
WPROWADZENIE DO OBLICZEŃ W CHMURZE 

CO TO JEST CLOUD COMPUTING? 

Przetwarzanie w chmurze jest wszechobecne. Jest to obecnie najczęściej omawiany temat. Firmy 

mówią o przyjęciu oprogramowania i rozwiązań chmurowych w celu zmniejszenia kosztów 

operacyjnych. Używamy e-maili, które są przechowywane gdzieś w odległej lokalizacji. Przesyłamy 

nasze zdjęcia do strony internetowej, która przechowuje je w chmurze (np. ICloud). Nasze pliki są 

przechowywane na dysku Amazon Cloud. Nasze filmy są przesyłane do YouTube. W dzisiejszym świecie 

trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym przetwarzanie w chmurze nie dotknęło naszego życia. 

Czym dokładnie jest przetwarzanie w chmurze? Przetwarzanie w chmurze to termin określający sposób 

uzyskiwania dostępu do oprogramowania, infrastruktury i mocy obliczeniowej z lokalizacji innej niż 

nasza. Zasoby zwykle znajdują się w czyimś komputerze lub odległych centrach danych. W dzisiejszych 

czasach zasięg przetwarzania w chmurze jest tak ogromny, że zasoby znajdują się w innym kraju i 

kontynencie, więc często nie mamy pojęcia o dokładnej lokalizacji. Pomyśl o wiadomościach e-mail w 

skrzynce odbiorczej Gmaila. Wiadomości e-mail nie znajdują się na naszych komputerach. Google 

obsługuje te e-maile z serwerów znajdujących się w dowolnym centrum danych w Ameryce, Azji lub 

Europie. Innym prostym sposobem wyjaśnienia koncepcji chmury jest przykład zamawiania jedzenia. 

W przypadku braku modelu w chmurze zwykle miałbyś w domu kuchnię, w której będziesz 

przygotowywać jedzenie. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji finansowych i pozafinansowych. 

Utrzymanie kuchni, zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania żywności, opłacenie 

wydatków na media itp. Wiążą się z kosztami. Czynnikami pozafinansowymi są czas przygotowania 

żywności, czyszczenia kuchni, utrzymania warunków higienicznych itp. jest narzut zaangażowany w 

prowadzenie własnej kuchni. Ale co, jeśli możesz po prostu kupić jedzenie, którego potrzebujesz, bez 

konieczności gotowania? Możesz kupić jedzenie w sklepie lub zamówić, dzwoniąc do restauracji. W 

najmniejszym stopniu niepokoisz się, gdzie jest przygotowywane jedzenie i jakie są związane z tym 

koszty. Kuchnia jest hostowana w niektórych lokalizacjach. Jedyne, na czym Ci zależy, to dostarczanie 

wysokiej jakości żywności we właściwym czasie i cenie. Płacisz tylko za usługi (w tym przypadku 

jedzenie), które konsumujesz. Model Cloud działa na tej samej koncepcji. Płacisz za usługę 

informatyczną, z której korzystasz; infrastruktura zapewniająca usługę nie znajduje się w Twoim lokalu. 

Jest hostowany i zarządzany przez stronę trzecią. Drobiazgi gospodarza są ci nieznane. To „nieznane” 

jest przedstawione schematycznie jako „chmura”. Skąd wzięła się nazwa Cloud Computing? Jeśli 

pamiętasz diagramy sieci IT, internet jest często przedstawiany jako chmura, jak pokazano poniżej. 

 

 

Ikona chmury jest jak przysłowiowa „czarna skrzynka”, która sprawia, że internet działa. Nie wiemy, 

czy zawiera, ale służy naszemu celowi. Skoro jest własnością i jest zarządzany przez kogoś innego, po 

co wymyślać jego szczegóły? Dlatego też koncepcja przetwarzania w chmurze najprawdopodobniej  



pochodzi od tego pojęcia. Bardziej rozbudowana struktura przetwarzania w chmurze jest pokazana 

tutaj. 

 

Wszystkie elementy w chmurze - aplikacje, platforma i infrastruktura - są nieświadome dla 

użytkowników końcowych. Wszyscy użytkownicy potrzebują urządzeń dostępowych, takich jak 

laptopy, telefony, tablety itp., Oraz łączności sieciowej z chmurą, która jest w większości dostarczana 

przez dostawców usług w chmurze. Przyjrzyjmy się niektórym popularnym definicjom przetwarzania w 

chmurze. 

„Przetwarzanie w chmurze to dostarczanie przetwarzania jako usługi, a nie produktu, w ramach 

którego udostępniane zasoby, oprogramowanie i informacje są przekazywane komputerom i innym 

urządzeniom jako narzędzie (takie jak sieć elektryczna) przez sieć (zazwyczaj Internet).” 

„Przetwarzanie w chmurze to model umożliwiający wszechobecny, wygodny dostęp sieciowy na 

żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. Sieci, serwerów, pamięci 

masowej, aplikacji i usług), które można szybko udostępnić i zwolnić przy minimalnym wysiłku 

zarządzania lub interakcja usługodawcy.” 

„Przetwarzanie w chmurze” z definicji odnosi się do dostarczania zasobów i aplikacji IT na żądanie za 

pośrednictwem Internetu z cenami „na bieżąco”. 

… Praktyka polegająca na korzystaniu z sieci zdalnych serwerów hostowanych w Internecie do 

przechowywania danych, zarządzania nimi i ich przetwarzania, a nie na serwerze lokalnym lub 

komputerze osobistym ”. 

Według NIST model przetwarzania w chmurze składa się z pięciu zasadniczych cech, trzech modeli 

usług i czterech modeli wdrażania. 

