jest rejestrowanie kontroli. Wszystkie 

popularne systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wymagają szczegółowego rejestrowania 

każdej czynności administracyjnej, w tym wywołań interfejsu API dostawcy usług w chmurze, 

wszystkich wykonanych czynności przez administratorów, błędy, próby logowania, dostęp do 

dzienników i wyniki różnych kontroli stanu. Każde zarejestrowane zdarzenie powinno być oznaczone 

następującymi: 

• Użytkownik, który wykonał zdarzenie 

• Centrum danych, w którym miało miejsce wydarzenie 

• ID, nazwa hosta i / lub adres IP serwera, który wykonał zdarzenie 

• Znacznik czasu oznaczający, kiedy zdarzenie zostało wykonane 

• ID procesu 

Dzienniki powinny być przechowywane w postaci zaszyfrowanej w co najmniej jednej lokalizacji 

dostępnej tylko dla kilku wybranych administratorów. Rozważ zapisanie ich bezpośrednio w pamięci 

współdzielonej dostawcy usług w chmurze. Serwery są efemeryczne. Gdy serwer zostanie zabity, nie 

chcesz, aby cenne dzienniki znikały wraz z nim. Rejestrowanie nie tylko działa odstraszająco na złe 

zachowanie, ale także zapewnia identyfikowalność w przypadku naruszenia. Pod warunkiem, że 

dzienniki nie są modyfikowane, powinieneś być w stanie dokładnie odtworzyć to, co się stało w 

przypadku awarii, w bardzo podobny sposób ,sposób, w jaki rejestratory czarnej skrzynki samolotów 



rejestrują to, co wydarzyło się podczas awarii. Możliwość zrekonstruowania tego, co się wydarzyło, jest 

ważna ze względów prawnych, ale także jako sposób uczenia się na błędach, aby mieć pewność, że się 

nie powtórzą. Dostawcy usług w chmurze oferują szerokie wbudowane funkcje rejestrowania w 

połączeniu z bezpiecznym, niedrogim miejscem do przechowywania logów. 

Zasady bezpieczeństwa dla eCommerce 

Wśród wszystkich obciążeń e-commerce jest wyjątkowy, ponieważ jest zarówno dobrze widoczny, jak 

i obsługuje bardzo wrażliwe dane. To właśnie ta kombinacja sprawia, że ma unikalne wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa. Tradycyjne obciążenia chmurą zwykle nie są takie. Jeśli klimatolog nie jest 

tymczasowo jest w stanie przeprowadzić symulację pogody, nie trafi na nagłówki gazet ani nie 

doprowadzi do procesu w sprawie naruszenia. Widoczność e-commerce rośnie, gdy przechodzi on z 

kanału peryferyjnego do rdzenia całych organizacji. Jak już mówiliśmy, ta zmiana nazywa się sprzedażą 

wielokanałową. Awaria, bez względu na przyczynę, może spowodować wyłączenie wszystkich kanałów 

w trybie offline i uniemożliwić organizacji generowanie jakichkolwiek przychodów. Takie przerwy w 

pracy są wyraźnie widoczne w wiadomościach i prawie zawsze są omawiane na telefonach 

zarobkowych. Kierownicy są rutynowo zwalniani z powodu awarii, ale szanse na zwolnienie wzrastają, 

jeśli awarię można przypisać problemowi bezpieczeństwa, któremu można zapobiec. Incydenty 

związane z bezpieczeństwem źle wpływają na organizację, która doznała incydentu, ponieważ 

wykazuje brak kompetencji. To sprawia, że zarówno kadra kierownicza wyższego szczebla, jak i 

inwestorzy pytają, czy organizacja jest kompetentna w pozostałej części działalności. Chociaż przerwy 

w dostawie energii są złe, utracone dane są często znacznie gorsze z powodu konsekwencji, w tym 

utraconych dochodów, odszkodowań dla ofiar, kar wydawanych przez wydawców kart kredytowych, 

utraty kapitału własnego akcjonariuszy, złej prasy i działań prawnych, w tym pozwów cywilnych 

wszczętych przez pokrzywdzonych konsumentów. Awaria może cię zwolnić, ale poważne naruszenie 

bezpieczeństwa na pewno cię zwolni. Możesz także podlegać osobiście sankcjom karnym i cywilnym. 

Wyciekające dane, które mogą wpędzić cię w kłopoty, obejmują wszystkie standardowe dane, takie jak 

karty kredytowe, nazwiska, adresy i tym podobne, ale obejmują również pozornie nieszkodliwe dane, 

takie jak historie zakupów, numery śledzenia przesyłek, listy życzeń i tak dalej. Ujawnienie 

jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osobową sprawi ci kłopoty. Ujawnienie 

informacji umożliwiających identyfikację osób doprowadzi nie tylko do kar handlowych i powództw 

cywilnych, ale także do działań karnych różnych jurysdykcji prawnych. Wiele krajów nakłada zarówno 

sankcje cywilne, jak i karne na nie tylko tych, którzy kradną dane osobowe, ale także tych, którzy 

zezwalają na ich kradzież w przypadku rażącego niedbalstwa. Na przykład meksykańskie prawo 

stanowi, że sprzedawcy e-commerce mogą zostać ukarani karą do sześciu lat pozbawienia wolności, 

jeśli dane o obywatelach Meksyku zostaną skradzione. Wiele krajów jest jeszcze bardziej karnych i 

może nawet skonfiskować zarobione zyski, gdy dane ich obywateli były zagrożone. Wiele krajów, takich 

jak Niemcy, poważnie ogranicza przepływ danych swoich obywateli poza ich granice, aby ograniczyć 

ryzyko ujawnienia. Luki w zabezpieczeniach, które prowadzą do ujawnienia informacji umożliwiających 

identyfikację osoby, mają zazwyczaj charakter aplikacji. Wstrzykiwanie SQL (uzyskiwanie bazy danych 

w celu wykonania dowolnego SQL), wykonywanie skryptów między witrynami (zachęcanie przeglądarki 

internetowej do wykonywania dowolnego skryptu, takiego jak JavaScript) i fałszowanie żądań w 

różnych witrynach (wykonywanie adresów URL w kontekście sesji klienta) są preferowanymi 

sposobami kradzieży wrażliwe dane. Aplikacje są zwykle duże, mają wiele stron i wiele możliwych 

wektorów ataku, a bariery wejścia dla atakującego są niskie. Atakujący nie muszą instalować 

wyrafinowanego złośliwego oprogramowania ani niczego bardzo skomplikowanego - muszą po prostu 

wyświetlić kod źródłowy strony HTML i grać z parametrami HTTP GET i POST. Zgodnie z zasadą obrony 

dogłębnej najlepszym rozwiązaniem jest nakładanie warstw: 



Edukacja 

* Naucz swoich programistów niebezpieczeństw wynikających z tych luk. 

* Opracowanie najlepszych praktyk 

* Z góry ustal oczekiwania dotyczące wysokiego bezpieczeństwa; sprawdzili wszystkie elementy kodu. 

* Testowanie białych skrzynek 

* Zeskanuj kod źródłowy w poszukiwaniu luk. 

* Testowanie czarnej skrzynki 

* Przeskanuj działającą aplikację, w tym zarówno nakładki, jak i nakładki, w poszukiwaniu luk. 

Zapora sieciowa 

Użyj zapory sieciowej do automatycznego zabezpieczenia się przed którąkolwiek z tych luk w razie 

awarii innych mechanizmów obronnych. Zapory ogniowe aplikacji internetowych mogą sprawdzać 

żądania HTTP i odpowiedzi. 

Jeśli jesteś szczególnie ostrożny, możesz nawet uruchomić zaporę bazy danych. Podobnie jak zapora 

aplikacji sieciowej, zapora bazy danych znajduje się między serwerami aplikacji a bazą danych i 

sprawdza SQL. Zapytanie takie jak wybierz * z karty kredytowej pochodzącej z serwera aplikacji 

powinno być zawsze blokowane. Te zapory mogą dostosowywać zestawy reguł czarnej listy i białej 

listy. Bezpieczeństwo jest funkcją zarówno aplikacji, jak i platformy, na której jest ona wdrażana. To 

wspólna odpowiedzialność. 

Zasady bezpieczeństwa w chmurze 

Chmura jest nowym sposobem dostarczania mocy obliczeniowej, ale nie jest tak zasadniczo inna. Nadal 

obowiązują wszystkie tradycyjne zasady bezpieczeństwa. Niektóre są łatwiejsze; niektóre są 

trudniejsze. Liczy się to, że masz dobre partnerstwo ze sprzedawcą chmury. Zapewniają solidne 

podstawy i narzędzia, z których można korzystać, ale musisz wziąć odpowiedzialność za wyższy stos. 

Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, która wymaga szerokiej współpracy. Przykładem 

wymaganej współpracy jest przeprowadzanie testów penetracyjnych. Chyba że powiesz swojemu 

sprzedawca, test penetracji jest nie do odróżnienia od prawdziwego ataku. Musisz wcześniej 

poinformować swojego dostawcę usług w chmurze, że będziesz przeprowadzać testy penetracyjne i że 

aktywność widoczna w określonych przedziałach czasu jest OK. Jeśli nie współpracujesz z dostawcą 

usług w chmurze, po prostu zablokują wszystko, a najlepiej, że Twoja penetracja nie zadziała, ponieważ 

zabezpieczenia są domyślnie tak wysokie. 

Zmniejszanie wektorów ataku 

Kluczem do zmniejszenia ryzyka jest zminimalizowanie powierzchni ataku. Gdyby każdy z Twoich 

serwerów był w Internecie, to oczywiście stworzyłoby dużą powierzchnię do ataków. W idealnym 

przypadku ujawnisz tylko jeden adres IP w Internecie, a cały ruch zostanie wymuszony przez wiele 

zapór ogniowych i co najmniej jedną warstwę równoważenia obciążenia. Wielu dostawców usług w 

chmurze oferuje prywatną podsieć w chmurze publicznej, dzięki czemu możesz skonfigurować sieci 

prywatne, których nie można routować z publicznego Internetu. Hostom przypisane są prywatne 

adresy IP, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad zakresami adresów IP, tabelami routingu, bramami 

sieciowymi i podsieciami. W ten sposób bezpiecznie dzielone są dziś duże sieci korporacyjne. Tylko 

wzmocniony moduł równoważenia obciążenia dostawcy chmury powinien odpowiadać na żądania z 



Internetu. Aby obsługiwać żądania aplikacji do zasobów w Internecie, możesz skonfigurować serwer 

pośredniczący, który można routować z Internetu, ale nie odpowiada na żądania pochodzące z 

Internetu. Translacji adresów sieciowych (NAT) można używać do łączenia z serwera aplikacji instancje 

w bezpiecznej podsieci, aby dostać się do pośrednika, który ma dostęp do Internetu. Pośrednik jest 

często nazywany gospodarzem bastionu. 

Trzymaj swój backend poza Internetem.  

Ma to zastosowanie poza także dziedzina technologii. Oprócz chmur prywatnych w chmurach 

publicznych, zapory ogniowe to kolejna świetna metoda zabezpieczania środowisk. Dostawcy usług w 

chmurze ułatwiają konfigurowanie reguł zapory, które zabraniają ruchu między warstwami, z 

wyjątkiem określonych protokołów przez określone porty. Na przykład, możesz mieć zaporę ogniową 

między modułami równoważenia obciążenia a serwerami aplikacji, która zezwala tylko na ruch HTTP 

przez port 80 z przechodzenia między dwoma portami. Cała reszta zostanie domyślnie odrzucona 

 

Mając domyślne zasady blokowania i akceptując tylko określony ruch przez określony port, znacznie 

ograniczasz liczbę wektorów ataku, utrzymując niski profil w trybie online. Możesz nawet 

skonfigurować zapory ogniowe i moduły równoważące obciążenie, aby akceptowały ruch z 

określonego zakresu adresów IP, być może ograniczając pewien ruch do iz poziomu powyżej / poniżej 

oraz z sieci firmowej. Na przykład możesz wymagać ustanowienia wszelkich przychodzących połączeń 

SSH z adresu IP należącego do Twojej firmy. Jest to kluczowa zasada głębokiej obrony, zgodnie z którą 

atakujący musiałby penetrować wiele warstw, aby uzyskać dostęp do poufnych danych. W prywatnej 

podsieci musisz zminimalizować obszar ataku każdego serwera. Aby to zrobić, zacznij od wyłączenia 

wszystkich niepotrzebnych usług, pakietów, aplikacji, metod uwierzytelniania użytkowników i 



wszystkiego, czego nie będziesz używać. Następnie za pomocą zapory opartej na hoście, takiej jak 

iptables lub nftables, blokuj cały dostęp przychodzący i wychodzący, otwierając porty tylko na zasadzie 

wyjątku. Powinieneś mieć SSH (ograniczony do zakresu IP należącego do sieci firmowej) i HTTP 

(ograniczony do warstwy powyżej) otwarty tylko na serwerach, na których znajdują się serwery 

aplikacji. Użyj podejścia do zarządzania konfiguracją zgodnie z częścią 5, aby konsekwentnie stosować 

swoje zasady bezpieczeństwa. Domyślna zasada odmowy nie jest dobra, jeśli nie zostanie wdrożona 

po zbudowaniu nowego serwera. Schodząc o niższą warstwę, same hiperwizory mogą służyć jako 

wektor ataku. Gdy wirtualizacja po raz pierwszy zaczęła być głównym nurtem, występowały problemy 

z bezpieczeństwem hiperwizorów. Ale dzisiejsze hiperwizory są znacznie bardziej dojrzałe i bezpieczne 

niż kiedyś i są teraz uważane za OK do użycia we wszystkich głównych systemach zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. Dostawcy w chmurze używają wysoce spersonalizowanych 

hiperwizorów, oferujących dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa powyżej podstawowej 

implementacji hiperwizora, takie jak Xen. Na przykład zapory są często wbudowane między interfejsem 

serwera fizycznego a interfejsem wirtualnym serwera gościa, aby zapewnić dodatkową warstwę 

bezpieczeństwa oprócz tego, co oferuje sam hiperwizor. Możesz nawet skonfigurować serwer gościa, 

aby działał w trybie rozwiązanym, dzięki czemu Twoja karta sieciowa przesyła wszystkie pakiety 

kierowane przez kartę do jednego z gości, a ruch innych gości nie będzie widoczny. Zastosowano wiele 

warstw ochrony, aby zapewnić, że tak się nigdy nie stanie. Rozdzielanie tego rodzaju zachodzi w 

przypadku wszystkich zasobów, w tym pamięci i pamięci. Dostawcy usług w chmurze pomagają 

zapewnić bezpieczeństwo swoim hiperwizorom poprzez częste i przejrzyste łatanie ich oraz częste 

testy penetracyjne. Jeśli okaże się, że hiperwizor dostawcy usług w chmurze ma problem z 

bezpieczeństwem, cały model biznesowy tego dostawcy zostaje zniszczony. Są bardzo zachęcani do 

tego, aby to dobrze zrobić. Jeśli szczególnie martwisz się bezpieczeństwem hiperwizora, zawsze możesz 

uzyskać serwery dedykowane zamiast serwerów współdzielonych. Ta funkcja, oferowana przez 

niektórych dostawców usług w chmurze, pozwala wdrożyć jeden serwer wirtualny na całym serwerze 

fizycznym 

 

 



Różnica cen między tymi dwoma modelami jest często nominalna i można używać tych samych 

interfejsów API, których normalnie używasz. 

Ochrona danych w ruchu 

Dane mogą znajdować się w jednym z dwóch stanów: w ruchu lub w spoczynku. Dane w ruchu są z 

natury przemijające. Pomyśl o żądaniach HTTP, zapytaniach do bazy danych i pakietach TCP, które 

zawierają te protokoły wyższego rzędu. Dane, które są w stanie spoczynku, zostały zapisane w pamięci 

trwałej nośnik pamięci, zwykle wspierany przez jakieś fizyczne urządzenie. Wszelkie dane w ruchu 

mogą zostać przechwycone. Aby zabezpieczyć dane, możesz je zaszyfrować lub użyć połączenia, które 

jest już bezpieczne. Szyfrowanie jest najczęściej stosowaną metodą ochrony przesyłanych danych. 

Szyfrowanie zwykle ma postać Secure Sockets Layer (SSL) lub jego następcy, Transport Layer Security 

(TLS). SSL i TLS mogą być używane do szyfrowania niemal wszystkich danych w ruchu, od HTTP [HTTP 

+ (SSL lub TLS) = HTTPS] po ruch VPN. Zarówno SSL, jak i TLS są dobrze używane i obsługiwane zarówno 

przez klientów, jak i aplikacje, co czyni je dominującym podejściem do zabezpieczania danych w ruchu. 

Szerokie wykorzystanie procesorów podatkowych SSL i TLS i zmniejsza wydajność. Przenosząc 

szyfrowanie i deszyfrowanie na sprzęt, możesz całkowicie wyeliminować obciążenie procesora i prawie 

wyeliminować obciążenie wydajności. Możesz w przejrzysty sposób odciążyć szyfrowanie i 

deszyfrowanie do nowoczesnych procesorów x86 lub specjalistycznych akceleratorów sprzętowych. 

SSL i TLS działają doskonale w następujących przypadkach: 

• Klienci klientów (przeglądarki internetowe, smartfony) <-> poziom równoważenia obciążenia 

• Warstwa równoważenia obciążenia <-> warstwa aplikacji 

• Konsola administracyjna <-> chmura 

• Warstwa aplikacji <-> SaaS (jak bramka płatności) 

• Poziom aplikacji <-> starsze aplikacje 

• Każda komunikacja w chmurze 

• Każda komunikacja między chmurami 

SSL i TLS działają w warstwie aplikacji, co oznacza, że aplikacje muszą być skonfigurowane do 

korzystania z nich. Zasadniczo nie stanowi to problemu dla klientów współpracujących z HTTP, co jest 

powszechne w dzisiejszych architekturach. Z drugiej strony protokół IPsec będzie działał w sposób 

przezroczysty dla całego ruchu opartego na protokole IP, ponieważ działa o kilka warstw niżej niż SSL i 

TLS poprzez hermetyzację pakietów TCP. Możesz użyć tego dla VPN do łączenia się z klientami, którzy 

nie obsługują SSL lub TLS, takimi jak starsze aplikacje detaliczne i tym podobne. Protokół IPsec jest 

powszechnie stosowany w sieciach VPN z powrotem do korporacyjnych centrów danych ze względu 

na jego elastyczność. SSL, TLS i IPsec wszystkie wymagają zakończenia szyfrowania. Na przykład możesz 

zakończyć SSL lub TLS w ramach sieci dostarczania treści, modułu równoważenia obciążenia lub 

aplikacji serwer, jak pokazano na rysunku 



 

Jeśli korzystasz z serwera internetowego, możesz również tam zakończyć. Każdy pośrednik, któremu 

przekazujesz zaszyfrowany ruch, może być zmuszony odszyfrować, a następnie ponownie zaszyfrować 

ruch w celu wyświetlenia lub zmodyfikowania żądania. Jeśli na przykład zakończysz pracę na poziomie 

aplikacji i masz zaporę sieciową, musisz odszyfrować, a następnie ponownie zaszyfrować wszystkie 

żądania i odpowiedzi HTTP, aby zapora sieciowa mogła faktycznie zobaczyć i potencjalnie zablokować 

luki na poziomie aplikacji. Czasami szyfrowanie połączeń może być niepotrzebne lub niemożliwe. 