Charakterystyka    Modele usług     Modele wdrażania 

• Samoobsługa na żądanie  • Oprogramowanie jako usługa (SaaS) • Public Cloud 

• Szeroki dostęp do sieci  • Platforma jako usługa (Paas)  • Prywatna chmura 

• Pula zasobów    • Infrastruktura jako usługa  • Community Cloud

   

     (IaaS)     • Chmura hybrydowa 



• Usługa mierzona 

HISTORIA CLOUD COMPUTINGU 

Przetwarzanie w chmurze jest wynikiem ewolucji szeregu kluczowych koncepcji technologicznych, 

takich jak wirtualizacja, przetwarzanie sieciowe, wielodostępność, skalowalność oraz gwałtowny 

wzrost mocy obliczeniowej i pamięci. Chociaż pochodzenie przetwarzania w chmurze nie jest dokładnie 

znane, analogia przetwarzania w chmurze istnieje od lat 50. XX wieku, kiedy komputery mainframe 

stały się dostępne do wykonywania przetwarzania na dużą skalę. Komputery mainframe były 

kosztowne i nieporęczne w użyciu. Dlatego w celu bardziej efektywnego ich wykorzystania rozwinęła 

się praktyka, która pozwoliła wielu cienkim klientom (lub statycznym terminalom komputerowym) 

dzielić moc obliczeniową komputerów mainframe. I w ten sposób „pula zasobów” i „podział czasu” - 

kluczowe terminy związane z przetwarzaniem w chmurze - stały się powszechne. W latach 90. 

dostawcy usług telekomunikacyjnych korzystali z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu skutecznego 

zarządzania przepustowością sieci. W zależności od obciążenia popytem przełączałyby ruch na 

dostępne serwery. Proces ten miał miejsce w infrastrukturze i danych na centralnym poziomie, o czym 

użytkownicy nie wiedzą. Dostawcy usług telekomunikacyjnych zaczęli używać symbolu chmury, aby 

wyznaczyć granicę między dostawcami usług sieciowych a użytkownikami. Innymi słowy, jest to 

podobne do powiedzenia użytkownikom końcowym: „Nie musisz wiedzieć, gdzie i jak uzyskać 

przepustowość sieci, o ile jest ona dostępna nieprzerwanie. Zostaw to nam. ”Zasadniczo to tutaj 

zapoczątkowała koncepcja infrastruktury jako usługi. Dekada 2000 roku przyniosła rzeczywiste 

pojawienie się i ewolucję przetwarzania w chmurze do jej obecnej postaci. Naukowcy i technolodzy 

badali sposoby rozszerzenia przetwarzania w chmurze poza aplikacje i platformy. Firmy technologiczne 

dokonały znaczących przełomów w swoich produktach i usługach w chmurze. W tej dekadzie 

wprowadzono i popularyzowano model wyceny „pay-as-yougo”. Gartner przewidział, że przetwarzanie 

w chmurze zmieni relacje między konsumentami a dostawcami usług IT. Zauważył również, że 

„organizacje robią przejście z zasobów sprzętowych i programowych należących do firmy na modele 

oparte na usługach dla poszczególnych użytkowników ”, dzięki czemu„ przewidywane przejście na 

przetwarzanie komputerowe… spowoduje gwałtowny rozwój produktów IT w niektórych obszarach i 

znaczne ograniczenie w innych obszarach ”. Najważniejsze innowacje w technologii chmurowej zostały 

wyprodukowane w tej dekadzie. W 2008 r. OpenNebula wyszła z oprogramowaniem open source do 

wdrażania chmur prywatnych i hybrydowych. W 2008 r. Rackspace - kolejny ważny gracz w chmurze - 

uruchomił OpenStack, oprogramowanie chmurowe typu open source. W 2011 r. IBM uruchomił 

platformę SmartCloud do obsługi Smarter Planet. Firmy takie jak Microsoft, Amazon i Oracle również 

opracowały własną chmurę produkty i usługi. Obecnie większość firm technologicznych jest obecna na 

rynku chmury. Dzisiaj przetwarzanie w chmurze stało się tak wszechobecne, że ludzie nie rozmawiają 

już o nim potencjalne lub implementacyjne wyzwania związane z chmurą. Mówi się o mieście, w jaki 

sposób platformy chmurowe mogą być wykorzystywane do innowacji nowej generacji, takich jak Big 

Data, Internet rzeczy, mobilność, analityka, digitalizacja i zaawansowane badania. Dzięki usunięciu 

narzutów związanych z CAPEX Cloud umożliwił innowatorom korzystanie z gotowej platformy 

technologicznej do szybkiego testowania i wdrażania swoich pomysłów. Innymi słowy, skrócił czas 

wprowadzania pomysłów na rynek. 

 

Modele usług w chmurze 

Infrastruktura-jako-Usługa (IaaS) :  Jest to najbardziej podstawowy model usługi w chmurze, w którym 

dostawcy zapewniają pojemność sprzętu na żądanie. Najważniejsze świadczone usługi to: maszyny 

wirtualne, serwery, pamięć masowa, usługi równoważenia obciążenia, sieć, zapory ogniowe, adresy IP, 



wirtualne sieci lokalne (VLAN). Użytkownicy są rozliczani według ilości przydzielonych i zużytych 

zasobów. 