Porozmawiamy o tym w części 11, ale wielu dostawców usług w chmurze oferuje dostawcom colo 

możliwość prowadzenia dedykowanych linii światłowodowych w swoich centrach danych. Te prywatne 

sieci WAN są często używane do łączenia baz danych hostowanych w colo z serwerami aplikacji 

hostowanymi w chmurze. Połączenia te są dedykowane i uważane za bezpieczne. W bazie danych dane 

przechodzą z ruchu do spoczynku. 

Ochrona danych w spoczynku 

Dane w spoczynku to dane zapisywane na trwałym urządzeniu pamięci masowej, takim jak dysk, 

podczas gdy dane w ruchu zwykle przemieszczają się w sieci między dwoma hostami. Dane w 

spoczynku obejmują wszystko, od danych zarządzanych przez relacyjne i bazy danych NoSQL po pliki 

dziennika i obrazy produktów. Podobnie jak dane w ruchu, niektóre są warte ochrony, a inne nie. 

Odkryjmy. Aby rozpocząć, musisz najpierw zindeksować i skategoryzować wszystkie dane 

przechowywane przez system, stosując do każdego z nich różne poziomy bezpieczeństwa. Jest to 

standardowa część wszystkich systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, o czym mówiliśmy 

wcześniej w tym rozdziale. Jeśli możesz, zmniejsz ilość przechowywanych wrażliwych danych. Możesz: 

• Nie przechowuj tego 

• Skróć czas przechowywania 

• Tokenizuj to 

• Hash to 

• Anonimizuj to 

• Paskuj go w wielu miejscach 



Im mniej masz danych, tym mniejsze ryzyko kradzieży. Na przykład tokenizacja zastępuje poufne dane 

w systemie tokenem. W ten sposób, nawet jeśli twoja baza danych zostanie naruszona, osoba 

atakująca nie uzyska dostępu do wrażliwych danych. Tokenizacja może być wykonywana na brzegu 

przez dostawcę CDN lub w aplikacji. Kiedy tokenizujesz na brzegu, tylko twój dostawca CDN i twoja 

bramka płatności mają dostęp do poufnych danych. Wrażliwe dane, które pozostały, należy chronić. 

Szyfrowanie jest typowym sposobem ochrony danych w spoczynku. Możesz zastosować bezpieczny, 

gotowy algorytm, aby zapewnić bezpieczeństwo, szyfrując pliki lub całe systemy plików. Szyfrowanie 

to podstawowa funkcja każdego systemu pamięci masowej, w tym oferowanego przez dostawców 

chmury. Aby zapewnić dodatkowy poziom bezpieczeństwa, możesz zaszyfrować swoje dane dwa razy 

- raz przed ich zapisaniem, a potem jeszcze raz w trakcie ich przechowywania. System plików, w którym 

jest zapisywany, może być zaszyfrowany. Szyfrowanie warstwowe jest dobre, ale nie przesadzaj. 

Szyfrowanie powoduje dodatkowe obciążenie, ale można je zminimalizować poprzez odciążenie 

szyfrowania i deszyfrowania nowoczesnych procesorów x86 lub wyspecjalizowane akceleratory 

sprzętowe. Za każdym razem, gdy używasz szyfrowania, musisz wprowadzić klucz do algorytmu 

podczas kodowania i dekodowania. Twój klucz jest jak hasło, które musi być bezpieczne, jak każdy z 

dostępem do klucza szyfrowania może odszyfrować dane zaszyfrowane przy użyciu tego klucza. 

Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) są preferowanym sposobem generowania i zabezpieczania 

kluczy. HSM zawierają sprzętowe kryptoprocesory, które przodują w generowaniu naprawdę losowych 

liczb, które są ważne dla bezpiecznego generowania kluczy. Te samodzielne urządzenia fizyczne mogą 

być bezpośrednio podłączone do serwerów fizycznych lub podłączone przez sieć i zawierają 

zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, aby zapobiec manipulacjom. Na 

przykład moduły HSM można skonfigurować tak, aby zerowały wszystkie klucze, jeśli urządzenie 

wykryje sabotaż. Niektórzy dostawcy usług w chmurze oferują teraz dedykowane moduły HSM, których 

można używać w chmurze, chociaż tylko dostawca usług w chmurze jest w stanie fizycznie je 

zainstalować. Możesz zarządzać swoimi modułami HSM zdalnie, a czynniki takie jak uwierzytelnianie 

wieloskładnikowe zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Jeśli chcesz korzystać z własnych modułów 

HSM lub zarządzać nimi, możesz skonfigurować je w kontrolowanym przez siebie centrum danych, być 

może używając bezpośredniego połączenia między dostawcą usług w chmurze a colo. Zostanie to 

omówione dalej w części 11. Bazy danych, zarówno relacyjne, jak i NoSQL, zazwyczaj przechowują i 

pobierają wrażliwe dane. Masz trzy opcje hostowania swoich baz danych: 

• Skorzystaj z oferty bazy danych jako usługi oferowanej przez dostawcę usług w chmurze 

• Skonfiguruj bazę danych w chmurze na udostępnianej infrastrukturze 

• Hostuj swoją bazę danych na miejscu w kontrolowanym przez Ciebie centrum danych, korzystając z 

bezpośredniego połączenia między dostawcą chmury i colo 

Wszystkie trzy podejścia są w pełni w stanie zapewnić bezpieczeństwo danych, zarówno w ruchu do 

bazy danych, jak i do danych w stanie spoczynku w bazie danych. Możesz nawet zaszyfrować dane, 

zanim umieścisz je w bazie danych, jako dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Ponownie, posiadanie 

w nie  sposób oznacza bezpieczeństwo. Ważne jest posiadanie silnego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, odpowiednie kategoryzowanie danych i stosowanie odpowiednich 

kontroli. 



Wdrażanie w wielu centrach danych (Multimaster) 

W tym rozdziale skupiono się na jednej platformie e-commerce i uruchomieniu jej z dwóch lub więcej 

fizycznych centrów danych, które są geograficznie od siebie oddzielone. Chociaż zakłada się, że te 

centra danych znajdują się w chmurze, większość zasad omówione mają zastosowanie do tradycyjnych 

uzgodnień dotyczących hostingu. Zaczniemy od omówienia podstawowego problemu prowadzenia 

eCommerce z wielu centrów danych, zasad architektury leżących u podstaw przetwarzania 

rozproszonego, jak przypisywać klientów do poszczególnych centrów danych, a wreszcie różnych 

podejść do działania z wielu centrów danych. Wielu dostawców e-commerce działa już z dwóch 

centrów danych z pewną pojemnością, aby zapewnić najwyższą możliwą dostępność. Trend ten 

przyspieszy w nadchodzących latach, ponieważ platformy e-commerce stają się coraz ważniejsze dla 

biznesu. W dzisiejszym świecie wielokanałowym awaria w coraz większym stopniu powoduje 

zamknięcie każdego kanału w celu generowania przychodów. Kiedyś awaria strony była oczywiście 

nieprzyjemna, ale była odizolowana od tego kanału. Obecnie wiele systemów sprzedaży, kiosków i 

aplikacji mobilnych korzysta z tej samej platformy. Przerwy w dzisiejszych czasach mają miejsce na całej 

platformie, a zatem wpływają na wszystkie kanały. Przed naruszeniem bezpieczeństwa przedłużające 

się lub powtarzające się przerwy są najpewniejszym sposobem na utratę pracy. Wdrożenie tej samej 

platformy w dwóch lub więcej centrach danych w konfiguracji aktywnej / pasywnej lub wielopunktowej 

pomaga zapewnić dostępność, zapewniając odporność na klęski żywiołowe (np. Huragany, tajfuny, 

pożary, powodzie), błędy ludzkie (np. Przecięcia kabli, błędne konfiguracje) , przerwy w dostawie (np. 

utrata zasilania, utrata połączenia z Internetem) i problemy z oprogramowaniem (np. błędy, problemy 

z aktualizacją). Jest na przykład mało prawdopodobne, aby na dowolne dwa centra danych na świecie 

wpłynął ten sam pożar lub przecięcie kabla. W każdym centrum danych powinna istnieć nadmiarowość 

i ogólnie działa bardzo dobrze. Ale czy mógłbyś zaufać swojemu dostawcy usług w chmurze i 

gwarancjom zastosowanym przez dostawcę w każdym centrum danych? Jak wielokrotnie widzieliśmy, 

jedynym sposobem na zapewnienie dostępności jest użycie wielu centrów danych, najlepiej jak 

najdalej od siebie. 

Historycznie platformy e-commerce zostały zaprojektowane z myślą o najlepszej możliwej 

dostępności, zwykle tylko w jednym centrum danych. Nacisk na dostępność ma pierwszeństwo: 

detaliczne systemy sprzedaży. Większość systemów w punktach sprzedaży ma dwie lub więcej 

unikalnych metod połączenia z domowym biurem w celu wykonania kluczowych funkcji, takich jak 

ładowanie kart kredytowych i wystawianie zwrotów. Połączenie telefoniczne jest nadal powszechnie 

używane jako kopia zapasowa. Jeśli podstawowy i zapasowy nie powiedzie się, wielu sprzedawców 

będzie nadal przyjmować zamówienia o wartości poniżej 25 USD lub 50 USD, a następnie przeprowadzi 

autoryzację karty kredytowej w późniejszym terminie, kiedy połączenie będzie można ponownie 

nawiązać. Chociaż możliwe jest, że kilka opłat nie zostało pomyślnie autoryzowanych, strata 

prawdopodobnie będzie niższa niż koszt braku otwarcia dla firmy. Wiele systemów e-commerce działa 

w ten sam sposób: jeśli brama płatności, system zarządzania zapasami lub inny system jest wyłączony, 

system może nadal odbierać zamówienia, ale czekać na faktyczne obciążenie kart kredytowych, 

zmniejszenie zapasów i tak dalej. Zaletą transakcji e-commerce jest to, że wszelkie wykryte problemy 

można naprawić przed wysyłką towarów. W fizycznym sklepie detalicznym klienci wychodzą z 

produktami. Jeśli później okaże się, że autoryzacja karty kredytowej nie powiodła się, nie możesz 

odzyskać produktów. Podczas gdy potrzeba dostępności rośnie, chmura i jej wymagania sprawiają, że 

obsługa z wielu centrów danych jest jeszcze łatwiejsza i bardziej przystępna cenowo. Automatyczne 

skalowanie, instalowanie oprogramowania na nowo wyposażonym sprzęcie, solidna architektura i 

globalne równoważenie obciążenia serwera są podstawą działania z wielu centrów danych. Sama 

chmura i wprowadzana przez nią elastyczność sprawiają, że obsługa z wielu centrów danych jest 

niezwykle tania. Przed przetwarzaniem w chmurze każde centrum danych, z którego działałeś, musiało 



mieć wystarczający sprzęt, aby móc obsłużyć 100% ruchu produkcyjnego na wypadek jedno z centrów 

danych miało awarię. Cały ten sprzęt zwykle pozostaje bezczynny przez prawie kilka minut w roku. 

Zbudowanie całej drugiej (lub trzeciej) repliki jest niezwykle kosztowne - zarówno pod względem 

nakładów kapitałowych z góry, jak i bieżącej konserwacji. Wprowadzenie chmury całkowicie to 

zmienia. Możesz mieć infrastrukturę powłoki i szybko ją skalować w razie awarii. Wszystko to zależy od 

tego, jak dobrze instalujesz oprogramowanie na nowo wyposażonym sprzęcie, od tego, jak dobra jest 

twoja architektura, od tego, czy korzystasz z równoważenia obciążenia globalnego serwera i od tego, 

jak dobrze możesz skalować automatycznie. Bez odpowiedniego spełnienia tych wymagań nie 

powinieneś nawet tego próbować. 

Podobnie jak sama chmura, przyjęcie architektury wielostanowiskowej tylko pogarsza techniczne i 

nietechniczne braki. 

Główny problem działania z wielu centrów danych 

Główny problem z działaniem z wielu centrów danych, który jest dość unikalny dla e-commerce, polega 

na tym, że możesz mieć wielu klientów logujących się przy użyciu tego samego konta (np. Kombinacji 

nazwy użytkownika i hasła) z różnych centrów danych. Każde konto ma swój własny profil klienta, 

koszyk i inne dane. Dane te są przechowywane w jakiejś bazie danych, przy czym wszystkie te dane 

muszą być replikowane w różnych centrach danych, z których obsługiwana jest platforma. Żadne 

podstawowe dane w e-commerce, takie jak profile klientów i koszyki, nie mogą zostać utracone. 

Problemem, który tworzy wiele równoczesnych logowań, jest to, że jeśli dwóch klientów zaktualizuje 

te same dane w tym samym czasie z dwóch różnych lokalizacji, jedno działanie klienta zakończy się 

sukcesem, a drugie zakończy się niepowodzeniem, co może spowodować uszkodzenie danych po 

drodze. Z powodu opóźnień baza danych w jednym centrum danych nie wie w czasie rzeczywistym, co 

się dzieje w bazie danych w innym centrum danych. O ile nie zablokujesz równoczesnego logowania, 

zawsze będzie występował problem wielu aktualizacji z różnych centrów danych 

 

Zaskakująco często zdarza się, że wiele różnych logowań dla tego samego konta znajduje się w różnych 

centrach danych. Może się tak zdarzyć, gdy klienci udostępniają swoje dane logowania w rodzinie, 

znajomym i coraz częściej w mediach społecznościowych. Lojalni klienci otrzymują specjalne rabaty, 

więc istnieje silna zachęta do dzielenia się danymi logowania, aby uzyskać lepszą ofertę lub po prostu 

dla wygody. Ten problem może się również zdarzyć, gdy agenci contact center modyfikują zamówienie 

w tym samym czasie, co klient. Wyobraź sobie scenariusz, do którego dzwoni klient centrum 

kontaktowe w celu zaktualizowania zamówienia, ale aktywnie kontynuuje próbę rozwiązania 

problemu podczas rozmowy telefonicznej. Te scenariusze są powszechne. Kosztem awarii są ogólnie 

uszkodzone dane. Problem ten narasta, ponieważ: 



• Klienci dokonują transakcji w większej liczbie kanałów z większej liczby urządzeń. 

• Dostawcy e-commerce kierują reklamy do segmentów lub określonych klientów, zwiększając w ten 

sposób motywację do dzielenia się kontami. 

• Media społecznościowe nadal umożliwiają klientom udostępnianie kont. 

Sposobem na zmniejszenie (ale nie wyeliminowanie) prawdopodobieństwa wystąpienia tego 

scenariusza jest użycie dokładnego równoważenia obciążenia globalnego serwera opartego na 

bliskości, co zapewnia, że klienci w tym samym mieście, stanie, zbiorze stanów, kraju lub kontynencie 

uderzą w to samo Centrum danych. Więc jeśli klient jest w jednym pokoju na iPadzie, a jego córka jest 

w drugim na laptopie, obaj powinni przynajmniej uderzyć w to samo centrum danych i dokonać 

transakcji z tą samą bazą danych. Omówimy to wkrótce. 

Zasady architektury 

Chociaż istnieją metody zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji, problem należy 

kompleksowo rozwiązać. Zepsujesz swoje dane i zdenerwujesz klientów, jeśli nic nie zrobisz lub jeśli 

zastosujesz złe rozwiązanie. Zasadą, której należy przestrzegać, jest upewnienie się, że wszyscy klienci 

zalogowani do tego samego konta aktualizują tę samą bazę danych (lub inny system zapisu) w ramach 

jednej logicznej bazy danych. 

Możesz mieć dwie lub więcej aktywnych baz danych z pełną dwukierunkową replikacją, ale wszystkie 

zapisy dla danego konta muszą mieć tę samą logikę bazę danych w tym samym centrum danych. Dwa 

czynniki w dużej mierze determinują wybrane przez ciebie podejście: 

Cel czasu regeneracji (RTO) 

Jak szybko musisz wyjść z awarii centrum danych? Zakres wartości wynosi od zera do wielu godzin, w 

zależności od wybranego podejścia. Jeśli wdrażasz tylko z jednego centrum danych, ta wartość może 

wynosić tygodnie. Aktywny / pasywny trwa zwykle co najmniej godzinę. Formy aktywne / aktywne 

zwykle zapewniają zerowe przestoje, nawet w przypadku całkowitego wyłączenia centrum danych. Im 

niższa wartość RTO, tym więcej pracy i większy koszt. 

Zdolność do wykonywania 

Jak dobrze ty i Twoja organizacja robicie trudne rzeczy? Wszystko to jest bardzo skomplikowane, 

szczególnie z chmurą wrzuconą do mieszanki. Wdrożenie wymaga znacznej wiedzy technicznej, czasu, 

pełnego wsparcia organizacyjnego i dużej ilości pieniędzy. Jeśli masz problem z utrzymaniem platformy 

dostępnej z jednego centrum danych, którym zarządzasz, wdrożenie jej w dwóch lub więcej centrach 

danych w chmurze nie jest czymś, co powinieneś rozważyć. 

Cel punktu odzyskiwania (RPO) określa, ile danych można utracić, i zwykle stanowi podstawę 

planowania ciągłości działania. Jednak nikt zaangażowany w e-commerce nie ma nic przeciwko 

zerowym wartościom dla podstawowych danych, takich jak profile klientów i koszyki. Utrata danych 

jest po prostu nie do przyjęcia dla niektórych klas danych. Zasady i podejścia w tej części są 

zorientowane wokół tego założenia. 

Zasady rządzące przetwarzaniem rozproszonym 

Za komputerami rozproszonymi kryje się ogromna literatura naukowa i branżowa na temat 

informatyki. Dogłębna dyskusja na temat tych zasad nie wchodzi w zakres tej książki, ale krótki przegląd 

zasad i kompromisów związanych z przetwarzaniem rozproszonym jest właściwy przed 

kontynuowaniem. Modele spójności regulują warunki, w których zapis w rozproszonej bazie danych 



będzie widoczny dla innych czytelników. Rozproszona baza danych może być pojedynczą instancją bazy 

danych złożoną z wielu węzłów lub wielu instancji bazy danych w różnych centrach danych. Bazy 

danych mają tendencję do podążania za jednym modelem spójności lub odmianą tego modelu. Modele 

spójności mają zastosowanie do wszystkich problemów przetwarzania rozproszonego w informatyce, 

od systemów plików po pamięć. Silna spójność, znana jako ACID, oznacza: 

Atomicity (Atomowość) 

Cała transakcja kończy się powodzeniem lub niepowodzeniem. 

Consistency (Konsystencja) 

Transakcja zostaje popełniona bez naruszenia jakichkolwiek ograniczeń integralności (np. Typ danych, 

czy kolumna ma wartość zerową, ograniczenia klucza obcego). 

Isolation (Izolacja) 

Każda transakcja jest wykonywana we własnym prywatnym obszarze izolowanym i nie jest widoczna 

dla żadnej innej transakcji, dopóki nie zostanie zatwierdzona. 

Durability (Trwałość) 

Dokonana transakcja nie zostanie utracona. 

Zakłada się, że wszystkie transakcje powinny być zgodne z ACID, ale często jest to niepotrzebne. Na 

przykład dane związane z produktem (np. Opis, atrybuty i metadane związane z optymalizacją 

wyszukiwarki) można prawdopodobnie zapisać w jednym węźle w jednej bazie danych i propagować 

asynchronicznie w innych węzłach i bazach danych. Jeśli czytelnicy zobaczą niespójne dane przez kilka 

sekund, prawdopodobnie nie jest to wielka sprawa. Bardzo mało danych musi być bardzo spójnych. 

Klienci nie będą tolerować nie widzieć profilu klienta a zmiany związane z zamówieniami są 

natychmiast odzwierciedlane. Podstawowe dane klientów powinny zawsze być przechowywane w 

bazie danych zgodnej z ACID. Zmuszając wszystkich klientów zalogowanych do tego samego konta do 

korzystania z tej samej bazy danych, zapewniasz silną spójność danych konkretnego klienta we 

wszystkich instancjach bazy danych. Słaba konsystencja, znana jako BASE, pozwala uniknąć ciasnych 

ograniczeń ACID: 

- Podstawowa dostępność 

- System jest ogólnie dostępny do aktualizacji. 

- Stan miękki 

Dane nie są trwałe - mogą znajdować się w pamięci i mogą zostać utracone w przypadku awarii. 

Ostateczna spójność 

Czytelnik może nie widzieć najbardziej aktualnej kopii danych, ponieważ replikacja odbywa się 

asynchronicznie. 

BASE staje się coraz bardziej powszechny, ponieważ zapisy są znacznie szybsze, a systemy znacznie 

bardziej skalowalne, a kompromis w spójności wystarcza dla wielu rodzajów danych. Wszystkie 

popularne platformy mediów społecznościowych są w większości PODSTAWOWE. Ponownie tylko 

stosunkowo niewielki podzbiór wymaga pełnej zgodności z ACID. Istnieje kontinuum między ACID a 

BASE. Musisz wybrać to, co najbardziej Ci odpowiada i każdy rodzaj danych, które musisz 

przechowywać. Często same bazy danych pozwalają na określenie pożądanego modelu spójności na 



dość szczegółowej podstawie. Oczywiście BASE jest prawdopodobnie wystarczający do napisania 

dziennika kontroli, podczas gdy dla zamówień wymagany jest ACID. A co z zapasami i cenami? To trochę 

szara strefa. Wymagane jest staranne rozważenie, a następnie wdrożenie. 

Żadna dyskusja na temat modeli spójności nie jest kompletna bez krótkiej dyskusji na temat 

twierdzenia CAP Erica Brewera, które stwierdza, że każdy system rozproszony może zagwarantować 

dwa z następujących trzech: 

* Konsystencja 

* Brak konfliktów danych 

* Dostępność 

* Brak pojedynczego punktu awarii 

* Tolerancja podziału 

* System utrzymuje dostępność i spójność, jeśli problem z siecią izoluje część systemu 

Systemy rozproszone, szczególnie z chmurą obliczeniową, nie mogą zagwarantować tolerancji partycji, 

ponieważ połączenia między bazami danych są z natury zawodne. Dlatego musisz dokonać 

kompromisu między spójnością (faworyzuje ACID) a dostępnością (faworyzuje BAZA). Nie możesz mieć 

obu. 

Unikanie konfliktów 

Dwukierunkowe narzędzia do replikacji bazy danych mają zdolność wykrywania i rozwiązywania 

konfliktów. Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów jest integralną częścią tych ofert. Jeśli dwóch 

klientów aktualizuje to samo zamówienie w tym samym czasie z dwóch centrów danych w odległości 

100 milisekund od siebie i obaj aktualizują ten sam rekord w tym samym czasie w tym oknie o długości 

100 milisekund, nastąpi kolizja. Podobnie, jeśli dwóch klientów aktualizuje ten sam obiekt (np. Profil 

klienta lub zamówienie), nastąpi również kolizja. Poniższe przykłady ilustrują ten potencjalny problem. 

Klient 1, konto „kellygoetsch”, centrum danych A: 

update order set submitted = 1 where order_id='12345'; 

(100 milliseconds of latency) 

Customer 2, account “kellygoetsch,” data center B: 

insert into order_lines (order_id, sku_id, quantity) 

values ('12345', '54321', 1); 

W tym przykładzie dwóch klientów wykonuje przeciwne działania: jeden składa zamówienie (wykonuje 

ostateczną wycenę, przesyła je do systemu zaplecza), a drugi dodaje kolejny element do zamówienia. 

To oczywiście doprowadzi do problemów. Nie możesz dodać elementu do zamówienia, jeśli 

zamówienie zostało złożone, ale inny klient nie wie, że zostało ono przesłane z powodu 100 milisekund 

opóźnienia. Ten przykład podkreśla główny problem związany z wykrywaniem i rozwiązywaniem 

konfliktów. Tak, często może to technicznie działać, ale wyniki mogą nie być zgodne z oczekiwaniami. 

Czy zamówienie tego klienta zostanie dostarczone wraz z SKU 54321? Czy jej karta kredytowa zostanie 

obciążona? Czy ta klientka chciała dodać ten przedmiot do koszyka, czy może to jej dziecko bawiło się 

na iPadzie w innym pokoju? Kto wie. To jest problem. Bardziej technicznym problemem jest to, że 

większość platform e-commerce pisze do bazy danych za pomocą systemu mapowania obiektowo-



relacyjnego (ORM). Systemy te pozwalają na interakcję kodu z rzeczywistymi obiektami 

reprezentowanymi w kodzie, w przeciwieństwie do SQL. Na przykład możesz wywołać 

order.setProperty („przesłane”, prawda), w przeciwieństwie do ręcznego konstruowania zestawu 

zamówienia aktualizacji przesłanego = 1, gdzie order_id = 12345; SQL ręcznie. Systemy te generują 

ogromną liczbę instrukcji SQL, ponieważ zostały zbudowane z myślą o maksymalnej elastyczności i 

przenośności w przeciwieństwie do wydajności SQL. Dzięki jednemu działaniu (np. Dodaniu do koszyka) 

generującemu potencjalnie dziesiątki pojedynczych instrukcji SQL, możesz napotkać potencjalne 

niespójności, gdy niektóre aktualizacje i wstawki się powiodą, a inne zawiodą. Wyznaczenie działań na 

podstawie transakcji w bazie danych jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Instrukcje SQL mają tendencję 

do przepływu z aplikacji do bazy danych w bałaganiarskich, nakładających się, nadmiernie 

szczegółowych transakcjach lub w ogóle bez transakcji. Niezwykle trudno jest wyznaczyć akcję (np. 

Dodanie przedmiotu do koszyka) z wyraźnymi granicami transakcji w bazie danych. Nawet jeśli udało 

Ci się uruchomić rozwiązywanie konfliktów i wykrywanie, radziłbyś sobie z problemem braku pamięci 

podręcznej. Platformy swobodnie buforują dane na wszystkich warstwach. Jak odświeżyć pamięć 

podręczną wyższego poziomu, obiektową po zastosowaniu zmiany replikacja bazy danych? Pamięć 

podręczna jest zwykle ustawiona na aktualizację tylko wtedy, gdy zmiany dokonano za pośrednictwem 

warstwy ORM. Ale kiedy zmiana zostanie zastosowana bezpośrednio do bazy danych, trudno jest 

powiedzieć platformie, jak zaktualizować swoje pamięci podręczne. Jeśli nie korzystasz z tradycyjnej 

relacyjnej bazy danych, nadal masz wiele takich samych problemów, ale tylko w innej formie. Kiedy 

masz do czynienia z obiektami lub parami klucz-wartość, kończysz nadpisywanie większej ilości danych, 

ponieważ systemy te nie są tak szczegółowe jak odpowiednia relacyjna baza danych ze 

znormalizowanymi danymi. Po prostu nadpiszesz całe zamówienie w przeciwieństwie do jego 

właściwości, ale jest to równie złe z powodu wszystkich współzależności między obiektami. Jedynym 

sposobem zapewnienia spójności jest upewnienie się, że wszyscy klienci zalogowani do tego samego 

konta aktualizują tę samą bazę danych lub inny system zapisu. To wciąż wymaga wyzwań, ale jest to 

przynajmniej status quo i te problemy można rozwiązać. 

Wybór centrum danych 

Przed rozpoczęciem przetwarzania w chmurze stały koszt działania z centrum danych był bardzo 

wysoki. Trzeba było fizycznie zbudować centrum danych lub wynająć trochę miejsca w istniejącym 

centrum danych. Następnie trzeba było statycznie zbudować swoje środowisko, tak aby mogło ono 

obsłużyć 100% obciążenia produkcyjnego, gdyby było to jedyne centrum danych lub inne centrum 

danych zostało wyłączone. Chmura sprawia, że niezwykle łatwe jest uruchamianie z wielu centrów 

danych, eliminując narzut związany z obsługą nowego centrum danych i umożliwiając elastyczne 

skalowanie w górę. Nie musisz już skalować środowiska tylko po to, aby pozostawało całkowicie 

bezczynne. Z punktu widzenia API centrum danych jest często tylko jeszcze jedną zmienną. Optymalna 

liczba centrów danych do obsługi to dwa lub trzy. Coś więcej niż to jest dość marnotrawstwem. 

Cokolwiek mniej, a nie masz wystarczającej redundancji, aby uchronić się przed awariami. Wielu 

powołuje się na ograniczenie opóźnień jako przyczynę budowy tak wielu centrów danych. Jak 

omówiliśmy w części 7, czas reakcji i opóźnienie po stronie serwera stanowią niewielki ułamek 

całkowitego czasu potrzebnego na wyświetlenie strony. Klienci rutynowo uzyskują dostęp do platform 

e-commerce hostowanych na różnych kontynentach. To, że chmura oferuje możliwość łatwego 

korzystania z wielu centrów danych, nie oznacza, że powinieneś. Dostawcy chmur mają wiele centrów 

danych na całym świecie, ale można je podzielić na segmenty według koncepcji domeny błędów. Każdy 

dostawca ma własną nazwę dla tej koncepcji, ale sprowadza się do tego, że istnieje niewiele zależności 

lub połączeń między centrami danych w różnych domenach błędów. Ta izolacja powinna zatrzymać 

rozprzestrzenianie się problemów w różnych domenach, zapewniając w ten sposób najwyższy poziom 

dostępności. Na przykład aktualizacje oprogramowania zwykle mają miejsce na podstawie domen 



błędów. Zawsze należy wybierać centra danych, które są geograficznie oddzielone (aby uniknąć tej 

samej klęski żywiołowej, przerwy w dostawie prądu lub pożaru), ale które również znajdują się w 

różnych domenach błędów. Ponownie wszystko czego potrzebujesz to dwa (a może trzy) centra 

danych, ale muszą być odpowiednio wybrane. Awarie w całej chmurze są wyjątkowo rzadkie, ale 

występują, jak omówiono w części 3. Aby uchronić się przed awarią w chmurze, możesz wdrożyć je u 

wielu dostawców chmury. Jest to sprzeczne z intuicją, ale może to faktycznie skrócić czas pracy, 

ponieważ dwóch dostawców powoduje co najmniej dwukrotny wzrost złożoności. Złożoność i błędna 

konfiguracja wynikające ze złożoności są główną przyczyną awarii. W połączeniu z bardzo wysoką 

dostępnością, działanie w dwóch centrach danych może nie zapewnić dodatkowego wzrostu 

dostępności, jakiego można się spodziewać. 

Inicjowanie każdego centrum danych 

Wykorzystanie chmury do e-commerce różni się zasadniczo od tradycyjnych wdrożeń statycznych ze 

względu na elastyczność zapewnianą przez chmurę. Nie trzeba już skalować każdego z centrów danych, 

aby obsłużyć 100% obciążenia produkcyjnego. Możesz teraz dowolnie skalować w górę i w dół, aby 

spełnić wymagania w czasie rzeczywistym. Problem z tym podejściem polega na tym, że w przypadku 

nagłej awarii mało prawdopodobne jest, aby zachowane środowisko (a) posiadało wystarczającą 

przepustowość, aby poradzić sobie z nagłym ruchem. W tym momencie system automatycznego 

skalowania powinien uruchomić się, aby rozpocząć udostępnianie większej ilości sprzętu. Po 

udostępnieniu sprzętu na każdym serwerze musi być zainstalowane oprogramowanie. Zaopatrzenie w 

sprzęt, a następnie zbudowanie każdego serwera zajmuje dużo czasu - potencjalnie kilkadziesiąt minut. 

Każde centrum danych w chmurze należy skonfigurować z wyprzedzeniem ze szkieletową strukturą, 

którą można następnie skalować. Nie jest praktyczne budowanie nowego centrum danych w locie w 

odpowiedzi na awarię. Ale praktyczne jest zabranie czegoś, co znajduje się w centrum danych i bardzo 

szybkie skalowanie. Każde centrum danych powinno zawierać co najmniej dwa wystąpienia (dla 

redundancja) wszystkiego, czego potrzebujesz do działania środowiska - od siatki pamięci podręcznej, 

przez serwery aplikacji, po magistralę usług. Pomyśl o tym środowisku jako o wielkości środowiska 

programistycznego, ale skonfigurowanego do produkcji. To wszystko może być na dedykowanym 

sprzęcie, w przeciwieństwie do normalnie pobieranych opłat godzinnych. Dedykowany sprzęt jest 

często znacznie tańszy niż cena za godzinę, ale korzystanie z dedykowanego sprzętu wymaga płatności 

z góry przez określony czas, zwykle przez rok. Ponownie powinien to być dość niewielki rozmiar, 

składający się tylko z kilku serwerów. Koszt nie powinien być duży. Jeśli wdrażasz własną relacyjną bazę 

danych, musisz ją wcześniej zbudować. Trudno jest dodawać węzły bazy danych dla relacyjnych baz 

danych w czasie rzeczywistym, ponieważ cała baza danych uruchamia się ponownie i często wymagane 

są inne zmiany konfiguracji. Węzeł bazy danych dla relacyjnej bazy danych nie przypomina serwera 

aplikacji ani serwera WWW, w którym można po prostu dodać kolejny i zarejestrować go w module 

równoważenia obciążenia. Bazy danych oferowane przez dostawców usług w chmurze są bardziej 

elastyczne, ale oczywiście istnieją wady korzystania ze współużytkowanych zasobów. Wykorzystanie 

bazy danych powinno być dość lekkie, jeśli masz odpowiednią architekturę. Zdecydowana większość 

odsłon pochodzi od anonimowych klientów (lub botów wyszukiwarek) statyczne strony z możliwością 

buforowania, takie jak strony główne i strony ze szczegółowymi kategoriami. Możesz odciążyć 

większość odczytów do baz danych slave. Pomaga pełne wykorzystanie siatki pamięci podręcznej. 

Twoja podstawowa baza danych zawierająca dane transakcyjne (np. Zamówienia, profile klientów) jest 

dość mała, zwykle nie więcej niż kilka węzłów zużywa nie więcej niż kilka terabajtów pamięci. 

Usuwanie singletonów 

Wydaje się, że każda platforma ma oprogramowanie, które można wdrożyć na dokładnie jednym 

serwerze na środowisko. Typowe przykłady obejmują serwery koordynacyjne, serwery przesyłania 



wiadomości, brokerów blokady, administracyjne interfejsy użytkownika i serwery wykonujące zadania 

wsadowe. Te przypadki, zwane singletonami, są klasycznym przykładem zasady Pareto, zgodnie z którą 

80% czasu spędzasz na 20% serwerów. 20% wydaje się być singletonami. Problemy z singletonami 

obejmują: 

• Mogą być pojedynczym punktem awarii. Musisz poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby zapewnić 

najwyższą możliwą dostępność. 

• Każdy serwer musi ogólnie wskazywać na singleton, z unikalną nazwą, adresem URL, adresem IP lub 

nazwą domeny. Aktualizacja kilkudziesięciu, jeśli nie setek pojedynczych serwerów wymaga każdej 

pracy za każdym razem, gdy zmienia się nazwa lub lokalizacja singletonu. 

• Niektóre singletony muszą być unikalne dla środowiska, podczas gdy inne muszą być unikalne dla 

bazy danych. Jeśli singleton musi być unikalny dla środowiska, co najmniej połowa żądań do tego 

singletonu musi zostać złożona w centrum danych. Jeśli singleton jest unikalny dla bazy danych, 

potencjalnie będziesz musiał poradzić sobie z konfliktami replikacji bazy danych, ponieważ każdy 

singleton aktualizuje własną bazę danych, a dane są jednokierunkowo replikowane między nimi. 

• Przy aktywnym / aktywnym będziesz musiał aktywować singleton w nowo aktywnym centrum 

danych po przełączeniu awaryjnym. 

• Wraz ze wzrostem środowiska, singleton może napotykać granice skalowania w pionie. W 

normalnym środowisku, które kontrolujesz, możesz rzucić dużo sprzętu na takie problemy. W chmurze 

jesteś ograniczony do maksymalnej ilości sprzętu oferowanego przez dostawcę dla pojedynczego 

serwera. 

• Musisz utworzyć jednostkę wdrażania dla tego singletonu. 