Przykłady / Dostawcy :  Usługi internetowe Amazon, Rackspace, Cloud Scaling, Eucalyptus Systems, HP 

Platforma-jako-Usługa (PaaS) : Dostawcy usług w chmurze zapewniają platformę komputerową do 

tworzenia aplikacji bez konieczności zakupu licencji na sprzęt lub oprogramowanie. Typowe 

świadczone usługi to: system operacyjny, środowisko wykonawcze wykonywania, baza danych, serwer 

WWW, narzędzia programistyczne 

Przykłady / Dostawcy : Usługi internetowe Amazon, Google App Engine, Salesforce.com, Openstack, 

Rightscale 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) : Dostawcy SaaS zapewniają użytkownikom dostęp do 

oprogramowania i baz danych bez konieczności instalowania ich na swoich urządzeniach. Dostawcy 

usług w chmurze zarządzają infrastrukturą i platformami, na których działają aplikacje. Zwykle jest to 

wyceniane na podstawie opłaty za użycie 

Przykład / Dostawca : Salesforce.com, Oracle On Demand, AppDynamics, Microsoft Office 365 

Ujednolicona Komunikacja jako usługa (UCaaS) :  W tym modelu dostawca usług obsługuje 

komunikację wieloplatformową w sieci. Usługi mogą znajdować się na różnych urządzeniach, takich jak 

komputery i urządzenia mobilne. Usługi mogą obejmować telefonię IP, ujednolicone przesyłanie 

wiadomości, wideokonferencje i rozszerzenia komórkowe. 

Przykład / Dostawca  : Telesphere, Verizon, AT&T, Microsoft, Cisco 

Teleobecność jako usługa (TPaaS) :  Dostawcy zapewniają Telepresence jako usługę. 

Przykład / Dostawca : TeleSpace 

Contact Center jako usługa (CCaaS) : Dostawcy świadczą usługi Contact Center, takie jak interaktywna 

odpowiedź głosowa, poczta e-mail, czat internetowy i czat w czasie rzeczywistym jako usługa 

Przykład / Dostawca :  Cisco HCS, Metro CSG 

 

Modele wdrażania chmury 

Prywatna chmura : Infrastruktura chmurowa dedykowana jednemu klientowi (lub organizacji), 

zarządzana wewnętrznie lub przez firmę zewnętrzną i hostowana wewnętrznie lub zewnętrznie : HP, 

Cisco Systems, Microsoft 

Chmura publiczna :  Zasoby infrastruktury chmury współdzielone przez wielu klientów. Usługi są 

świadczone przez Internet i oferowane w modelu pay-per-use : Salesforce.com, Amazon, Microsoft, 

Oracle, Google 

Chmura hybrydowa : Chmura hybrydowa to połączenie prywatnych, publicznych i społecznościowych 

usług chmurowych. Usługi te mogą pochodzić od różnych usługodawców. : IBM, VMware, Rackspace, 

HP, Expedient, Eucalyptus 

Community Cloud : Infrastruktura chmurowa dedykowana grupie klientów. Cloudian, usługa CFN 



Rozproszona chmura :  Przetwarzanie w chmurze zapewniane przez rozproszony zestaw maszyn, które 

działają w różnych lokalizacjach, a jednocześnie są podłączone do jednej usługi sieciowej lub 

koncentrującej : Amazon, Microsoft, Google 

Intercloud : Połączona globalna „chmura chmur” : Cisco 

Multicloud : Multicloud odnosi się do wielu usług w chmurze, które mogłyby działać w jednej 

heterogenicznej architekturze. Multicloud służy głównie do zmniejszenia zależności od jednego 

dostawcy i rozłożenia ryzyka na wielu dostawców usług.  

Graficzne przedstawienie powyższej tabeli przedstawiono poniżej. 

 

 

 

utaj pokazano wyraźną segregację każdej warstwy chmury obliczeniowej. Na górze znajdują się usługi 

biznesowe i aplikacyjne świadczone przez warstwę SaaS. Jeśli organizacja zdecyduje się opracować 

oprogramowanie we własnym zakresie, ale nie ma niezbędnej platformy programistycznej, może 

zdecydować się na PaaS. PaaS zapewnia platformę do opracowywania oprogramowania aplikacyjnego. 

Oprogramowanie wymaga serwerów (mocy obliczeniowej), pamięci i systemu operacyjnego. Można je 

uzyskać za pośrednictwem IaaS. Usługi sieciowe i komunikacyjne są świadczone za pośrednictwem 

modeli takich jak UCaaS, TPaaS i CSaaS. Coraz częściej osiągamy korzyści skali, gdy przechodzimy z 

modelu chmury prywatnej do publicznej, ponieważ infrastruktura jest udostępniana dużej grupie 

konsumentów 



KORZYŚCI I WYZWANIA 

Przetwarzanie w chmurze oferuje wiele korzyści. Oto niektóre z głównych powodów, dla których firmy 

wdrażają chmurę: 

• Opłacalność: usługi przetwarzania w chmurze pomagają obniżyć koszty, ponieważ płacisz tylko za to, 

co konsumujesz. Dodatkowe koszty ogólne związane z utrzymaniem CAPEX zostały usunięte. 

• Łatwość wdrożenia: Usługi w chmurze są łatwe do zdobycia i wdrożenia. Wszystko czego 

potrzebujesz to subskrypcja usług w chmurze i łączność sieciowa z chmurą. Dostawca usług w chmurze 

jest odpowiedzialny za instalację, utrzymanie i utrzymanie środowiska chmury. 

• Bezpieczny i niezawodny: usługi w chmurze są ogólnie uważane za bezpieczne i niezawodne, o ile 

wyjątkowo wrażliwe dane nie są hostowane w chmurze. 

• Elastyczność i skalowalność: Jedną z największych zalet chmury jest to, że jest wysoce elastyczna i 

skalowalna. Można zwiększyć wymagania obliczeniowe w zależności od potrzeb biznesowych. A jeśli 

nie potrzebujesz już tej usługi, możesz również zmniejszyć zużycie. 

• Interoperacyjność: interoperacyjność w chmurze oznacza zdolność aplikacji do przechodzenia z 

jednego środowiska chmury do drugiego (np. Przełączanie między chmurą publiczną i prywatną) lub 

zdolność aplikacji działających w różnych chmurach do dzielenia się informacjami. Obecnie klienci 

mogą korzystać z tych samych narzędzi do zarządzania z różnymi platformami i dostawcami usług w 

chmurze. Przetwarzanie w chmurze wiąże się z własnymi zestawami wyzwań i pułapek. 