Najlepiej jest zaprojektować swoje rozwiązanie, aby całkowicie unikać singletonów, a jeśli muszą 

istnieć, pozwolić, aby każda instancja przejęła tę odpowiedzialność. Na przykład, zamiast 

dedykowanego serwera, który jest odpowiedzialny za okresowe przebudowywanie indeksu 

wyszukiwania, każdy serwer, który odpowiada na zapytania, może zbudować niewielką część indeksu 

z boku. Lub poproś, aby twoje węzły wyznaczyły jeden węzeł do okresowego wykonywania tego 

zadania. Architektura, która nie opiera się na singletonach, jest lepsza pod każdym względem. 

Nigdy nie replikuj konfiguracji 

Unikaj pokusy replikacji konfiguracji, niezależnie od tego, czy znajduje się ona w bazie danych, czy w 

systemie plików. Logiczne jest powielanie wszystkiego, ale należy pamiętać, że większość awarii 

spowodowanych jest wprowadzeniem złej konfiguracji. W przypadku replikacji konfiguracji wystarczy 

odtworzyć problem. To jest dokładnie powód, dla którego nie wdrażasz kodu w dwóch lub więcej 

centrach danych jednocześnie. Poczekaj, aby zobaczyć, jak to działa, a następnie wdróż go w innym 

miejscu. To samo dotyczy konfiguracji. 

Przypisywanie klientów do centrów danych 

DNS 

Elementarz DNS 

Jak krótko omówiliśmy w części 2, DNS istnieje, więc klienci nie muszą pamiętać adresów IP. Zamiast 

tego mogą pamiętać krótkie nazwy, takie jak website.com, które są sparowane z adresami IP. Każde 

centrum danych, z którego działasz, jest zazwyczaj narażone na cały świat jako pojedynczy adres IP. 

Sercem systemu jest zapis. Standardowy zapis wygląda mniej więcej tak 



 

Każda nazwa domeny ma autorytatywny serwer DNS, który jest jedynym źródłem prawdy dla tej nazwy 

domeny. Twój klient (np. Przeglądarka internetowa, urządzenie mobilne) prawdopodobnie będzie miał 

własną pamięć podręczną rekordów DNS. System operacyjny Twojego klienta prawdopodobnie ma 

własną pamięć podręczną. Twój dostawca usług internetowych najprawdopodobniej ma serwery DNS, 

które również buforują rekordy. Serwery DNS rekurencyjnie kaskadują żądanie rozstrzygnięcia do 

autorytatywnego serwera DNS, a każdy pośrednik buforuje rekord po drodze. Każdy rekord ma czas 

przeżycia (TTL), określając, jak długo rekord może być buforowany przez dowolnego pośrednika między 

klientem a autorytatywnym serwerem. Wartości TTL mieszczą się w przedziale od zera sekund do kilku 

dni, a zapisy zwykle wygasają po pięciu minutach. DNS jest ostatecznie spójnym systemem, w którym 

rekordy mogą być nieaktualne przez okres nieprzekraczający TTL. DNS obsługuje wiele rekordów A, co 

oznacza, że witryna.com.com może rozwiązać dwa lub więcej unikalnych adresów IP, przy czym każdy 

adres IP reprezentuje centrum danych. Wyniki są uporządkowane, tak aby pierwszy zwrócony adres IP 

miał być pierwszym adresem IP, z którym łączy się klient. Każda witryna internetowa wymaga 

wiarygodnego serwera DNS. Możesz samodzielnie hostować DNS lub zlecać na zewnątrz dostawcy 

oprogramowania DNS jako usługodawcy. Dostawcy oprogramowania jako usługi to niezależni 

dostawcy, dostawcy w chmurze lub dostawcy CDN. Wszystkie zazwyczaj oferują jakąś formę DNS. 

Zdecydowanie skorzystaj z usług zewnętrznego dostawcy DNS. Ryzyko przestoju jest zbyt wysokie, aby 

samemu obsługiwać DNS. 

DNS, choć niezwykle elastyczny i innowacyjny system, ma wady: 

• Niemożność załadowania równowagi przy użyciu jakiejkolwiek prawdziwej inteligencji. Jesteś 

ograniczony do rundy lub podstawowych algorytmów tego rodzaju. 

• Nie można ustalić, czy adresy IP, które zapisałeś w rejestrze, faktycznie działają. Ta determinacja 

pozostaje w gestii klientów, którzy wcale tego nie robią lub robią to źle. 

• Pośrednicy między autorytatywnym serwerem DNS a klientem mogą zmieniać kolejność adresów IP, 

próbując załadować równowagę. Jest to bardzo złe dla aktywnych / pasywnych. 

• Pośrednicy obejmujący samego klienta mogą zignorować TTL określone przez użytkownika w celu 

ograniczenia liczby zapytań DNS. 

Globalne równoważenie obciążenia serwera (GSLB), które omówimy wkrótce, ma na celu usunięcie 

wielu braków w zwykłym systemie DNS. 

Przypisywanie klientów do jednego centrum danych 

Do niedawna większość dużych platform e-commerce była obsługiwana tylko z jednego centrum 

danych, z jednym wirtualnym adresem IP (VIP) dostępnym dla tego jednego centrum danych. Za 

pomocą jednego centrum danych możesz po prostu użyć zwykłego DNS, aby powiązać przyjazną nazwę 

domeny (website.com) z adresem IP (161.170.248.20). Możesz ustawić TTL na kilka godzin i pod 



warunkiem, że masz wiarygodnego dostawcę DNS, nigdy więcej nie myśl o DNS. Twój rekord DNS 

wyglądałby tak, jak pokazano 

 

Aktywne / pasywne przydzielanie centrum danych 

Dzięki dodaniu pasywnych centrów danych w konfiguracji aktywnej / pasywnej musisz obniżyć TTL, aby 

zmiany mogły zostać wprowadzone szybko. Jeśli masz 12-godzinny czas wygaśnięcia, wszelkie zmiany 

DNS mogą potrwać do 12 godzin. Kilka minut TTL działa dobrze. Coś krótszego niż to, a zmusisz swoich 

klientów do niepotrzebnego sprawdzania serwerów DNS, co negatywnie wpływa na wydajność. Po 

zachowaniu prawidłowego TTL będziesz musiał być w stanie szybko opublikować aktualizacje swojego 

rekordu DNS na wypadek, gdybyś musiał przełączyć się z podstawowego centrum danych do 

rezerwowego centrum danych. Twój rekord DNS wyglądałby mniej więcej tak 

 

Jak wspomniano wcześniej, DNS obsługuje wiele rekordów A, co oznacza, że witryna.com.com może 

rozwiązać dwa lub więcej unikalnych adresów IP, przy czym każdy adres IP reprezentuje centrum 

danych. Wyniki są uporządkowane, tak aby pierwszy zwrócony adres IP miał być pierwszym adresem 

IP, z którym łączy się klient. Trzy problemy z tym podejściem dla aktywnej / pasywnej są następujące: 

• Nie możesz zagwarantować, że pośrednik nie zmieni kolejności adresów IP. 

• Nie możesz zagwarantować, że klienci zawsze będą łączyć się z pierwszym wymienionym adresem IP. 

• Mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie, ponieważ w połączeniach internetowych występują 

podobne problemy. 

Nie chcesz, aby klienci łączyli się z Twoim pasywnym centrum danych, dopóki nie przełączysz 

przełącznika, publikując zaktualizowany rekord A. 

 



Dowolny adres IP w rekordzie A może być podłączony w dowolnym momencie przez dowolnego 

klienta. Nie ma gwarancji. Zamiast tego najlepiej jest użyć właściwego GSLB z dogłębną kontrolą 

kondycji lub użyć standardowego DNS, ale tylko jeden adres IP jest wymieniony w rekordzie A. GSLB 

zostanie omówiony wkrótce. 

Aktywne / aktywne przypisanie centrum danych 

Gdy dwa lub więcej centrów danych faktycznie odbiera ruch od klientów, każdemu klientowi należy 

przedstawić dokładnie uporządkowaną listę adresów IP, z którymi klient powinien się połączyć. DNS 

obsługuje wiele rekordów A, ale z tej funkcji należy korzystać tylko wtedy, gdy klient może połączyć się 

z dowolnym zwróconym adresem IP. Klienci powinni łączyć się w kolejności zwracania adresów IP, ale 

jest całkiem możliwe, że pośrednik zmienił kolejność adresów IP lub że klient zignoruje kolejność 

zwracanych adresów. Wartości TTL wydają się być również dość niskie, ponieważ chcesz mieć 

możliwość szybkiego wprowadzania zmian w przypadku awarii. Twój rekord DNS wyglądałby mniej 

więcej tak 

 

Ponownie, klienci mogą łączyć się z dowolnym wymienionym adresem IP, więc upewnij się, że zwracasz 

adresy IP, które mogą aktywnie obsługiwać ruch. 

Globalne równoważenie obciążenia serwera 

Element startowy do równoważenia obciążenia serwera globalnego 

GSLB to bardzo inteligentny DNS, który może wybrać optymalne centrum danych dla danego klienta. 

Czynniki, które wykorzystuje, mogą obejmować: 

• Dostępność centrum danych (zarówno to, czy IP reaguje na pingi, jak i bardziej szczegółowa kontrola 

stanu) 

• Lokalizacja geograficzna klienta 

• Opóźnienie w obie strony między klientem a każdym centrum danych 

• Pojemność każdego centrum danych w czasie rzeczywistym 

• Wiele algorytmów równoważenia obciążenia 

Najistotniejsza różnica w stosunku do standardowego DNS polega na tym, że pozwala on na 

przeprowadzanie znacznie bardziej zaawansowanych kontroli stanu centrum danych, z możliwością 

automatycznego upuszczenia centrum danych w czasie rzeczywistym, jeśli stanie się niezdrowe. W 

przypadku standardowego systemu DNS jedyne sprawdzanie kondycji jest wykonywane po stronie 

klienta. Jeśli klient nie może połączyć się z adresem IP zwróconym w rekordzie A, przechodzi do 

następnego na liście. Każdy klient wykonuje to sprawdzenie nieco inaczej lub czasem wcale. Co gorsza, 



istnieje wiele sposobów, w jakie adres IP może odpowiedzieć na polecenie ping, ale nie jest zdrowy. 

Klienci nie znamy na przykład różnicy między odpowiedziami HTTP 200, 404 i 500. GSLB przejmuje 

odpowiedzialność za kontrolę stanu od klienta i może przeprowadzić znacznie dokładniejsze 

przesłuchanie dotyczące kondycji centrum danych. Porozmawiamy o tym w „Sprawdzanie kondycji 

globalnego równoważenia obciążenia serwera”, ale zasadniczo powinieneś zastosować podejście 

sprawdzające kondycję z Części 5 do całego centrum danych i skonfigurować swoją usługę GSLB, aby 

sondować tę stronę, aby przetestować kondycję danych środek. Jeśli korzystasz z platformy z co 

najmniej dwóch centrów danych, zaletą jest to, że przełączanie awaryjne odbywa się automatycznie, 

bez żadnych interakcji. Ręczne przekazywanie rekordów DNS zajmuje dużo czasu. Oprócz sprawdzania 

kondycji, zdolność GSLB do wskazywania lokalizacji klienta może być niezwykle korzystna. 

Zastosowania obejmują: 

• Kierowanie klientów do najbliższego centrum danych, które jest w stanie najlepiej obsłużyć ich 

żądania. Poprawia to wydajność i zwiększa współczynniki konwersji. 

• Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia problemu z jednoczesnym logowaniem 

omówionego wcześniej w tym rozdziale. Dzięki dwóm centrom danych i bez geolokalizacji dwaj klienci 

korzystający z tego samego konta mają 50% szansy na trafienie do tego samego centrum danych. Dzięki 

odpowiedniej geolokalizacji oferowanej przez GSLB znacznie zmniejszasz problem. Ludzie w to samo 

gospodarstwo domowe, miasto, stan lub region znacznie częściej dzielą loginy, a przy odpowiedniej 

geolokalizacji znacznie częściej trafiają do tego samego centrum danych. 

• Możesz spersonalizować doświadczenie dla klientów. Na przykład, możesz chcieć pokazać swoim 

klientom w Wisconsin rękawiczki zimowe i kostiumy kąpielowe dla klientów z Florydy w styczniu. 

• Może być konieczne ograniczenie niektórych funkcji w zależności od fizycznej lokalizacji klienta. Na 

przykład promocja może być legalna w jednym stanie, aw innym nielegalna. Zamiast pokazywać 

klientom konkurs, w którym nie mogą wziąć udziału, najlepiej po prostu go usunąć dla tych, w których 

jest to nielegalne. 

• Możesz powoli wdrażać funkcje. Załóżmy, że przechodzisz na nową platformę. Możesz to zrobić dla 

każdego miasta podczas pilotowania. W ten sposób firmy oferujące produkty konsumenckie testują 

nowe produkty. 

 

GSLB może być oferowany jako DNS hostowany samodzielnie lub jako usługa. W przypadku hostowania 

na miejscu często odbywa się to za pomocą urządzeń sprzętowych. Urządzeń tych prawdopodobnie 

nie można używać w chmurze. Podobnie jak DNS, najlepiej jest wybrać dostawcę oprogramowania 

GSLB jako usługi niż próbować robić to samodzielnie. Sieci CDN, które oferują GSLB, są najlepsze, 

ponieważ mogą odpowiadać na żądania klientów z brzegu, a nie ze scentralizowanego serwera. 

Prowadzi to do poprawy wydajności, ponieważ każdy klient będzie składał zapytanie do 

autorytatywnego serwera DNS na początku sesji. W przypadku tradycyjnego systemu DNS konieczne 

jest znacznie większe buforowanie, ponieważ dla każdego klienta można użyć tego samego rekordu. 

GSLB zwraca unikalny rekord dla każdego klienta. Sieci CDN, które służą jako zwrotny serwer proxy, 

mają również znaczną przewagę nad standardowym systemem DNS dla pełnego podejścia aktywnego 

/ aktywnego, dzięki czemu niewielka część klientów jest siłą przenoszona z jednego centrum danych 

do drugiego. Zamiast próbować zmusić Cię do zmiany adresów IP dla danej nazwy domeny, możesz 

zamiast tego poinstruować swoją CDN, aby proxy przesłała żądania na brzegu, jak pokazano  

 



 

Mimo że klient może nadal mapować witrynę internetową.com z powrotem na niewłaściwy adres IP, 

Twój CDN po prostu zignoruje go i przekieruje żądanie do właściwego centrum danych. CDN można 

poinformować o tej zmianie za pomocą nagłówka odpowiedzi HTTP, pliku cookie lub podobnego. 

Tradycyjne rozwiązania GSLB oparte na urządzeniach oferują to przez proxy. Żądanie może trafić do 

niewłaściwego centrum danych, ale urządzenia mogą współpracować w celu przesłania żądania do 

właściwego centrum danych. Minusem jest to, że zawsze będziesz mieć proxy za pośrednictwem 

pośredniczącego centrum danych, być może podróżując tysiące kilometrów na uboczu przy każdym 

żądaniu. Sprawdzanie kondycji globalnego równoważenia obciążenia serwera Podobnie jak 

omawialiśmy kontrole kondycji poszczególnych jednostek wdrażania w centrum danych, musisz 

sprawdzić kondycję całego centrum danych w sposób odpowiedni dla Twojej platformy. W przypadku 

pojedynczego serwera aplikacji reprezentatywne testy obejmują: 

• Zapytanie o siatkę pamięci podręcznej dla produktu 

• Dodanie produktu do koszyka 

• Zapisanie nowego zamówienia w bazie danych, a następnie usunięcie go 

• Zapytanie magistrali serwisowej o dostępność zapasów 

• Wykonanie zapytania względem wyszukiwarki 

Jeśli wszystkie testy powrócą OK, odpowiedzią będzie ciąg PASS. W przeciwnym razie odpowiedź wróci 

FAIL. Można skonfigurować moduły równoważące obciążenie w celu odpytywania o kod odpowiedzi 

HTTP 200 i PASS w odpowiedzi. Zwykły ping ping nie jest wystarczający. Ta sama koncepcja obowiązuje 

w przypadku oceny kondycji całego centrum danych. Odpowiadając na prosty ping ping nic nie mówi 



o jego kondycji. Najlepiej jest zbudować małą, niezależną aplikację internetową, która będzie 

sondować dynamiczne strony kontroli kondycji każdego stosu i innych punktów monitorowania. Jeśli 

powiedzmy, 75% testów powróci jako PASS, to zgłoś PASS. Poproś o zapytanie GSLB dotyczące tej 

strony i spraw, aby były wysoce dostępne. 

 

Podczas gdy w przeszłości trzeba było sprawdzać pojemność każdego centrum danych, nie trzeba już 

tego robić, ponieważ można skalować każde centrum danych zgodnie z wymaganiami. Innymi słowy, 

pojemność każdego centrum danych będzie podyktowana ilością ruchu, jaki daje GSLB, w 

przeciwieństwie do tego, ile pojemności centrum danych zgłasza z powrotem do GSLB. 

Podejścia do działania z wielu centrów danych 

Pragmatyzm powinien być twoją siłą przewodnią, gdy działasz z dwóch lub więcej centrów danych, a 

bardziej ogólnie, kiedy wdrażasz przetwarzanie w chmurze. Ważne jest, aby przeprowadzić badania, a 

następnie zrobić to, co działa dobrze dla Ciebie. Podejścia przedstawione tutaj są po prostu punktami 

początkowymi, które należy dostosować i rozszerzyć, aby dokładnie odpowiadały Twoim potrzebom. 

Ogólne podejścia opisano w poniższych sekcjach. 

Aktywny pasywny 

Podejście to jest dość tradycyjne, w którym jednocześnie działa tylko jedna warstwa aplikacji i warstwa 

bazy danych w centrum danych. Jedno centrum danych jest aktywne, a drugie jest pasywne. Replikacja 

jest często ograniczona tylko do bazy danych i jest jednokierunkowa. Awaria centrum danych raczej 

nie spowoduje utraty danych (tzw. Cel punktu przywracania), ale bardzo prawdopodobne jest, że 

spowoduje to długie przestoje (zwane celem przywracania). 



 

Oczekiwany jest długi czas przestoju, ponieważ przejście do pasywnego centrum danych pociąga za 

sobą: 

• Sprzęt do udostępniania 

• Instalowanie oprogramowania na nowo wyposażonym sprzęcie 

• Inicjalizacja bazy danych 

• Odwrócenie synchronizacji bazy danych, dzięki czemu masz kopię zapasową nowo aktywnej bazy 

danych 

• Skierowanie globalnego modułu równoważenia obciążenia serwera na nowe centrum danych 

Wszystko to wymaga czasu, a system jest wyłączony podczas wykonywania tych czynności. Jeśli nie 

zainwestujesz dużo czasu w automatyzację tego, prawdopodobnie będzie to musiało zostać wykonane 

ręcznie. W tradycyjnym modelu hostingu pasywne centrum danych byłoby w pełni wyposażone w 

dedykowany sprzęt. Zmniejsza to przestoje, ale kosztem podwojenia sprzętu wymagałby, aby siedzieć 

bezczynnie przez większą część roku. Jest to ogromnie marnotrawstwo, ale marnotrawstwo może 

zostać zrównoważone przez skrócenie długości przestojów. 

Aktywny / pasywny jest najłatwiejszy w użyciu, jeśli chcesz wprowadzić jak najmniej zmian w swoich 

aplikacjach i architekturach wdrażania. Ponieważ replikacja odbywa się tylko w bazie danych i istnieją 

do tego narzędzia, nie musisz zmieniać żadnego innego oprogramowania, jeśli nie chcesz. Oszczędza 

to dużo czasu i pieniędzy, zwłaszcza jeśli pracujesz z oprogramowaniem, które trudno zmienić. Możesz 

nawet nie być w stanie zmienić niektórych programów, co czyni to jedyne realne podejście. 

Aktywne / aktywne warstwy aplikacji, aktywne / pasywne warstwy bazy danych 

Dzięki takiemu podejściu masz dwa lub więcej centrów danych w pełni zbudowanych i działających 

niezależnie, przy czym tylko baza danych jest aktywna / pasywna. To podejście jest świetnym 

pośrednikiem, który pozwala uniknąć większości problemów związanych z pełnym multimasterem 



(gdzie warstwy aplikacji i bazy danych są w pełni aktywne), ale wiąże się z tym, że centra danych nie 

mogą być zbyt daleko od siebie 

 

Ponieważ połowa poziomów aplikacji będzie zapisywać do bazy danych znajdującej się w innym 

centrum danych, powodzenie tego podejścia zależy w dużej mierze od tego, jak często piszesz do bazy 

danych, czy te zapisy są synchroniczne i ile opóźnień występuje między twoimi warstwy aplikacji i baza 

danych. Jeśli piszesz do bazy danych pięć razy dla każdego wyświetlenia strony i masz 20 milisekund 

opóźnień, spoglądasz na 100 milisekund z czystym opóźnieniem, niezależnie od tego, ile czasu zajmie 

wygenerowanie odpowiedzi przez bazę danych. Kluczem do sukcesu jest wybieranie centrów danych, 

które są wystarczająco blisko siebie, aby zminimalizować wpływ opóźnień, ale wystarczająco daleko od 

siebie, aby nie podlegały tym samym klęskom żywiołowym, błędom ludzkim i awariom w górę łańcucha 

dostaw. Na przykład opóźnienie w obie strony między Chicago a Detroit wynosi tylko 8 milisekund. 

Możesz zrobić 12 okrążeń między nimi i dodać tylko 96 milisekund opóźnienia. Wybierając tam centra 

danych, uzyskuje się dobrą fizyczną separację, a jednocześnie powoduje bardzo małe opóźnienia. Jeśli 

masz problem z centrum danych lub oprogramowaniem wdrożonym w tym centrum danych, możesz 

po prostu przestać kierować ruch do niego i przełączać awaryjnie do innego centrum danych. W ciągu 

kilku sekund możesz przełączyć swoich klientów do centrum danych, które przetrwało, albo za pomocą 

zautomatyzowanego podejścia opartego na sprawdzaniu kondycji, o którym mówiliśmy wcześniej w 

tym rozdziale, lub ręcznie wprowadzając zmiany. 

Prawdziwą zaletą jest to, że nie musisz zbyt często zmieniać swoich aplikacji. Zmiany dotyczą głównie 

poziomu bazy danych. Być może trzeba zoptymalizować kod, aby zmniejszyć liczbę połączeń z bazą 

danych, ale to wszystko. 

Aktywne / aktywne warstwy aplikacji, głównie aktywne / aktywne bazy danych 

Jak omówiono wcześniej w tej części, głównym problemem związanym z multimasterem jest 

wielokrotne logowanie do tego samego konta. Kiedy tak się dzieje, możesz napotkać konflikty danych, 

ponieważ te same dane są aktualizowane z dwóch różnych baz danych. Dwa wspomniane podejścia 

nie mają tego problemu, ponieważ istnieje tylko jedna baza danych na żywo. Mimo że może istnieć 

wiele fizycznych centrów danych, wszystkie zapisy mają miejsce w tej samej bazie danych zgodnej z 

ACID. To podejście jest pierwszym, w którym każde centrum danych ma własną aktywną bazę danych. 

Każde centrum danych w tym podejściu, pokazane na rysunku 10-10, ma własną aplikację i stos bazy 

danych. Domyślnie klienci piszą w lokalnej bazie danych w centrum danych, do którego zostali 

przypisani. Ale gdy aplikacja wykryje, że klient ma już równoczesne logowanie w innym centrum 

danych, klient zapisze cross-WAN w centrum danych z aktywną sesją. Dzięki temu masz pełną 



aktywność / aktywność z wyjątkiem bardzo małego odsetka klientów z wieloma jednoczesnymi 

logowaniami. 

 

Aby wdrożyć to podejście, musisz zmienić proces logowania, aby oznaczyć każde konto centrum 

danych, z którego konto jest zalogowane, i czasem ostatniego logowania. Wszystkie dane logowania 

muszą następnie sprawdzić te dwie wartości, aby sprawdzić, czy ktoś inny jest już zalogowany przy 

użyciu tych poświadczeń w innym centrum danych. Jeśli podczas procesu logowania okaże się, że ktoś 

inny jest już zalogowany na to konto z innego centrum danych, wskazujesz tego klienta w bazie danych 

w centrum danych, w którym już jest aktywne logowanie. Wszystkie odczyty mogą nadal odbywać się 

z lokalnej bazy danych. Ponieważ jest to pierwsze podejście, które wykorzystuje dwie lub więcej 

aktywnych baz danych, wszystkie klucze podstawowe (lub inne trwałe identyfikatory) muszą być 

poprzedzone unikalnym identyfikatorem. Na przykład w centrum danych w Nowym Jorku można 

wygenerować wszystkie klucze podstawowe z przedrostkiem ny. Dzięki temu klucze podstawowe 

pozostają unikalne we wszystkich centrach danych. Czynnikiem komplikującym jest sposób 

przypisywania baz danych do indywidualnych klientów. Kluczem jest skonfigurowanie serwera aplikacji 

do posiadania wielu pul połączeń, z których każda reprezentuje unikalną bazę danych. Jeśli masz źródło 

danych dla swoich zamówień, zdefiniuj źródło danych o identyfikatorze Order_DS_Local, a drugie o 

identyfikatorze Order_DS_Remote. Następnie w warstwie aplikacji zmieniasz rozdzielczość źródła 

danych ze zmiennej o zasięgu globalnym na zmienną o zasięgu sesji. Pseudokod wyglądałby mniej 

więcej tak: 

public boolean handleLogin(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

{ 

if (!super.handleLogin(request, response)) // loads Account into session 

{ 

return false; 

} 

Account account = (Account)request.getSession() 

.getAttribute("CurrentAccount"); // returns "Chicago" 

String thisDataCenterName = Constants.CURRENT_DATA_CENTER_NAME; 



// if account.getCurrentDataCenter() = "Chicago" 

if (account.getCurrentDataCenter().equals(thisDataCenter)) 

{ 

request.getSession().setAttribute("Order_Data_Source", 

Constants.LOCAL_ORDER_DATA_SOURCE); 

// sets to "Order_DS_Local" 

} 

else // if account.getCurrentDataCenter() = "Detroit" 

{ 

request.getSession().setAttribute("Order_Data_Source", 

Constants.REMOTE_ORDER_DATA_SOURCE); 

// sets to "Order_DS_Remote" 

} 

return true; 

} 

Twoja implementacja będzie zasadniczo inna, ale logika powinna być dość podobna 

Pełna aktywna / aktywna 

To podejście, podobnie jak poprzednie podejście, ma centra danych, które działają niezależnie, a każde 

centrum danych jest wyposażone we własne warstwy aplikacji i baz danych. To podejście zamiast pisać 

cross-WAN dla garstki klientów z aktywnym logowaniem w innym centrum danych, wymaga takiego 

przeniesienia klientów do centrum danych z aktywnym logowaniem. Dzięki temu wszyscy klienci mogą 

być zawsze obsługiwani z lokalnej bazy danych, bez komunikacji między sieciami WAN. 

 

Wdrożenie tego podejścia zaczyna się tak samo jak poprzednie. Musisz oznaczyć każde konto centrum 

danych, z którego zalogowano się, i czasem ostatniego logowania. Następnie musisz napisać trochę 

kodu, aby ustalić, czy klient jest zalogowany w innym miejscu. To wszystko to samo co poprzednie 



podejście. Różnica polega na tym, że klient znajdujący się w „niewłaściwym” centrum danych jest siłą 

przenoszony do centrum danych, które ma aktywną sesję dla konta. Po przekierowaniu obsługiwane 

są wszystkie żądania HTTP i sesje HTTP należące do tego konta z tego samego centrum danych, warstwy 

aplikacji i bazy danych. Anonimowi klienci nigdy nie muszą być przekierowywani, ponieważ nie mają 

domowego centrum danych Problem z tym podejściem polega na tym, że bardzo trudno jest usunąć 

klienta z centrum danych. Adresy IP (z centrami danych reprezentowanymi przez jedną nazwę domeny 

i każdy adres IP odwzorowany z powrotem na pojedyncze centrum danych) są buforowane przez 

różnych pośredników. Na przykład wiele przeglądarek internetowych buforuje kombinacje adresu IP / 

nazwy domeny dłużej niż wymaga tego rekord DNS (czas na życie). Nie możesz po prostu zmusić klienta 

do rzetelnego ponownego rozpoznania nazwy domeny i spraw, aby ta zmiana zaczęła obowiązywać 

natychmiast. 

Niedługo omówimy to bardziej szczegółowo, ale na wysokim poziomie musisz przechwycić żądania 

HTTP na krawędzi przy użyciu sieci dostarczania treści i mieć tam proxy. Mogą istnieć pewne sposoby 

zmuszenia klientów do ponownego rozpoznania adresu IP, ale byłoby to jeszcze trudniejsze niż 

podejście CDN / proxy. Przy pełnej aktywacji / aktywacji może to nawet nie być możliwe, ale takie 

podejście oferuje znaczne korzyści w porównaniu z poprzednim. Ponownie omówimy to bardziej 

szczegółowo wkrótce. 

Bezstanowe frontendy, stanowe backendy 

Podejście to zostanie szczegółowo omówione w części 11, ale sprowadza się to do oddzielenia frontonu 

od backendu jako części architektury omnichannel 

 

 

W tym scenariuszu backend jest używany tylko do czynności transakcyjnych, takich jak złożenie 

zamówienia lub ustalenie, które produkty przekazać klientowi. Korzystasz z niego za pomocą 

podstawowych żądań HTTP, takich jak to: 



http://backend.website.com/CommitOrder?orderId=12345 Twoje odpowiedzi to JSON, XML lub inny 

ogólny format, który frontend może przeanalizować i wyświetlić klientowi: 

{ 

"success": true, 

"message": "Your order has been successfully placed.", 

... 

} 

Twoje zaplecze jest wdrażane w kontrolowanych centrach danych, wykorzystując pożądany sprzęt i 

oprogramowanie. Wymaga to statycznego administrowania sprzętem i skalowania dla szczytu, ale 

różnica polega na tym, że backend obsługuje teraz znacznie mniejszy ruch, ponieważ frontend 

obsługuje dużą jego część. Zapoznaj się ze ścieżką ruchu: większość ruchu jest przeznaczona dla 

anonimowo przeglądanych stron, które nie wymagają interakcji z zapleczem. Interfejs użytkownika jest 

wdrażany w chmurze, gdzie można go elastycznie skalować. Kluczową zaletą tego podejścia jest to, że 

możesz wrzucać wiele interfejsów na platformę i utrzymywać spójne wrażenia klientów we wszystkich 

kanałach i urządzeniach. Frontendy stają się głupimi warstwami prezentacji. Są mniej więcej 

jednorazowe. Prawie wszystkie natywne aplikacje na iPhone'a i Androida działają obecnie w ten 

sposób, a trend rośnie, ponieważ coraz więcej kanałów i typów urządzeń musi być nadal 

obsługiwanych. Ta architektura jest znaczącym odejściem od przeszłości, w której nakładki były 

splątane z backendami, do tego stopnia, że nie można było ich rozdzielić. Wiele platform e-commerce 

wciąż dostarcza backend (np. Klasy, biblioteki) w tym samym pakiecie (np. Plik EAR) co frontend (np. 

JSP, ASP, HTML, CSS lub JavaScript). Renderowanie HTML zajmuje najwięcej cykli procesora. Jeśli 

pominiesz interfejs użytkownika, możesz uzyskać znacznie większą przepustowość niż w innym 

przypadku, gdyby były one połączone. Inną zaletą tego podejścia jest to, że możesz teraz wdrażać 

backendy aktywne / pasywne w dwóch centrach danych. Tak długo, jak wszystkie interfejsy wskazują 

z powrotem na ten sam backend, nie napotkasz żadnego z problemów wymienionych w tej części, 

ponieważ każda aktualizacja danych danego klienta ostatecznie kończy się w tej samej bazie danych. 



Chmura hybrydowa 

Chociaż aplikacje e-commerce tradycyjnie były postrzegane jako monolityczne, a nakładki (np. HTML, 

CSS, JavaScript) były nierozerwalnie połączone z backendami (np. Kod zawierający logikę biznesową 

podłączoną do bazy danych), nie musi tak być. W dzisiejszym świecie wielokanałowym podejście 

polegające na nierozerwalnym połączeniu tych dwóch elementów nie ma już sensu z technicznego ani 

strategicznego punktu widzenia. Jeśli podzielisz swój frontend od backendu, większość wyświetleń 

stron może być wyświetlana z twojego frontendu bez dotykania go. Tylko wtedy, gdy dokonujesz 

transakcji - dodajesz do koszyka, kasujesz, aktualizujesz profil i tak dalej - w rzeczywistości musisz 

dotknąć backendu. W tym modelu backend znacznie się kurczy i pozostaje pod twoją silną kontrolą, a 

frontend może elastycznie wchłaniać większość odsłon w publicznej chmurze. DNS ostatecznie 

rozwiązuje problem z interfejsem użytkownika, który następnie wywołuje go w razie potrzeby, jak 

pokazano tutaj 

 

Dokładnie tak działa większość innych kanałów, z wyjątkiem Internetu. Grube aplikacje klienckie, takie 

jak te znalezione w kioskach lub smartfonach, już działają w ten sposób z twoim backendem. Czas, aby 

Internet nadrobił zaległości w stosunku do tego modelu. Oprócz powodów strategicznych istnieją 

praktyczne powody, dla których należy je rozdzielić. Potrzeby hostingowe dla frontendu różnią się od 

potrzeb backendu. Twój backend wymaga: 

• Jedna lub więcej wysoce dostępnych iw pełni zabezpieczonych baz danych 

• Terabajty pamięci o wysokiej dostępności i pełnej kopii zapasowej 

• Wysokiej jakości, niezawodny sprzęt 

• Wiele zapór ogniowych 

• Integracja z innymi systemami zaplecza 

• Najwyższa możliwa dostępność 

• Najwyższe możliwe bezpieczeństwo danych w spoczynku 



Chociaż chmury mogą to zaoferować, wielu będzie łatwiej i bezpieczniej zachować to w domu. Twój 

interfejs wymaga: 

• Szybka elastyczność 

• Duża przepustowość 

• Najwyższe możliwe bezpieczeństwo danych w ruchu 

• Być niedrogim 

Te atrybuty sprawiają, że chmura naturalnie pasuje do frontendów. Zanim poznasz różne smaki 

rozdzielania frontendów od backendów, sprawdźmy, w jaki sposób ta architektura jest naturalnym 

produktem ubocznym architektury omnichannel. 

Chmura hybrydowa jako produkt uboczny architektury Omnichannel 

Tradycyjnie aplikacje e-commerce zostały napisane i wdrożone w jednym pakiecie zawierającym: 

• HTML / CSS / JavaScript 

• Kod skryptowy po stronie serwera, taki jak JSP i ASP 

• Kod po stronie serwera, taki jak Java lub C # 

Ten pakiet był zwykle wdrażany na serwerze aplikacji jako pojedyncze archiwum, takie jak plik WAR 

lub EAR. Aby dostać się do skompilowanego kodu po stronie serwera, musiałeś najpierw przejść przez 

kod skryptu po stronie serwera. Programiści pracowali zarówno nad kodem frontendowym, jak i 

backendowym. Kiedy internet był jedynym kanałem, działało to dobrze 

 

 

 



Później wielokanałowy osiągnął pełnoletność w połowie 2000 roku, kiedy mobilność zaczęła się 

rozwijać. Nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w architekturze, aby obsługiwać urządzenia 

mobilne i nowe kanały, które po nim nastąpiły. Oprócz istniejącego stosu zbudowano dodatkowe 

kanały obsługujące interfejs użytkownika HTML oparty na przeglądarce internetowej, a integracja 

skleiła wszystko razem. Każdy kanał działał w silosie, nieświadomy tego, co się działo w innym kanale, 

chyba że między dwoma kanałami była pełna integracja dwukierunkowa 

 

 

Nawet przy pełnej dwukierunkowej integracji wrażenia klientów były nadal słabe, ponieważ integracja 

heterogenicznych systemów jest z natury podatna na błędy, a aktualizacje są zawsze asynchroniczne. 

Jak omawialiśmy w poprzednich rozdziałach, rozwiązaniem tego problemu jest zbudowanie 

pojedynczej platformy omnichannel, w której podstawowa funkcjonalność (składanie zamówienia, 

dodawanie do koszyka, rejestracja nowego konta) jest ujawniana jako usługa, z dowolnym interfejsem 

użytkownika zdolnym do ich wykorzystania usługi 



 

Ta architektura całkowicie eliminuje potrzebę wykonywania jakiejkolwiek integracji, ponieważ różne 

specyficzne dla kanału interfejsy użytkownika służą teraz jako kanały do tej samej platformy zaplecza. 

Zarówno sprzedaż detaliczna omnichannel, jak i chmury hybrydowe wymagają oddzielenia frontonu 

od backendu. Podział jest naturalnym wynikiem architektury opartej na omnichannel. Po zerwaniu 

nakładki z zaplecza możesz wdrożyć każdą warstwę osobno, a wszystkie interakcje odbywają się za 

pomocą jasno zdefiniowanego interfejsu API 

 

 



Ten interfejs API może być ponownie wykorzystywany we wszystkich kanałach i interfejsach, przy czym 

wszyscy klienci przeprowadzają transakcje z tym samym backendem. Klienci uwielbiają płynną 

interakcję między kanałami z następujących powodów: 

• Ceny, promocje, zapasy, asortyment produktów i wszystkie inne dane są takie same we wszystkich 

kanałach. 