• Bezpieczeństwo: Jednym z największych wyzwań przetwarzania w chmurze jest postrzegane ryzyko 

związane z bezpieczeństwem. Istnieje ogólne przekonanie, że wszystko hostowane w chmurze nie jest 

bezpieczne; są narażeni na ataki hakerskie i na bezpieczeństwo danych. 

• Zarządzanie danymi: jeśli dane są przechowywane na serwerach w chmurze, przedsiębiorstwo może 

nie być dokładnie świadome fizycznej lokalizacji serwerów. Dlatego niezwykle trudne staje się 

zapewnienie zarządzania danymi. Kolejnym punktem debaty jest to, kto jest właścicielem danych 

przechowywanych w chmurze. Czy to dostawcy usług w chmurze czy konsumenci usług w chmurze? 

Dostawcy usług w chmurze mogą zażądać znacznej dodatkowej opłaty za usługę w celu zwrócenia 

organizacji dat. 

• Wielodostępność: jeśli to samo środowisko chmurowe jest używane jako wielodostępność 

(współdzielenie infrastruktury / aplikacji chmurowych przez wiele organizacji), bezpieczeństwo i 

prywatność stanowią poważny problem dla organizacji. 

• Prywatność i integralność danych: Jako użytkownicy w przeważającej mierze zajmujemy się 

prywatnością danych. Skąd wiemy, że nasze wrażliwe dane osobowe nie są sprzedawane przez 

dostawcę usług w chmurze podmiotom zewnętrznym? 

• Zgodność z przepisami: obecnie przepisy wymagają, aby poufne dane firmowe lub użytkownika nie 

były przechowywane w środowisku chmurowym hostowanym w innym kraju. Wyzwania związane ze 

zgodnością dotyczą zasad lokalizacji danych lub zasad bezpieczeństwa chmury. Przepisy dotyczące 

prywatności, wymagania branży kart płatniczych (PCI) lub przepisy dotyczące sprawozdawczości 

finansowej to tylko niektóre z wymagań zgodności, których muszą przestrzegać organizacje. 

• Odzyskiwanie po awarii: przedsiębiorstwa są zaniepokojone odpornością przetwarzania w chmurze, 

ponieważ dane mogą znajdować się na wielu serwerach i lokalizacjach geograficznych. W takiej 

sytuacji, jaki jest plan odzyskiwania po awarii, jeśli któryś z serwerów ulegnie awarii? Co jeśli stracimy 



dane w danym momencie z powodu awarii serwera? Organizacje są zatem bardzo zaniepokojone 

planem przywracania sprawności po awarii. 

Powyżej wymieniono tylko kilka korzyści i wyzwań. 

JAK DZIAŁA CLOUD COMPUTING? 

Podstawowym założeniem Cloud Computing jest dostarczanie możliwości jako usługi. Jak wspomniano 

wcześniej, model przetwarzania w chmurze jest tworzony, aby klienci płacili tylko za użytkowanie; nie 

dotyczy inwestycji w sprzęt, licencje na oprogramowanie, aktualizacje, opłaty za konserwację i koszty 

siły roboczej w celu uruchomienia usługi we własnym zakresie. Główną przyczyną tej zmiany jest 

rosnąca utowarowienie IT. Internet stał się tańszy i dostępny wszędzie, koszty platform IT znacznie się 

zmniejszyły, sprzęt może zostać zmodernizowany, pamięć masowa stała się tańsza (za tę samą cenę 

można kupić większą pojemność - co uzasadnia prawo Moore'a), technologie wirtualizacji stały się 

powszechne i niedrogie, coraz częstsze wdrażanie oprogramowania open source, abstrakcja dla 

użytkowników, a na koniec zwiększona standaryzacja IT. Ponadto istnieje ciągła presja na obniżanie 

kosztów IT (głównie dlatego, że w większości organizacji IT nadal jest centrum kosztów, a nie centrum 

zysków). Z architektonicznego punktu widzenia przetwarzanie w chmurze obejmuje dynamiczne 

dostarczanie możliwości (lub usług) w postaci aplikacji (oprogramowanie jako usługa), usług platformy 

(platforma jako usługa) i usług infrastruktury (infrastruktura jako usługa). Usługa w chmurze 

udostępnia te usługi głównie za pośrednictwem interfejsu internetowego. Konsumenci muszą jedynie 

mieć stabilne połączenie z Internetem i subskrybować te usługi. Zasadniczo wynajmują usługi i 

zwracają je, gdy już ich nie potrzebują. Z punktu widzenia dostawcy usług w chmurze udostępnianie w 

chmurze obliczeniowej jest możliwe dzięki dużym innowacjom architektonicznym. Architektura wielu 

dzierżawców pomogła dostawcom korzystać z tej samej infrastruktury w celu świadczenia usług wielu 

konsumentom. Wielodostępność ma fundamentalne znaczenie zarówno dla chmur publicznych, jak i 

prywatnych; dotyczy wszystkich trzech warstw chmury: Infrastruktura jako usługa (IaaS), Platforma 

jako usługa (PaaS) i Oprogramowanie jako usługa (SaaS). Wielodostępność to podstawowa technologia 

wykorzystywana przez dostawców do udostępniania zasobów IT wielu aplikacjom i dzierżawcom 

(firmom, organizacjom itp.). Umożliwia to dostawcom rozłożenie nakładów inwestycyjnych na wielu 

konsumentów, co obniża koszty usług w chmurze. Zgodnie z artykułem na temat dzierżawy w 

Computerworld, Salesforce.com, na przykład, obsługuje 72 500 klientów, którzy są obsługiwani przez 

8 do 12 instancji IaaS / PaaS dla wielu dzierżawców w stosunku 1: 5000. Innymi słowy, każda instancja 

wielu dzierżawców obsługuje 5000 dzierżawców, którzy współużytkują ten sam schemat bazy danych. 