• Klienci nie muszą tworzyć profili unikalnych dla każdego kanału. 

• Klienci mogą aktualizować ten sam koszyk na wiele kanałów. Na przykład klient może rozpocząć 

zamówienie na urządzeniu mobilnym i zakończyć je na komputerze stacjonarnym w pracy. 

• Klienci mogą poprosić agentów Contact Center lub pracowników w sklepie fizycznym o pomoc w 

realizacji zamówienia rozpoczętego online. 

Wielokanałowy z natury prowadzi do fragmentacji, która denerwuje klientów. Z drugiej strony 

Omnichannel pozwala na bezproblemowe zaangażowanie klientów we wszystkich kanałach. Zanim 

będziemy mogli omówić różne podejścia do chmury hybrydowej i jej skrzyżowania z sprzedażą 

omnichannel, musimy omówić, jak najlepiej połączyć backend z frontendem w chmurze. 

Łączenie z chmurą 

Kiedy twój frontend jest fizycznie oddalony od twojego backendu, musisz połączyć je razem z 

połączeniem. Każde żądanie HTTP do twojego interfejsu może skutkować od zera do potencjalnie 

dziesiątek żądań do twojego interfejsu. Żądania są zazwyczaj HTTP, ale mogą nawet być wywołaniami 

bazy danych. Połączenie omówione w tej części jest niezwykle ważnym łącznikiem między dwiema 

połówkami platformy, więc musi być przynajmniej wysoce dostępne i zapewniać wystarczającą 

przepustowość. Poza tym połączenie może opcjonalnie zapewniać bezpieczeństwo i niskie opóźnienia. 

Mimo że wydaje się to ważnym atrybutem, bezpieczeństwo nie ma aż tak wielkiego znaczenia. 

Zawartość każdego żądania HTTP lub innego protokołu komunikacyjnego musi być zabezpieczona (np. 

SSL / TLS w przypadku HTTP), ale komunikacja może odbywać się przez Internet. Na przykład sieci VPN 

zabezpieczają ładunek, ale działają przez Internet. Najważniejsze jest zabezpieczenie ładunku, 

ponieważ należy założyć, że połączenie jest zawsze zagrożone. Opóźnienie jest również mniej ważnym 

atrybutem, choć zależy od architektury. Im więcej połączeń wykonujesz z frontendów do backendów i 

im więcej tych połączeń jest zsynchronizowanych, tym bardziej potrzebujesz niskich opóźnień. 

Niektóre aplikacje będą wymagały niemal kolokacji frontendu z backendem ze względu na liczbę 

wyszukiwań w systemach backendowych. Aby poprawić wydajność, zdecydowanie rozważ użycie 

akceleratora WAN. Jeśli udostępniasz backend z dwóch lub więcej centrów danych, zdecydowanie 

rozważ skierowanie frontendów do backendów za pomocą globalnego modułu równoważenia 

obciążenia z routingiem opartym na opóźnieniu. Zapewni to, że każdy frontend łączy się z dostępnym 

backendem, który oferuje najniższe możliwe opóźnienia. Przy wyborze dostawcy należy poważnie 

rozważyć szeroki zakres i głębokość opcji łączności oferowanych przez potencjalnego dostawcę w 

chmurze. Przeanalizujmy trzy ogólne podejścia do łączenia backendów z frontendami w chmurze. 

Publiczny Internet 

Pierwsze podejście polega na korzystaniu z publicznego Internetu. Możesz udostępnić swój backend w 

Internecie za pośrednictwem domeny takiej jak backend.website.com. To właśnie dzieje się dzisiaj dla 

każdego kanału oprócz Internetu. Dane mogą być następnie przesyłane między frontendem a 

backendem przez HTTPS, dokładnie tak, jak między klientem a chmurą. Innymi słowy, dane w locie 

między twoim frontendem a backendem nie są bardziej niezabezpieczone niż między klientem a 

chmurą. Dzięki takiemu podejściu HTTP GET (np. Https://backend.website.com/AddToCart?order- Id = 



12345 & skuId = 67890 i qty = 1) jest niezabezpieczony, ponieważ mimo że treść żądania HTTP jest 

bezpieczna, adres URL jest widoczny dla świat. Aby uniknąć tego problemu, musisz wysłać HTTP POST 

danych na https://backend.website.com/AddToCart: 

{ 

„orderId”: „12345”, 

„skuId”: „67890”, 

„qty”: 1, 

... 

} 

Oprócz HTTPS będziesz chciał użyć dodatkowego mechanizmu bezpieczeństwa, aby nikt poza twoim 

frontendem nie mógł dokonywać transakcji za pomocą backendu. W przeciwnym razie każdy w 

Internecie byłby w stanie dowolnie wykonywać polecenia przeciwko backendowi. Wzajemne 

uwierzytelnianie oparte na certyfikatach jest świetnym sposobem na zrobienie tego, chociaż istnieją 

inne. Wymagane jest, aby tylko uwierzytelnieni klienci mogli wysyłać żądania HTTP do backendu. 

Możesz skonfigurować moduł równoważenia obciążenia zaplecza, aby akceptował tylko ruch z zakresu 

adresów IP należących do dostawcy usług w chmurze, ale przy tak elastycznym handlu elektronicznym 

nigdy nie będziesz mógł skonfigurować modułu równoważenia obciążenia zaplecza, aby dodać do białej 

listy każdy adres IP. Haker nie potrzebowałby również dużo, aby zapewnić serwerowi chmurę publiczną 

i wysłać stamtąd żądania HTTP, aby ominąć filtr zasięgu 

VPN 

Oprócz HTTPS możesz dodać kolejną warstwę zabezpieczeń w komunikacji między frontendem a 

backendem, korzystając z VPN opartej na protokole IPsec. Ruch odbywa się nadal przez Internet, ale 

teraz masz dwie warstwy zabezpieczeń: SSL / TLS dla HTTPS i IPsec. Dostawcy usług w chmurze oferują 

te sieci VPN jako integralną część swojej oferty. Jak zawsze należy unikać używania protokołu HTTP 

GET do przenoszenia poufnych danych w obie strony. 

Połączenia bezpośrednie 

Wielu dostawców usług w chmurze oferuje dostawcom colo możliwość prowadzenia dedykowanych 

linii światłowodowych w swoich centrach danych. Umożliwia to dostawcom colo budowanie centrów 

danych w tym samym obszarze metra co dostawców chmur i oferowanie w chmurze prywatnych 

połączeń LAN. Dzięki fizycznie zamkniętym centrom danych uzyskuje się opóźnienie na poziomie 

milisekund i przepustowość na poziomie wielu gigabitów na sekundę. Połączenia te są dedykowane i 

nie dotykają Internetu, tym samym dodając kolejną warstwę bezpieczeństwa. 

Podejścia do chmury hybrydowej 

Buforowanie całych stron 

Świetnym pierwszym krokiem w przejściu na przetwarzanie w chmurze jest przeniesienie stron 

statycznych do chmury w taki sam sposób, jak CDN obsługują strony statyczne i zawartość statyczną 



 

Oczywiście wszystko, co dynamiczne lub jeszcze nie buforowane, musi być podawane bezpośrednio od 

źródła 

 

Odpowiedzi HTTP, bez względu na to, czy typ odpowiedzi to HTML, XML, JSON, czy inny format, działają 

w ten sam sposób, z tą różnicą, że treść może się różnić w zależności od kilku czynników: 

• Czy klient jest zalogowany 

• Przeglądarka internetowa / agent użytkownika 

• Fizyczna lokalizacja (często dokładna do zip + 4 w USA lub kod pocztowy poza USA) 

• Szybkość połączenia internetowego 

• Ustawienia regionalne 

• System operacyjny 

Pod warunkiem, że możesz zidentyfikować zmienne wpływające na odpowiedzi HTTP i odpowiednio 

różnicować odpowiedzi HTTP, to podejście działa bardzo dobrze w przypadku odciążania większości 

twoich żądań HTTP. Buforowanie tego rodzaju jest powszechnie stosowane, szczególnie przed dużymi 

ruchami, na przykład przed wakacjami lub podczas specjalnych wydarzeń, takich jak Superbowl. Użyj 

tego podejścia, aby zoptymalizować istniejącą witrynę e-commerce, niezależnie od tego, czy jest 

zgodna z zasadami architektury omnichannel. Jest szybki i łatwy do zrobienia i działa najlepiej na 



stronach, które nie zmieniają się tak bardzo. Strony główne, kategorie stron docelowych i najlepiej 

sprawdzają się strony ze szczegółami produktu. Aby to zrobić, potrzebujesz oprogramowania, które 

wykonuje następujące czynności: 

• Siedzi między klientem a punktem końcowym (zazwyczaj serwerem aplikacji). Serwery proxy i usługi 

równoważenia obciążenia zwykle spełniają tę potrzebę. 

• Może zbadać każde żądanie HTTP. W stosie OSI odnosi się to do warstwy 7. Na przykład 

oprogramowanie powinno być w stanie spojrzeć na nagłówek żądania HTTP agenta użytkownika. 

• Może akceptować reguły czarnej listy dotyczące tego, czego nie należy buforować. Na przykład 

powinieneś być w stanie zdefiniować regułę, która mówi, że wszystko w / checkout powinno być 

natychmiast przekazywane z powrotem do źródła. 

• Rozumie zmienne wpływające na odpowiedź. Na przykład możesz zmieniać odpowiedź w zależności 

od tego, czy klient jest zalogowany, czym jest agent użytkownika i fizyczną lokalizację. Każdy z tych 

atrybutów połączyłby się, tworząc unikalny klucz. Jeśli istnieje buforowana kopia, powiedzmy, XML 

odpowiadająca temu kluczowi, powinna być zwracane. Jeśli nie, żądanie należy przekazać z powrotem 

do źródła z odpowiedzią źródło generuje buforowane. 

• Może szybko i skutecznie przechowywać i pobierać gigabajty danych w pamięci podręcznej. 

• Może szybko opróżniać pamięci podręczne po aktualizacjach bazowych danych. 

 

Kluczem jest identyfikacja zmiennych, które powodują, że wyjście każdego adresu URL zmienia swoją 

odpowiedź. Po ich zidentyfikowaniu możesz zbuforować większość żądań HTTP. Pośrednicy wszelkiego 

rodzaju są w stanie to zrobić. Równoważniki obciążenia i serwery proxy są typowymi przykładami, ale 

nawet wiele serwerów WWW jest w stanie to zrobić. Ta funkcja jest wbudowana w sieci CDN, które 

mogą służyć jako odwrotne serwery proxy, ale można także wdrażać wybrane oprogramowanie w 

publicznych chmurach IaaS. Generalnie najlepiej jest polegać na sieciach CDN, aby zapewnić tę 

funkcjonalność, ponieważ mają one tę zaletę, że wypychają strony z pamięci podręcznej do każdego z 

dziesiątek, a nawet setek centrów danych na całym świecie. Klienci prawdopodobnie nie znajdą się w 

odległości większej niż kilka milisekund od punktu końcowego, co oznacza, że większość żądań HTTP 

może być obsługiwana praktycznie bez opóźnień i bez oczekiwania na wygenerowanie odpowiedzi. 

Oprócz wydajności CDN-y udostępniają tę funkcjonalność jako SaaS, która uwalnia cię do 

koncentrowania energii na wyższym poziomie łańcucha wartości. Jedynym przypadkiem zrobienia tego 

w publicznej chmurze Infrastruktura jako usługa jest to, że jest to Twoja pierwsza próba bardziej 

merytorycznego przetwarzania w chmurze i chcesz to zrobić jako ćwiczenie edukacyjne. Jest to dość 

łatwe do zrobienia, ale zapewnia znaczne korzyści. Jeśli nie jesteś jeszcze sprzedawany w chmurach 

publicznych, możesz to zrobić w swoich istniejących centrach danych. Moduł równoważenia 

obciążenia, którego używasz dzisiaj, prawdopodobnie ma tę funkcję. Chociaż jest to doskonałe 

podejście dla ułamka ruchu, aby buforować więcej, musisz spojrzeć na następne podejście. 

Nakładanie HTML na buforowane strony 

Chociaż wiele żądań HTTP może być obsługiwanych bezpośrednio z pamięci podręcznej, niektóre nie. 

Na przykład klienci przeglądający stronę ze szczegółami produktu często widzą listę produktów 

zalecanych na podstawie historii przeglądania lub historii zakupów. 



 

 

Są to tak zwane produkty You Might Like Like, w skrócie YMAL. Gdy większość danej strony jest taka 

sama, ale zmienia się tylko niewielka część, możesz buforować całą stronę w pośredniku zgodnie z 

poprzednim podejściem, ale następnie dynamicznie nakładać kilka fragmentów treści, które faktycznie 

zmieniają się po stronie klienta 

 

Możesz łatwo zastosować tę technikę do: 

• Oceny i recenzje 

• Wózki na zakupy 

• Bułka tarta 

• Banery „Cześć, <Imię>!” W nagłówku 

Oto bardzo prosty przykład tego, jak powinien wyglądać kod: 

<head> 

<script src = "http://www.website.com/app/jquery/jquery.min.js"> 

</script> 

<script> 

$ .ajax ({url: "http://backend.website.com/app/RetrieveYMALs? 



productId = 12345 i customerId = 54321 ", 

sukces: funkcja (wynik) { 

$ („# YMALs”). Html (wynik); 

}}); 

</script> 

</head> 

<body> 

<! - Szczegóły produktu ... -> 

<div id = "YMALs"> </div> 

... reszta strony internetowej 

</body> 

Aby to zadziałało, asynchroniczne żądanie HTTP musi zostać zwrócone tak szybko, jak to możliwe. Jeśli 

będziesz czekać zbyt długo, aby wykonać żądanie asynchroniczne, klient zobaczy stronę w pełni 

renderowaną, ale bez nakładki. W przykładzie YMAL klient zobaczy odmalowanie ekranu lub, co gorsza, 

białe znaki, gdzie produkty powinny być wymienione. Aby to zrobić, wykonaj asynchroniczne 

wywołanie tak wcześnie, jak to możliwe podczas ładowania strony głównej, aby równolegle jak 

najwięcej załadować. Umieść połączenie u góry nagłówka. Upewnij się również, że czas reakcji usługi 

dostarczającej treść odpowiada tak szybko, jak to możliwe. Odpowiedź powinna zająć kilka milisekund, 

aby uniknąć „przeskakiwania” strony podczas malowania różnych części strony. Musisz także 

zaprojektować interfejs użytkownika na wypadek awarii. Jeśli żądanie asynchroniczne nie działa, klient 

nigdy nie powinien wiedzieć. Innymi słowy, nie powinno być dziury, w której powinna znajdować się 

treść ładowana asynchronicznie. Na koniec zaprojektuj interfejs użytkownika, aby zapewnić płynne 

wycofanie. Jeśli klient nie obsługuje JavaScript, całkowicie pomiń treść dynamiczną lub wróć do źródła, 

aby wyświetlić dynamiczną wersję strony. Na przykład większość botów wyszukiwarek nie obsługuje 

JavaScript. Chcesz, aby cała strona była indeksowana. Po pełnym i prawidłowym wdrożeniu technika 

ta może znacznie zmniejszyć obciążenie, które uderza w backend. Im więcej podajesz z interfejsu w 

chmurze, tym mniej musisz z niego obsługiwać. 

Korzystanie z sieci dostarczania treści do wstawiania HTML 

Zamiast nakładać dynamiczne fragmenty po stronie klienta, tak jak w poprzednim podejściu, można 

nakładać je na CDN lub równoważny pośrednik 



 

Nie robiąc nic po stronie klienta, nie musisz się martwić o wdzięczne cofnięcie się, jeśli klient nie 

obsługuje JavaScript lub innych problemów, które pojawiają się, gdy próbujesz zbudować stronę przez 

asynchroniczne ładowanie HTML z gdzieś indziej. Inną zaletą jest to, że nie musisz na siłę oddzielać 

nakładki od zaplecza, co omówimy w następnym podejściu. Jeśli chcesz zwiększyć liczbę stron, które 

możesz wyświetlać z pamięci podręcznej i nie chcesz przepisać aplikacji, to jest twoje podejście. 

Podobnie jak w przypadku nakładki po stronie klienta, technologia jej wdrażania nie ma aż tak 

wielkiego znaczenia. Liczy się to, że możesz wyraźnie określić, gdzie chcesz wstawić dynamiczną treść i 

z jakiego źródła. Najpopularniejszym frameworkiem jest Edge Side Includes (ESI). ESI to prosty język 

znaczników, który ściśle naśladuje możliwości po stronie serwera, o czym omówimy w dalszej części. 

Oto przykład, jak mógłby wyglądać kod: 

<body> 

<! - Szczegóły produktu ... -> 

<div id = "YMALs"> 

<esi: include 

src = "http://backend.website.com/app/ 

Pobierać YMAL? ProductId = 12345 i customerId = 54321 "/> 

</div> 

... reszta strony internetowej 

</body> 

Większość głównych sieci CDN obsługuje ESI, podobnie jak niektóre usługi równoważenia obciążenia i 

odwrotne proxy. Chociaż najlepiej jest stosować tę technikę w sieciach CDN ze względu na ich zdolność 

do buforowania zawartości i wypychania jej do krawędzi, z pewnością można używać równoważenia 

obciążenia i odwrotnych serwerów proxy. Tutaj kod jest o wiele łatwiejszy do napisania, ponieważ nie 

musisz się martwić cokolwiek asynchronicznie lub wynikające z tego problemy. Wystarczy wstawić 

dynamiczne fragmenty strony i zwrócić klientowi cały dokument HTML, gdy będzie gotowy. Niektóre 

frameworki umożliwiają nawet asynchroniczne ładowanie każdego z dołączeń, a cała strona nie jest 



zwracana do klienta, dopóki nie zostanie zwrócone ostatnie dołączenie. Poprawia to wydajność, 

szczególnie jeśli masz wiele różnych opcji. 

Ponownie, to podejście jest świetnym pośrednikiem, który pozwoli ci buforować znacznie więcej niż w 

innym przypadku, ale bez konieczności przepisywania aplikacji. 

Nakładanie HTML po stronie serwera 

To następne podejście polega na tym, że frontend dla Twojej witryny jest niezależnie obsługiwany z 

chmury, a dynamiczna treść z twojego backendu jest wpleciona w stronę wygenerowaną przez twoją 

stronę. Jest to zasadniczo inne podejście niż korzystanie z CDN lub klienta do nakładania fragmentów, 

ponieważ w tym modelu faktycznie obsługujesz frontend niezależnie od backendu 

 

Dzieląc frontend z backendu, pobierasz tylko małe, dynamiczne fragmenty z backendu. Twoja nakładka 

może być następnie uruchomiona w dowolnym miejscu, tak jak w chmurze publicznej. Frontend, który 

obsługuje większość ruchu, może następnie dynamicznie skalować w górę i w dół, w razie potrzeby 

pobierając dynamiczne fragmenty z backendu. Twój backend może być wtedy znacznie mniejszy i 

hostowany tradycyjnie. Możliwości wstawiania zawartości dynamicznej do istniejącej strony istniały od 

pierwszych dni Internetu, poczynając od wersji serwerowych, które są nadal używane. Wszystkie 

biblioteki znaczników skryptowych również obsługują to poprzez importowanie lub dołączanie 

znaczników. Oto przykład, jak mógłby wyglądać kod: 

<body> 

<! - Szczegóły produktu ... -> 

<div id = "YMALs"> 

<! - # obejmują 

virtual = "http://backend.website.com/app/ 

Pobierać YMAL? ProductId = 12345 i customerId = 54321 "-> 

</div> 

... reszta strony internetowej 



</body> 

Chociaż technologia jest dość prosta, wdrożenia architektoniczne są ogromne. Zamiast po prostu 

podawać statyczny dokument HTML, a następnie nakładać dynamiczne fragmenty, tak naprawdę 

generujesz dynamiczną stronę dla każdego klienta w chmurze i po prostu w tym dynamiczne 

fragmenty, których potrzebujesz z backendu, jeśli to konieczne. To świetny sposób na przeniesienie 

dużej części obciążenia do dynamicznej chmury. W tym modelu backend jest wyłącznie odpowiedzialny 

za dostarczenie niewielkiej ilości treści, a frontend jest odpowiedzialny za dostarczenie dużej części 

rzeczywistej zawartości. To duża różnica, choć techniczne podstawy istnieją od dziesięcioleci. 

W pełni odsprzężone frontendy i backendy 

We wszystkich dotychczas udokumentowanych podejściach przyjęto, że treść, która zostanie nałożona, 

to HTML. Ale jak pamiętacie z wcześniejszej części książki, kanał internetowy, w którym używany jest 

HTML, jest szybko marginalizowany na korzyść kanałów mobilnych i innych. Tylko przeglądarki 

internetowe używają HTML. Każdy inny kanał zużywa jakąś formę XML lub JSON pochodzącą z twojego 

źródła, co powoduje, że wszystkie dotychczasowe podejścia nie mają znaczenia dla kanałów nie-

internetowych. Dzięki takiemu podejściu frontend znajduje się w chmurze i w razie potrzeby pobiera 

małe fragmenty dynamicznej zawartości z backendu. Różnica między tym a poprzednim podejściem 

polega na tym, że odpowiedzią backendu powinien być XML lub JSON zamiast HTML 

 

Odpowiedzi w HTML są z pewnością łatwiejsze, ponieważ nie musisz tak bardzo zmieniać kodu. 

Problem polega jednak na tym, że uniemożliwia to ponowne wykorzystanie usług zaplecza w różnych 

kanałach, ponieważ żaden z pozostałych kanałów nie może używać HTML. W tym modelu konstruujesz 

strony HTML przy użyciu danych z zaplecza, ale nie z prezentacji. Jest to czysty rozdział między 

prezentacją a logiką biznesową. Oto przykład, jak mógłby wyglądać kod: 

<body> 

<! - Szczegóły produktu ... -> 

<div id = "YMALs"> 

<c: import url = "http://backend.website.com/app/ 

Odzyskać YMAL? ProductId = 12345 i customerId = 54321 " 



var = "ymals" /> 

<h2> <c: out value = "$ {ymals.displayText}"> </h2> 

<c: forEach items = "$ {ymals.products}" var = "product"> 

<jsp: include page = "/ app / productDetailYMAL.jsp"> 

<jsp: param name = "product" value = "$ {product}" /> 

</ jsp: include> 

</ c: forEach> 

</div> 

... reszta strony internetowej 

</body> 

Ponownie jest to fundamentalne odchylenie od liczby dzisiejszych stron internetowych, a backend 

zapewnia tylko uporządkowane dane. Najlepsze w tym podejściu jest to, że usługi udostępniane przez 

backend (np. http://backend.website.com/app/RetrieveYMALs)  można ponownie wykorzystać we 

wszystkich kanałach, ponieważ ujawniasz tylko surowe dane. To jest przyszłość architektury e-

commerce, niezależnie od tego, gdzie wdrożysz swoje interfejsy i backendy. Takie podejście wymaga 

znacznych zmian w kodzie i architekturze, ale długoterminowe korzyści są transformacyjne w stosunku 

do sposobu prowadzenia działalności. 

Wszystko oprócz bazy danych w chmurze 

Najbardziej ekstremalną formą przetwarzania hybrydowego jest umieszczanie wszystkiego w chmurze 

publicznej oprócz bazy danych. Twój frontend jest całkowicie podzielony z backendu, aby przestrzegać 

zasad architektury omnichannel, ale wdrażasz obie warstwy w chmurze, a komunikacja frontend-

backend odbywa się całkowicie w chmurze. Tylko Twoja baza danych znajduje się poza chmurą, 

 

Ponieważ opóźnienie jest tak ważne, należy stosować to podejście w połączeniu z bezpośrednim 

połączeniem z „Łączenia z chmurą”, w którym hostujesz bazę danych w systemie colo, który ma 

bezpośrednie fizyczne połączenie z chmurą, z której korzystasz. Wyciągnięcie jednego produktu z bazy 

http://backend.website.com/app/RetrieveYMALs


danych może spowodować dziesiątki zapytań SQL, ponieważ dane mogą być rozłożone na dziesiątki 

tabel. Gdy potencjalnie wykonanych jest kilkadziesiąt szeregowych instrukcji SQL na żądanie HTTP, 

opóźnienie szybko zabija wydajność. W przypadku bezpośredniego połączenia czas oczekiwania 

powinien wynosić co najmniej milisekundę, sprawiając, że nie jest to już problemem. Bazy danych 

można wdrażać w chmurze, ale może być łatwiej wdrożyć je w colo podłączonym do chmury, ponieważ 

bazy danych mają rygorystyczne wymagania dotyczące oprogramowania, sprzętu, sieci, pamięci i 

bezpieczeństwa, które mogą nie być w pełni oferowane przez bazę danych w Chmura. Zastosowanie 

monolityczne z nierozdzielnymi frontendami i backendami również może skorzystać z tego podejścia. 



Wyłącznie przy użyciu chmury publicznej 

Wdrożenie całej platformy e-commerce w chmurze lub w miarę możliwości to przyszłość e-commerce. 

Szybko odchodzimy od epoki, w której oprogramowanie jest wdrażane wewnętrznie na dedykowanym 

sprzęcie zarządzanym przez Ciebie lub inną osobę. Przetwarzanie w chmurze jest rewolucyjne w 

biznesie, ponieważ utowarowuje moc obliczeniową w większości w ten sam sposób, w jaki obiekty 

użyteczności publicznej zamieniały w energię i wodę. Wykorzystanie mocy obliczeniowej pozwala 

skupić się na podstawowej kompetencji, powiedzmy, sprzedaży odzieży, a nie na budowaniu i 

utrzymywaniu infrastruktury. Ogólnie niższe koszty i przejście z nakładów inwestycyjnych na wydatki 

operacyjne są równie transformacyjne. W części 3 omówiliśmy różne modele usług (infrastruktura jako 

usługa, platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa) oraz modele wdrażania (publiczne, 

hybrydowe i prywatne). Ten rozdział koncentruje się na publicznych modelach wdrażania, przy czym 

IaaS lub PaaS są modelem usługi. Zobaczmy, dlaczego chcesz wdrożyć całość platforma do chmury. 

Dlaczego Full Cloud? 

Powody biznesowe 

Pełna chmura, dzięki której cała platforma jest wdrażana w chmurze, jest bardziej rewolucyjna dla 

Twojej firmy niż z czysto technologicznego punktu widzenia. Im więcej korzystasz z chmury, tym więcej 

zyskujesz. Nawet użycie go do samej produkcji przyniesie znaczne korzyści. Pierwszym i 

najistotniejszym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem w pełnej chmurze jest to, że pozwala 

ci skupić się na swoich kluczowych kompetencjach. Budowanie i utrzymywanie infrastruktury jest 

niezwykle rozpraszające od twojej podstawowej działalności. Musisz zatrudnić odpowiednich ludzi, 

wybrać dostawców oprogramowania / sprzętu / hostingu, skonfigurować sprzęt i oprogramowanie, 

utrzymywać łatane systemy, radzić sobie z awariami i tak dalej. Wyzwania mnożą się tylko wtedy, gdy 

tworzysz własną ofertę Platform-as-a-Service i Software-as-a-Service. Powinieneś skoncentrować 

swoje ograniczone zasoby na tym, gdzie możesz wnieść wartość dodaną - na przykład, oferując 

najbardziej kompleksowy system ocen i recenzji. Nigdy nie zyskasz przewagi konkurencyjnej, stosując 

łatkę lub tuningując jądro Linuksa. Pozwól dostawcom chmur zająć się tym za Ciebie i skoncentruj się 

na tym, gdzie możesz zwiększyć wartość. 

Drugim argumentem za rozwiązaniem z pełną chmurą jest to, że możesz kierować tyle ruchu na 

platformę, ile chcesz, pod warunkiem, że masz pełne rozwiązanie automatycznego skalowania, jak 

omówiono w części 4. Prawidłowe obawy dotyczące platform tradycyjnych i hybrydowych zawsze były 

strach, że nieprzewidziany wzrost natężenia ruchu sprowadzi całą platformę. Jeśli część twojego 

środowiska jest udostępniana statycznie, zawsze będzie możliwość pełnego wykorzystania. W dobie 

Internetu promocja może szybko podróżować po Internecie, przyciągając potencjalnie miliony 

klientów na Twoją platformę. Dzięki rozwiązaniu w pełni opartemu na chmurze nie ma wystarczającej 

pojemności, gdy można rozpędzić tysiące serwerów w ciągu kilku minut. Oprócz zapobiegania awariom 

administratorzy techniczni nie muszą już monitorować i ograniczać działań użytkowników 

biznesowych. Gdy problemem były przerwy w pracy z powodu nadmiernej zdolności produkcyjnej, 

użytkownicy biznesowi zawsze mieli kajdanki co do tego, co mogą zrobić. Teraz mogą robić wszystko, 

co chcą na własną rękę. Trzecim argumentem za pełną chmurą jest to, że możesz zaoszczędzić 

pieniądze i potencjalnie wykorzystać te oszczędności do sfinansowania inicjatyw, które zwiększą twoje 

dochody. Elastyczność i pomiary oferowane przez chmurę obliczeniową pozwalają płacić za to, czego 

używasz, gdy osiągasz wartość. Nie musisz już kupować setek, a nawet tysięcy serwerów, tylko po to, 

aby nie były w pełni wykorzystane. Sami dostawcy usług chmurowych wnoszą wartość dodaną, 

obsługując rutynową konfigurację i bieżącą konserwację. Płacisz tylko za infrastrukturę, platformę i / 

lub oprogramowanie, a dostawca zajmuje się resztą. Chociaż te trzy argumenty na poziomie 



biznesowym są przekonujące, argumenty techniczne dla rozwiązania pełnego chmury są jeszcze 

bardziej przekonujące. 

Powody techniczne 

Chociaż chmura jest rewolucyjna w biznesie, jest bardziej ewolucyjna z technologicznego punktu 

widzenia. Koncepcja innego dostawcy oferującego infrastrukturę, platformę lub oprogramowanie jako 

usługę nie jest nowa. Nowością jest pakowanie i stosowanie tych zasad w głównym nurcie. Ponownie, 

im więcej chmur używasz, tym więcej widzisz wartości. Dostawcy w chmurze oferują najwyższą 

dostępność, bezpieczeństwo i funkcjonalność, ponieważ są w stanie specjalizować się w swoich 

kluczowych kompetencjach, które w ich przypadku oferują infrastrukturę, platformę i / lub 

oprogramowanie jako usługę. Mogą zatrudniać najlepszych ludzi na świecie i płacić im wygórowane 

kwoty, aby ich oferta była najwyższej jakości. Twoja firma to e-commerce. Nie możesz i nie powinieneś 

koncentrować się na żadnych działaniach o niższej wartości, które dostawcy usług w chmurze radzą 

sobie tak dobrze. Na przykład niektórzy dostawcy usług w chmurze oferują zaawansowaną technikę 

wirtualizacji zwaną wirtualizacją we / wy z jednym rootem (SR-IOV). 

Ta technologia umożliwia ominięcie hiperwizora dla dowolnej komunikacji sieciowej. Wartość 

biznesowa polega na tym, że może znacznie poprawić wydajność Twojej platformy. Minusem zawsze 

był koszt i złożoność wymagana do wdrożenia, ponieważ wdrożenie obejmuje zmiany wielu warstw od 

systemu operacyjnego w dół. Samo wdrożenie tego zajęłoby tygodnie, gdybyś mógł to zrobić. 

Dlaczego nie Full Cloud? 

Wdrożenie całej platformy w chmurze publicznej może nie być w pełni możliwe do zrealizowania, a 

nawet wskazane, w zależności od okoliczności. Podejścia hybrydowego nie należy postrzegać jako 

mniejszego rozwiązania, ale jako odmiennego, a jednocześnie zapewniającego wiele korzyści. Jak w 

przypadku wszystkich decyzji, nie pozwól idealizmowi wpływać na podejmowanie decyzji (zbyt mocno). 

Oto cztery techniczne powody, dla których nie byłoby możliwe przyjęcie pełnego rozwiązania 

chmurowego: 

• Twoje oprogramowanie nie będzie działać z chmury. Na przykład niektóre programy nie obsługują 

wirtualizacji ani nie tolerują żadnych opóźnień w sieci. 

• Potrzebujesz niestandardowego sprzętu, a Twoja chmura nie obsługuje hostowania 

niestandardowego sprzętu. Na przykład możesz użyć szyfrowania sprzętowego dla swojej bazy danych. 

• Twoje oprogramowanie może nie mieć formalnego certyfikatu na dokładne stosy oprogramowania i 

sprzętu oferowane przez dostawcę. Na przykład niektóre starsze oprogramowanie może wymagać 

starszej wersji systemu Windows lub ezoterycznej dystrybucji Uniksa. 

• Niektóre programy, takie jak bazy danych, mają unikalne wymagania dotyczące pamięci masowej, 

która wymaga bardziej spersonalizowanego rozwiązania. Na przykład twoja baza danych może 

wymagać Fibre Channel, który wymaga specjalnego okablowania. Chociaż mogą istnieć ważne 

techniczne powody, aby nie przyjąć rozwiązania w pełni opartego na chmurze, problemy, które możesz 

napotkać, są prawdopodobnie nietechniczne: 

• Niewystarczające kompetencje organizacyjne, aby dokonać tak dużej zmiany. 

• Organizacja, która ma zakorzenione interesy sprzeciwiające się chmurze. Na przykład 

prawdopodobnie spotkasz się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony zespołu, który obecnie zarządza 

swoim środowiskiem. Zagrożenie zmianami, które mogą pozbawić cię pracy, jest naturalne. 



• Obawy dotyczące bezpieczeństwa. Podczas gdy bezpieczeństwo powinno być lepsze w chmurze, nie 

wszyscy to widzą. Nie wszyscy rozumieją, jak bezpieczna może być chmura. Często łatwiej jest po 

prostu powiedzieć „nie”, szczególnie tym, którzy nie korzystają z przejścia do chmury. 

• Licencjonowanie produktów komercyjnych może nie obsługiwać chmury. Jeśli nie masz licencji, która 

zezwala na nieograniczone korzystanie z oprogramowania, będziesz musiał uzyskać licencję na 

maksymalne wykorzystanie, co neguje wiele zalet chmury. Musisz także być w stanie dokładnie 

pokazać, ile rdzeni działa na twoim oprogramowaniu, co może być trudne, gdy szybko skalujesz w górę 

i w dół. 

• Niewystarczający kapitał na finansowanie przejścia na nadwyżkę. Reorientacja organizacji wokół 

chmury kosztuje dużo. Koszty obejmują wszystko, od przebudowy architektury po szkolenia oferowane 

przez dostawcę usług w chmurze. Przetwarzanie w chmurze jest przykładem przełomowej technologii. 

Przełomowe technologie są drogie do wdrożenia. 

Chociaż te nietechniczne wyzwania mogą być trudne do pokonania, samozadowolenie jest trudniejsze 

Twój dotychczasowy model wdrażania, jakkolwiek może być nieefektywny i kosztowny, jest w pełni 

zrozumiały i prawdopodobnie zaufa mu kierownictwo. Biorąc pod uwagę szybki rozwój e-commerce, 

rzucanie pieniędzy na problem może być po prostu łatwiejsze i postrzegane jako bezpieczniejsze. Im 

dłużej ten ruch zostanie odłożony, tym trudniej będzie w przyszłości. Chociaż przyjęcie rozwiązania w 

pełni opartego na chmurze przynosi korzyści, podejście hybrydowe jest często najbardziej 

pragmatyczne. Jest tak wiele barier dla przyjęcia rozwiązania opartego na chmurze, że często jeszcze 

nie jest to praktyczne. Hybrydowy działa najlepiej, gdy masz bezpośrednie połączenie z chmury do 

obiektu colo, który znajduje się fizycznie w pobliżu chmury. Gdy masz tylko milisekundę lub dwie, łącząc 

chmurę z colo, jest tak dobrze, jakby były one zlokalizowane w tym samym centrum danych. Dzięki 

podejściu hybrydowemu możesz wdrożyć każdy składnik sprzętowy i programowy tam, gdzie jest to 

najbardziej sensowne. W rzeczywistości najprawdopodobniej wdrożysz swoją bazę danych i inne 

jednorazowe elementy sprzętu i oprogramowania w colo, z jak największą ilością w pełnej chmurze. 