Drugą cechą architektoniczną przetwarzania w chmurze jest rosnąca przenośność i interoperacyjność 

między aplikacjami wewnętrznymi a rozwiązaniami chmurowymi. „Przenośność i interoperacyjność 

dotyczą zdolności do budowania systemów z komponentów wielokrotnego użytku, które będą 

współpracować„ od razu po wyjęciu z pudełka ”, zgodnie z The Open Group. Najczęstsze rodzaj 

przenośnośności obliczeniowej to przenośność danych, przenośność aplikacji i przenośność platformy. 

Przenośność danych umożliwia ponowne wykorzystanie komponentów danych w różnych aplikacjach. 

Przenośność aplikacji umożliwia ponowne wykorzystanie komponentów aplikacji w ramach usług PaaS 

w chmurze i tradycyjnych platform obliczeniowych. Przenośność platformy umożliwia ponowne 

wykorzystanie komponentów platformy w usługach IaaS w chmurze i infrastrukturze innej niż chmura 

oraz ponowne użycie pakietów zawierających aplikacje i dane wraz z ich platformami wspierającymi. 

Interoperacyjność umożliwia komunikację różnych komponentów aplikacji na jednej platformie z 

podobnymi komponentami aplikacji wdrożonymi na różnych platformach. Na przykład aplikacja 

wdrożona wewnętrznie w tradycyjnej konfiguracji IT może komunikować się z innym komponentem 

wdrożonym w chmurze hybrydowej lub wdrożonym w chmurze prywatnej. Ten aspekt przenośności i 

interoperacyjności ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przetwarzania w chmurze. Trzecią ważną 



innowacją architektoniczną w chmurze jest wirtualizacja. Mówiąc najprościej, wirtualizacja to 

zdolność, która oddziela infrastrukturę fizyczną w celu tworzenia wielu dedykowanych zasobów. 

„Oprogramowanie do wirtualizacji umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu systemów 

operacyjnych i aplikacji na tym samym serwerze” - powiedział Mike Adams, dyrektor marketingu 

produktu w VMware, pionier oprogramowania i usług wirtualizacyjnych i chmurowych. „Umożliwia 

firmom obniżenie kosztów IT przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, wykorzystania i elastyczności 

istniejącego sprzętu komputerowego”. Technologia wirtualizacji znana jest jako monitor maszyny 

wirtualnej (VMM) lub menedżer wirtualny, który oddziela środowiska obliczeniowe od faktycznej 

infrastruktury fizycznej . Wirtualizacja oddziela infrastrukturę fizyczną, a przetwarzanie w chmurze 

opiera się na tej separacji. Kluczowymi zaletami wirtualizacji jest to, że pomaga zmaksymalizować 

zasoby infrastruktury, zapewnia możliwość wielu dzierżawców i lepszą racjonalizację kosztów IT. 

Wirtualizacja oddziela infrastrukturę fizyczną, a przetwarzanie w chmurze opiera się na tej separacji. 

Kluczowymi zaletami wirtualizacji jest to, że pomaga ona zmaksymalizować zasoby infrastruktury, 

zapewnia możliwość korzystania z wielu usług i lepszą racjonalizację kosztów IT. Wirtualizacja zapewnia 

podstawowe elementy składowe zwiększające zwinność i elastyczność. Do tego stopnia, że firmom i 

organizacjom, które myślą o przejściu na chmurę, zaleca się pełne wdrożenie i wykorzystanie 

możliwości wirtualizacji w ich środowisku IT. Wirtualizacja oddziela infrastrukturę fizyczną, a 

przetwarzanie w chmurze opiera się na tej separacji. Kluczowymi zaletami wirtualizacji jest to, że 

pomaga ona zmaksymalizować zasoby infrastruktury, zapewnia możliwość korzystania z wielu usług i 

lepszą racjonalizację kosztów IT. Wirtualizacja zapewnia podstawowe elementy składowe zwiększające 

zwinność i elastyczność. Do tego stopnia, że firmom i organizacjom, które myślą o przejściu na chmurę, 

zaleca się pełne wdrożenie i wykorzystanie możliwości wirtualizacji w ich środowisku IT. Czwarty aspekt 

architektoniczny przetwarzania w chmurze to skalowalna architektura zależna od obciążenia. Zwróć 

uwagę, że wyjątkową propozycją sprzedaży Cloud jest jego zdolność do skalowania na podstawie 

popytu. Z definicji skalowalność to zdolność rozwiązania komputerowego (oprogramowania lub 

sprzętu) do dalszego dobrego i wydajnego działania niezależnie od obciążenia infrastruktury. Powinien 

zapewniać taką samą wydajność i jakość usług (QoS). Jest to zazwyczaj możliwe dzięki użyciu kilku 

serwerów i rozdzieleniu obciążenia między nimi zgodnie z zapotrzebowaniem. Zazwyczaj jest to 

wykonywane przez moduły równoważące obciążenie, które wykonują niezbędne skalowanie. Moduł 

równoważenia obciążenia zapewnia agregację nowych serwerów w celu rozdzielenia obciążenia 

między kilka serwerów. Podobnie jak skalowalność serwera, istnieje również skalowalność sieci. 

Skalowalność sieci umożliwia potokom sieciowym z kontrolą przepustowości i innym zasobom 

sieciowym obsługę nagłego wzrostu przepustowości sieci. 

CLOUD COMPUTONG PERSPEKTYWY  I WARTOŚCI 

PROPOZYCJA WARTOŚCI CHMURY 

Przyjęcie chmur obliczeniowych okazało się istotnym motorem wartości, ponieważ rozwiało kluczowe 

obawy CIO / CTO. Przetwarzanie w chmurze zapewniło bardzo potrzebną elastyczność, dostępność i 

optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT. Jest w stanie dostosować się do rosnącego 

zapotrzebowania na serwery i przestrzeń dyskową, optymalnie wykorzystując infrastrukturę IT. 

Uzyskuje się to dzięki wbudowaniu bardzo potrzebnej nadmiarowości w krajobrazie infrastruktury 

poprzez szybkie zapewnienie dodatkowych wymagań sprzętowych / magazynowych od dostawcy usług 

w chmurze. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu funkcji konsolidacji serwerów i wirtualizacji istniejącej 

infrastruktury, przetwarzanie w chmurze jest w stanie zwiększyć ROI infrastruktury. Prowadzi to do 

obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO). 

ŁAŃCUCH WARTOŚCI CLOUD COMPUTING 



Konieczne jest zrozumienie łańcucha wartości przetwarzania w chmurze, aby zrozumieć potencjał 

możliwości przetwarzania w chmurze na rynkach, w których grają ważni gracze w chmurze. Tradycyjny 

liniowy łańcuch wartości usług IT rozpoczyna się od konsultacji i obejmuje projektowanie, wdrażanie 

oraz obsługę / utrzymanie infrastruktury i aplikacji IT. Ten sam model łańcucha wartości można 

zastosować w biznesie przetwarzania w chmurze. Na szczycie łańcucha wartości mamy usługi doradcze 

w chmurze i integrację systemu. Kolejną warstwą jest świadczenie usług, zarządzanie aplikacjami, 

pośrednictwo w usługach i obsługa klienta. Jest to przestrzeń, na której koncentrują się dostawcy SaaS 

i integratorzy systemów. Aplikacje w chmurze są zbudowane na platformie Cloud i usługach 

aplikacyjnych - domenie dostawców PaaS i SaaS. Dolną warstwę zajmują usługi infrastruktury i 

hostingu. To tutaj dominują na rynku główni dostawcy sprzętu IaaS, tacy jak Dell, HP, IBM, Oracle itp. 

Ostatnia mila - warstwa łączności sieciowej - pozostaje do usług Telcos, ISP i dostawców sprzętu. Ze 

względu na segregację możliwości na każdym etapie łańcucha wartości przetwarzania w chmurze na 

rynek wkroczyło wielu nowych, innowacyjnych i niezależnych graczy, wybierając segment, w którym 

prawdopodobnie uzyskają przewagę konkurencyjną. Są w stanie wprowadzić na rynek ofertę usług IT 

przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i kontrolowanych kosztach operacyjnych. Zaowocowało 

to bogatym ekosystemem dostawców usług IT, którzy decydują się na grę na dowolnym etapie 

łańcucha wartości zgodnie ze swoimi możliwościami i długoterminowymi strategiami. 

PRZEWIDYWANY WZROST RYNKU 

Według Gartnera całkowita wielkość rynku przetwarzania w chmurze ma sięgnąć 220 miliardów 

dolarów do 2016 r. Z punktu widzenia usług w chmurze oczekuje się znacznego wzrostu usług w 

chmurze. Prognoza usług publicznych w chmurze firmy Gartner przewiduje, że IaaS wzrośnie o 41,7 

procent CAGR w latach 2011-2016, następnie PaaS o 26,6 procent i SaaS o 17,4 procent. Według 

szacunków w zakresie badań i innowacji przewiduje się, że wydatki w chmurze wzrosną w tempie 36,6 

procent w latach 2008–2013 do 55,2 mld USD w latach 2013–2014. Do 2020 r. Odsetek wydatków 

lokalnych zastąpionych chmurą obliczeniową prawdopodobnie wyniesie 14,5 procent - w porównaniu 

z 0,36 procent w 2008 r. 

ŚRODOWISKO KONKURENCYJNE 

Więcej niż rozwiązanie techniczne, przetwarzanie w chmurze przyniosło ogromne zmiany w sposobie 

prowadzenia działalności. Ponieważ przetwarzanie w chmurze opiera się na dynamicznym środowisku, 

w którym usługa w chmurze ma być świadczona na żądanie, z funkcją samo-udostępniania i 

płatnościami w miarę użytkowania, otworzyła przed graczami na rynku mnóstwo możliwości 

oferowania nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, oferowania usług na nowe 

sposoby oraz sprawienia, aby łańcuch dostaw był bardziej zintegrowany i spójny. Pojawienie się sieci 

społecznościowych, mobilności i analityki, w połączeniu z mocą przetwarzania w chmurze, sprawiło, że 

świat jest mocno połączony. Ta łączność doprowadziła do powstania nowych firm, które opracowują 

nowe aplikacje, usługi i platformy nowej generacji. Oprócz tradycyjnych dostawców usług w chmurze 

konkurencyjny krajobraz stopniowo wprowadza nowych graczy na rynkach. Przewagą konkurencyjną 

może być przejście od tradycyjnych graczy, którzy koncentrowali się na oferowaniu możliwości 

infrastruktury, do nowych graczy, którzy oferują infrastrukturę, aplikacje i usługi danych w chmurze. 

W najbliższych dniach będziemy coraz bardziej świadkami koegzystencji tradycyjnych graczy w 

chmurze (takich jak Oracle, HP lub Dell) z graczami niestrukturalnymi (takimi jak Amazon i Google). 

Zobaczymy nowe i stale ewoluujące pole bitwy w konkurencyjnym krajobrazie Cloud Computing. 