Chmura hybrydowa wciąż może zapewnić wiele zalet pełnej chmury, jednocześnie negując niektóre 

wady 

Ścieżka do chmury 

Gdy zdecydujesz się w pełni wdrożyć chmurę do e-commerce, przekonasz się, że jest to w większości 

sekwencyjny proces, którego pełne wdrożenie wymaga czasu i kompetencji. Zanim dojdziesz do 

punktu, w którym całe oprogramowanie działa w chmurze, jeśli kiedykolwiek możesz dojść do tego 

punktu, musisz zacząć od dołu piramidy tutaj i wspiąć się na szczyt. To tutaj ma solidną architekturę i 

wysoką zdolność do wykonywania spraw. 



 

Omówmy każdy z nich dalej: 

Bezpieczeństwo 

Odpowiednie zabezpieczenia muszą zostać ustanowione przed pojawieniem się jakiegokolwiek e-

commerce. To tylko warunek, że ani dostawcy, ani klienci nie są skłonni do poświęceń. Właściwe 

bezpieczeństwo wymaga zastosowania technologii związanej z bezpieczeństwem (różnego rodzaju 

zapory ogniowe, rozproszone ograniczanie ataków typu „odmowa usługi”, odwrotne proxy) oraz 

stosowania najlepszych praktyk związanych z procesem (właściwa kontrola zmian, audyt, silne zasady 

ochrony informacji). Możesz przejść do dostępności dopiero po prawidłowym ustaleniu 

bezpieczeństwa. 

Dostępność 

W dzisiejszym świecie wielokanałowym awaria w coraz większym stopniu powoduje zamknięcie 

każdego kanału w celu generowania przychodów. Kiedyś awaria strony internetowej była 

nieprzyjemna, ale była odizolowana od tego kanału. Obecnie wiele systemów sprzedaży, kiosków i 

aplikacji mobilnych korzysta z tej samej platformy. Przerwy w dzisiejszych czasach mają miejsce na całej 

platformie, a zatem wpływają na wszystkie kanały. 

Wdajność 

Dostępność jest ważna, ale jeśli Twoi klienci i współpracownicy sklepu nie mogą dokonać transakcji w 

rozsądnym czasie, jest tak samo bezużyteczny, jak niedziałająca platforma. Wydajność jest bardzo 

ważna nie tylko dla udanej transakcji, ale także dla konkurowania. Liczą się milisekundy czasu reakcji. 

Automatyzacja 

Po opanowaniu bezpieczeństwa, dostępności i wydajności możesz przejść do automatyzacji. 

Automatyzacja, jak omówiliśmy w rozdziale 4, jest kluczem do zmniejszenia błędów konfiguracji przy 

jednoczesnym zwiększeniu wydajności. W przypadku przetwarzania w chmurze wymagana jest 

automatyzacja, ponieważ musisz szybko budować serwery po ich zainicjowaniu. 

Elastyczność 



Możliwość elastycznego skalowania w górę i w dół jest prawdziwą cechą charakterystyczną chmury. 

To jest cel końcowy. 

Elastyczność, główny przedmiot tego tekstu i najważniejsza funkcja przetwarzania w chmurze, może 

zostać zerwana 

 

 

Podobnie jak w poprzedniej hierarchii, musisz zacząć od dołu i rozwijać się: 

Udostępnianie stron statycznych bezpośrednio z CDN 

Gdy używasz CDN jako odwrotnego proxy, możesz obsługiwać całe strony statyczne. Jak omówiliśmy 

w częściach 7 i 11, łatwo jest odciążyć dostarczanie większości wyświetleń strony i wszystkich żądań 

HTTP, które normalnie otrzymujesz dla treści statycznych. Odciążając większość ruchu, znacznie 

ograniczyłeś zasięg swojej platformy, jednocześnie wyświetlając strony bezpośrednio od 

użytkowników indywidualnych klientów. 

Wdrażanie w wielu centrach danych 

O ile nie przeskoczysz prosto na szczyt piramidy, będziesz przez pewien czas działał z dwóch lub więcej 

centrów danych. Większość systemów jest zaprojektowana tak, aby obsługiwana była z jednego 

centrum danych. 

Dynamiczna nakładka po stronie klienta 

Odnosi się to do możliwości pobrania strony statycznej z CDN lub innego pośrednika i do nałożenia na 

nią dynamicznej zawartości po stronie klienta. Tak działa obecnie większość natywnych aplikacji 

mobilnych i jest to prosty sposób na radykalne zwiększenie liczby wyświetleń stron, które można 

odciążyć. Prośby o pobranie treści są zazwyczaj jakąś formą AJAX. 

Dynamiczna nakładka po stronie serwera 

Zamiast dostarczać stronę statyczną do klienta, a następnie ścigać się z powrotem do źródła w celu 

nałożenia dynamicznej zawartości, możesz połączyć dynamiczne i statyczne fragmenty strony w 

pośredniku, takim jak CDN lub odwrotne proxy, którym zarządzasz. Dzięki takiemu podejściu możesz 

skalować dostawę frontendu za pomocą chmury, podczas gdy twój mniej używany backend może 



pozostać w dedykowanych systemach. To świetna opcja dla wielu osób najwyższy w piramidzie, do 

którego dotrze większość. 

Pełna obsługa z chmury 

Jest to najbardziej korzystna forma przetwarzania w chmurze, w której cała platforma jest hostowana 

w chmurze. Jest to w pełni elastyczne rozwiązanie, które oferuje najwięcej korzyści, a jednocześnie jest 

najtrudniejsze do wdrożenia. Omówimy to wkrótce. Ponownie ważne jest, aby stopniowo zdobywać 

kolejne piramidy w miarę zdobywania kompetencji. Im więcej z tych wymagań, tym łatwiej przenieść 

całą platformę do chmury. 

Architektura dla Full Cloud 

Przegląd kluczowych zasad 

Na początek musimy zdefiniować, czym tak naprawdę jest przetwarzanie w chmurze, ponieważ 

definicja może się różnić w zależności od osoby. Trzy cechy, które najlepiej definiują chmurę, to 

elastyczność na żądanie i pomiar. Są też modele usług (np. IaaS, PaaS, SaaS) i modele wdrażania 

(publiczne, hybrydowe, prywatne) elastyczności, na żądanie i pomiaru, najlepiej ułatwia publiczny IaaS 

lub PaaS, a następnie hybrydowy IaaS lub PaaS. Dzięki specjalizacji dostawcy usług w chmurze prawie 

zawsze oferują lepszą dostępność, wydajność, bezpieczeństwo i funkcjonalność przy niższych kosztach 

niż gdybyś zbudował porównywalne rozwiązanie. Zawsze wybieraj modele usług i wdrażania najwyższe 

w łańcuchu wartości dla każdej funkcji. 

Następnie, po wybraniu smaku chmury, musisz włączyć elastyczność, na żądanie i odmierzyć części 

chmury, wdrażając rozwiązanie automatycznego skalowania. Rozwiązanie do automatycznego 

skalowania pozwala dokładnie dopasować ilość używanego sprzętu do ruchu w czasie rzeczywistym, 

który widzisz. Pozwala to zapłacić dokładnie za potrzebny sprzęt. Im dalej w łańcuchu wartości 

poruszasz się (w kierunku IaaS), tym więcej pracy musisz wykonać sam. Dlatego IaaS jest generalnie 

tańszy niż PaaS. Unikaj udostępniania przed przewidywanym obciążeniem, a zamiast tego zapewniaj 

rezerwę w reakcji na zmieniające się obciążenie. Kup rozwiązanie do automatycznego skalowania, jeśli 

spełnia ono Twoje potrzeby, ale bądź przygotowany na samodzielne zbudowanie. 

Automatyczne skalowanie wymaga możliwości szybkiego i automatycznego instalowania 

oprogramowania na nowo wyposażonym sprzęcie. Jeśli wymagana jest interwencja człowieka w celu 

zwiększenia wydajności, nie jest to przetwarzanie w chmurze. Możesz zainstalować oprogramowanie, 

wdrażając cały obraz maszyny, archiwum (np. .Zip lub .tar) lub budując ze źródła. Podejście to nie ma 

znaczenia, o ile jest szybkie i nie wymaga interwencji człowieka. Następnie musisz wybrać technologię 

wirtualizacji. Dostawcy w chmurze często oferują więcej niż jednego, od pełnej wirtualizacji na 

poziomie sprzętowym do parawirtualizacji do wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego. 

Wirtualizacja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym chmurę, ale to nie jest sama chmura. W 

zależności od wybranego wyboru wirtualizacji możesz po prostu zainstalować obraz na poziomie 

systemu operacyjnego zamiast instalować całe oprogramowanie ze źródła. Wybierz lżejsze formy 

wirtualizacji tam, gdzie to możliwe 

Gdy już będziesz mieć solidne podstawy do wdrożenia swojej platformy, musisz skierować swoją 

uwagę poza chmurę, między klientami końcowymi a platformą obsługiwaną w chmurze. Sieci CDN są 

cichym aktywatorem e-commerce, zapewniając odwrotne proxy, obsługując zawartość statyczną, 

hostując DNS i optymalizując wydajność, a także wiele innych funkcji. Sieci CDN poprawiają wydajność 

i zmniejszają ruch trafiający na Twoją platformę o jeden lub dwa rzędy wielkości. Następnie patrzymy 

do wewnątrz, aby skupić się na budowaniu platform natywnie dla chmury. Musimy zacząć od 



zrozumienia, czym jest, a czym nie jest skalowalność, a następnie, jak to osiągnąć. Cele budowania 

platform natywnie dla chmury i osiągnięcia wysokiej skalowalności można to osiągnąć, przyjmując 

standardowe najlepsze praktyki - odsprzęganie poprzez zastosowanie architektury zorientowanej na 

usługi, wykonywanie asynchroniczne, zmniejszanie stanu i odpowiednie jego przechowywanie. 

Platformy, które nie działają dobrze w chmurze, na ogół nie działają dobrze poza chmurą i odwrotnie. 

Ponieważ architektura aplikacji wywodzi się od zatrudnionych osób, musisz zatrudnić kilku architektów 

najwyższej jakości, a nie dużą grupę. Przy zatrudnianiu jakość przewyższa ilość. Przed omówieniem 

różnych podejść do hybrydy i korzystania z pełnej chmury, należy zająć się kwestią bezpieczeństwa. 

Chociaż chmura oferuje mniej bezpośrednie prawo własności, zapewnia większą kontrolę, która jest 

kluczem do zachowania bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem do bezpieczeństwa jest zdefiniowanie 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), a następnie przestrzeganie go. SZBI określa 

zasady i procedury wymagane dla bezpieczeństwa wraz z przepisami dotyczącymi audytów własnych 

lub audytów stron trzecich. Posiadanie ISMS i przestrzeganie go jest najpewniejszy sposób na 

bezpieczeństwo, bardziej niż jakakolwiek konkretna technologia lub architektura wdrażania. Oprócz 

przyjęcia i korzystania z ISMS, najlepszym zaleceniem technicznym jest zminimalizowanie profilu ataku 

poprzez wyłączenie niepotrzebnych usług, swobodne korzystanie z zapór ogniowych oraz 

zastosowanie systemu zarządzania tożsamością i dostępem w celu zmniejszenia liczby systemów i 

funkcji, do których pracownicy mają dostęp . Następnie musisz ustalić, czy wdrożysz platformę w wielu 

centrach danych. Dostępność była w dużej mierze siłą napędową architektury e-commerce. Wdrożenie 

tej samej aplikacji z dwóch lub więcej odległych geograficznie centrów danych pomaga zapewnić 

jeszcze wyższą dostępność. Główny problem z obsługą z wielu centrów danych polega na tym, że wielu 

klientów loguje się przy użyciu tego samego konta (np. Kombinacji nazwy użytkownika i hasła) z 

różnych centrów danych. Jeśli dwóch klientów zaktualizuje te same dane w tym samym czasie z dwóch 

różnych lokalizacji, działanie jednego klienta zakończy się sukcesem, a drugie zakończy się 

niepowodzeniem, co może doprowadzić do uszkodzenia danych. Nie można rozwiązać konfliktów 

replikacji dwukierunkowej. Zamiast tego należy całkowicie wyeliminować możliwość ich wystąpienia, 

zapewniając zakończenie wszystkich aktualizacji w tej samej bazie danych. Oprócz przyjęcia 

architektury opartej na chmurze możesz zastosować chmurę hybrydową i uzyskać wiele korzyści z 

pełnej chmury. Aby w pełni wykorzystać podejście hybrydowe, musisz oddzielić swój frontend od 

backendu. Ten podział jest naturalnym wynikiem przyjęcia architektury opartej na omnichannel. Innym 

podejściem jest użycie obiektu colo, który jest fizycznie blisko centrum danych w chmurze i ma 

bezpośrednie połączenie z chmurą. Wstawienie HTML do strony buforowanej przynosi korzyści, ale 

bardziej kompleksowe korzyści wynikają z pobierania surowych, ustrukturyzowanych danych w postaci 

XML lub JSON, a następnie budowania strony w chmurze na podstawie tych danych. W tych rozdziałach 

omówiliśmy wiele kwestii. Jeśli ich nie przeczytałeś, wróć i przejrzyj, zanim przejdziesz dalej. 

Architektura dla Omnichannel 

Jak już mówiliśmy, omnichannel był dominującą siłą napędową architektury platformy w ciągu 

ostatnich kilku lat. Przyjęcie architektury opartej na omnichannel pozwala klientom przeprowadzać 

transakcje za pomocą backendu na wielu interfejsach i zapewniać stałą obsługę klienta. Poprawia się 

jakość obsługi klienta dochód. Architektura omnichannel nie jest technicznie wymagana do 

przetwarzania w chmurze, ale znacznie ułatwia jej adaptację ze względu na naturalny podział między 

frontend i backend. Ale jeśli wszystko jest w chmurze, technicznie możesz pozostawić scalony frontend 

i backend, tak jak wielu jest dzisiaj. W końcu będziesz musiał przyjąć prawdziwą architekturę opartą na 

omnichannel z powodu presji ze strony klientów, ale przynajmniej twój model wdrożenia nie będzie 

zmuszał cię do wprowadzenia tej zmiany. Wdrażając zarówno frontend, jak i backend w chmurze, 

należy wdrożyć je parami w tym samym centrum danych, ale z globalnym równoważeniem obciążenia 

serwera zastosowanym w przypadku awarii 



 

Najczęściej frontend powinien komunikować się z lokalnym backendem. 

Większe trendy wpływające na architekturę eCommerce 

Poza e-commerce zasady architektury stojące za architekturą i rozwojem oprogramowania zmieniły się 

radykalnie w ciągu ostatniej dekady. Technologia wczesnej sieci i jej zasady architektury przewodniej 

nie działają już w dzisiejszym świecie. 

Twoja obecna platforma, ludzie i procesy mogą zostać zmienione, aby wykorzystać te nowe zasady, ale 

wymaga to czasu i dużego wysiłku. Ludzie zakorzeniają się w przeszłości i często otrzymują 

wynagrodzenie za utrzymanie status quo. Wyznacz lub zatrudnij, a następnie upoważnij agenta ds. 

Zmian do nadzorowania transformacji. Przejście na chmurę to coś więcej niż technologia. Dopiero po 

zbudowaniu sprawnej organizacji, zmianie procesów i aktualizacji technologii należy spróbować 

przetwarzania w chmurze. Przyjęcie chmury bez wprowadzania zmian na niższym poziomie jest mało 

prawdopodobne. 

Jak wybrać dostawcę w chmurze 

Wielkoskalowa platforma e-commerce wymaga dziesiątek, jeśli nie setek dostawców, od 

wykwalifikowanego rzeczoznawcy bezpieczeństwa do kontroli PCI do dostawcy bazy danych. Chociaż 

wszyscy dostawcy muszą być starannie wybrani, żaden sprzedawca nie jest ważniejszy niż dostawca w 

chmurze, który zapewni Ci infrastrukturę jako usługę lub platformę jako usługę. Ufasz całej firmie i 

swojej pracy temu dostawcy. Czego szukasz u głównego dostawcy usług w chmurze: 

Szerokość i głębokość ofiar 

Co to jest w porównaniu z tym, co będziesz musiał zbudować na górze? Na przykład, czy ich rozwiązanie 

do automatycznego skalowania jest wystarczająco dobre do użycia, czy będziesz musiał je zbudować? 

Dojrzałość ofert 

Czy to, co sprzedawca oferuje stabilne? Czy to naprawdę działa? 

Opcje łączności 

Jakie opcje łączności VPN są oferowane? Czy sprzedawca prowadzi linie do kolos? 

Umowy o poziomie usług 



Co oferuje sprzedawca w zakresie gwarancji dostępności? Czy zawsze będziesz w stanie zapewnić 

sprzęt? 

Możliwość kolokacji niestandardowego sprzętu 

Czy możesz umieścić niestandardowe sprzętowe sieci VPN, urządzenia uwierzytelniające i inne 

urządzenia w centrum danych w chmurze? 

Różni dostawcy wyróżniają się w różnych aspektach, ale musisz wybrać jednego dostawcę. Możliwe 

jest skorzystanie z rozwiązania obejmującego wiele dostawców, ale wprowadza to ogromną złożoność, 

nie zapewniając dużych korzyści, biorąc pod uwagę, jak rzadko chmury ulegają awariom. Awarie w 

domenach błędów jednego dostawcy występuje jeszcze rzadziej. Ponieważ przerwy są zwykle 

spowodowane przez własną błędną konfigurację, podwajamy liczbę błędnych konfiguracji, które 

można wprowadzić, wdrażając w dwóch chmurach. Analitycy technologiczni, tacy jak Gartner i 

Forrester, regularnie tworzą raporty na temat przetwarzania w chmurze i mogą pomóc w wyborze 

dostawcy. Chociaż przejście na chmurę może być częściowo napędzane przez cenę, sama cena nie 

powinna być decydującym czynnikiem. Elastyczność zapewniona przez dowolnego dostawcę pozwoli 

Ci zaoszczędzić więcej niż wystarczającą ilość pieniędzy, abyś mógł troszczyć się o niewielkie różnice w 

cenach między sprzedawcami chmurowymi. Chmury wydają się całkowicie samoobsługowe, a jedyną 

formą płatności są ustalone ceny i karty kredytowe. Ale jeśli zamierzasz dokonać znacznej inwestycji u 

dostawcy, wszystko jest gotowe do negocjacji. Możesz negocjować w celu uzyskania lepszych cen, 

ograniczeń cenowych, dodatkowych poziomów wsparcia, wsparcia konsultacyjnego i wszystkiego 

innego wartościowego. Inwestujesz w dostawcę, a ten sprzedawca inwestuje w ciebie. Podobnie jak w 

przypadku każdego większego dostawcy, będziesz chciał nawiązać dobre relacje w całej organizacji. Te 

tylne kanały mogą oznaczać różnicę między utrzymywaniem platformy a spadaniem. Relacje mają 

znaczenie. 
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