CZYNNIKI PRZYLICZANIA CLOUD COMPUTINGU 

Istnieje wiele czynników, które doprowadziły do coraz większego rozpowszechnienia przetwarzania w 

chmurze. Głównym powodem szybkiego wzrostu liczby wdrożeń w chmurze jest wzrost 



zapotrzebowania na maszyny wirtualne, pamięć i pamięć masową. Według badania 

przeprowadzonego przez Verizon w 2013 r. Wykorzystanie pamięci w chmurze wzrosło o 90 procent 

w badanym okresie, a pamięć w chmurze o 100 procent; było to w dużej mierze spowodowane 

przeniesieniem kluczowych aplikacji biznesowych do chmury. Innym kluczowym czynnikiem jest 

niezależność firm od inwestowania w nakłady inwestycyjne na kosztowną infrastrukturę IT. Model 

płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem zapewnia bardzo potrzebną elastyczność ekonomiczną do 

inwestowania wyłącznie w oparciu o popyt biznesowy. Koszty ogólne związane z pozyskiwaniem, 

implantowaniem, obsługą, utrzymywaniem i modernizacją infrastruktury zwalniają przepustowość 

firm, które można lepiej wykorzystać do podstawowej działalności. Innym czynnikiem, który 

doprowadził do wzrostu popularności przetwarzania w chmurze, jest spadek kosztów na przestrzeni 

lat. Ze względu na efekt sieci (malejący koszt jednostkowy wraz ze wzrostem liczby konsumentów) 

koszt technologii chmurowej znacznie spada. Firmy mają siłę przetargową, aby uzyskać odpowiednie 

rozwiązanie i usługi po przystępnej cenie. Mają też przewagę w negocjowaniu właściwych dla nich 

umów SLA. Kolejnym czynnikiem jest dostępność umiejętności chmurowych na rynku. Wcześniejsi 

użytkownicy chmury mieli do czynienia z poważnymi wyzwaniami w zakresie wdrażania i wsparcia. 

Brak odpowiednich konsultantów posiadających odpowiednie umiejętności i ograniczone możliwości 

wsparcia dostawców usług w chmurze skłoniły dyrektorów IT do spędzania bezsennych nocy na 

próbach znalezienia rozwiązania problemów technicznych. Obecnie istnieje duża dostępność 

konsultantów posiadających umiejętności przetwarzania w chmurze. Znacząco poprawiono także 

możliwości obsługi klienta dostawcy. Dojrzałość technologii w chmurze była również kolejnym 

czynnikiem wzrostu w zakresie wdrażania w chmurze. Ze względu na zwiększoną niezawodność 

technologii chmurowej rośnie zaufanie użytkowników do chmury. Dostawcy i dostawcy usług w 

chmurze są w stanie dostosować produkt do potrzeb konsumentów. Klienci w chmurze wiedzą teraz 

lepiej, jak chcą korzystać z chmury dla swoich potrzeb biznesowych. Według badania Verizon, 

organizacje wyszły poza testowanie i rozwój w chmurze i teraz działają na zewnętrznych i krytycznych 

aplikacjach biznesowych. Bezpieczeństwo jest nadal jedną z głównych przeszkód w przyjęciu chmury. 

Podczas gdy w branży odnotowano znaczną poprawę w zakresie eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa, 

nadal istnieją większe obawy dotyczące bezpieczeństwa prywatności danych. Podsumowując, zgodnie 

z badaniem Verizon: „Chmura korporacyjna osiągnęła punkt krytyczny. Organizacje dostrzegły korzyści, 

jakie może zapewnić chmura - zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów - i są gotowe do 

przeniesienia coraz większej liczby aplikacji o kluczowym znaczeniu do infrastruktury w chmurze. Aby 

jednak tak się stało, dostawcy usług w chmurze muszą zapewnić dostępność i bezpieczeństwo klasy 

korporacyjnej. ” 

CLOUD COMPUTING A SPRAWA BIZNESOWA 

Większość ludzi uważa, że Cloud Computing to nowe rozwiązanie modelu technologicznego stworzone 

w celu rozwiązania konkretnych problemów związanych z aplikacjami i infrastrukturą IT. Chociaż jest 

to do pewnego stopnia prawdą i nie może być dyskutowane w inny sposób, firmy chcące przyjąć 

chmurę zostałyby zmienione, gdyby chmura była tylko uważana za platformę technologiczną. Z Cloud 

Computing można czerpać wielką wartość, jeśli traktuje się go jako model biznesowy. Dlaczego 

przetwarzanie w chmurze należy traktować jako model biznesowy? Właśnie z powodów wymienionych 

wcześniej w tej książce. Przetwarzanie w chmurze to model biznesowy, ponieważ zmienia sposób 

dostarczania i wykorzystywania technologii informatycznych. Chmura to elastyczny, skalowalny i 

płatny model użytkowania, który pomaga firmom sprostać wyzwaniom związanym z kosztami i 

skalowalnością. Dzięki modelowi płatności zgodnie z użytkowaniem Cloud pomaga przenieść koszty IT 

z CAPEX na OPEX. Jest skalowalny, ponieważ możliwości IT można zwiększać lub zmniejszać w 

zależności od zmieniającego się popytu biznesowego. W przypadku nowych start-upów Cloud ułatwia 

im szybkie konfigurowanie środowisk IT bez generowania nadmiernych wydatków na IT. Organizacje 



przechodzą na rozwiązania oparte na SaaS, które pomagają im uniknąć dużych inwestycji w 

licencjonowanie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Ten aspekt modelu biznesowego 

przetwarzania w chmurze stał się dobrodziejstwem dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które 

w większości nie mają zasobów i funduszy na inwestycje w budowę drogiego ekosystemu IT. Z biegiem 

lat umożliwiło to organizacjom ukierunkowanie oszczędności związanych z wdrożeniem chmury, aby 

zainwestować w innowacje w jej produktach i usługach. Przetwarzanie w chmurze przyspiesza zatem 

wejście na nowe rynki i skraca czas wprowadzania na rynek nowych produktów. Z tego powodu 

przetwarzanie w chmurze jest synonimem innowacyjnego modelu świadczenia usług IT. Nie oznacza 

to, że przetwarzanie w chmurze jest rozwiązaniem dla wszystkich lub dla wszystkich. Chmura jest 

zalecana w sytuacjach, w których istnieje prawdopodobieństwo gwałtownego wzrostu 

zapotrzebowania na zasoby komputerowe, potrzeby zmniejszenia nakładów informatycznych, szybkiej 

konfiguracji i wdrażania środowiska IT, zapotrzebowania na elastyczność i szybkie reagowanie na 

dynamikę rynku oraz wykorzystanie infrastruktury przetwarzania w chmurze dla szerszego grona 

użytkowników, aby zmniejszyć koszt jednostkowy. Przetwarzanie w chmurze zwykle nie jest zalecane, 

gdy zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe będzie prawdopodobnie stabilne przez pewien czas, 

zaangażowane są wrażliwe dane, ciężka integracja między aplikacjami wewnętrznymi i chmurowymi, 

korzyści z przetwarzania w chmurze są marginalne w porównaniu z nakładem pracy zaangażowanych 

w adopcję chmury, i nie ma jasnego uzasadnienia biznesowego dla adopcji chmury. Istnieje również 

wyraźne rozróżnienie między tym, co można hostować w chmurze prywatnej a chmurą publiczną. 

Podstawowe aplikacje biznesowe, aplikacje oparte na znacznej wewnętrznej własności intelektualnej 

(IP), aplikacje o kluczowym znaczeniu są lepszymi kandydatami do chmury prywatnej. Podobnie 

narzędzia współpracy w całym przedsiębiorstwie, używane w różnych lokalizacjach geograficznych, 

można wdrożyć w chmurze prywatnej. Platformy analizy danych i rozwiązania pamięci masowej 

najlepiej przechowywać w ramach chmury prywatnej, ponieważ bezpieczeństwo danych nadal stanowi 

poważny problem dla biznesu. Na drugim końcu spektrum rozwiązania dla klientów, takie jak 

zarządzanie relacjami z klientami (CRM), planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), można 

przenieść do chmury publicznej, ponieważ rozwiązania oparte na SaaS zyskały zaufanie klientów. 

Rozwiązania do odzyskiwania po awarii i tworzenia kopii zapasowych można przenieść do chmury 

publicznej, ponieważ mogą one prowadzić do dużych oszczędności kosztów. 

ARCHITEKTURA OBLICZEŃ W CHMURZE 

Czy dla organizacji wyruszającej w podróż w chmurze istnieje plan lub szablon, który można 

wykorzystać jako odniesienie w celu zrozumienia różnych elementów chmury obliczeniowej? Na 

szczęście odpowiedź brzmi tak. Ramy odniesienia można użyć do zorganizowania pomysłów 

przetwarzania w chmurze w praktycznej strukturze. Mówiąc prościej, Framework referencyjny składa 

się z dwóch elementów - Model referencyjny i Architektura referencyjna. Architektura referencyjna 

zapewnia rozkład, różne poglądy i najlepsze praktyki omawianego tematu. Zasadniczo pomaga nam 

odpowiedzieć na pytanie: „jaki jest skład przedmiotu (w tym przypadku przetwarzanie w chmurze)? 

Jakie możliwości zapewnia Cloud Computing? ”Model referencyjny z drugiej strony wyjaśnia koncepcje 

i relacje różnych komponentów architektury referencyjnej. Ramy odniesienia pomagają nam lepiej 

zrozumieć wszelkie kwestie techniczne. Istnieje wiele ram odniesienia dostępnych dla Cloud 

Computing. Wynika to z faktu, że każda struktura odniesienia jest budowana w oparciu o punkt 

widzenia konkretnej organizacji lub osoby. Dostawca usług w chmurze zdefiniowałby ramę odniesienia, 

która może znacznie różnić się od tej zdefiniowanej przez dostawcę sprzętu w chmurze. Nie ma ściśle 

określonego standardu definiowania ram odniesienia. Określenie ram, które najlepiej odpowiadają 

jego perspektywie i potrzebom, zależy od organu projektującego. Jednak zasada kciuka jest taka, że 

wszelkie zaprojektowane ramy odniesienia muszą być na wysokim poziomie i zrozumiałe. Istnieje wiele 

architektur, modeli i struktur referencyjnych Cloud Computing. Everware-CBDI - innowator w zakresie 



architektur i praktyk w zakresie koncepcji, technologii i technik opartych na chmurze, usługach i 

komponentach - klasyfikuje modele referencyjne chmury jako jeden z dwóch stylów: 

1. Na podstawie ról: gdzie działania lub możliwości są odwzorowane na role, takie jak dostawca chmury 

lub konsument. 

a) Architektura referencyjna usługi chmurowej DMTF 

b) Architektura referencyjna IBM Cloud Computing 

c) Architektura referencyjna NIST Cloud Computing 

2. Oparte na warstwach: gdzie działania lub możliwości są odwzorowane na warstwy w architekturze 

jako warstwy aplikacji lub zasobów lub na architekturę zarządzania usługami lub architekturę 

bezpieczeństwa. 

a) Model referencyjny Cloud Security Alliance jest jednym z wielu warstwowych modeli pokazujących 

„stos” chmury 

b) CISCO Cloud Reference Architecture Framework to architektura, która umieszcza chmurę nad 

warstwami architektury usług, bezpieczeństwa i technologii 

c) IEFT Cloud Reference Framework zagłębia się, pokazując możliwości każdej warstwy. 

Everware-CBDI wziął różne elementy z tych różnych architektur, modeli i frameworków i umieszcza je 

w ogólnym RF. Skonsolidował elementy zawarte w różnych architekturach referencyjnych, modelach i 

ramach dla Cloud Computing w ujednoliconą platformę. 

MODEL DOJRZEWANIA W CHMURZE 

Modele dojrzałości służą do porównywania naszej organizacji z innymi w branży. Oparty głównie na 

integracji modelu dojrzałości zdolności (CMMI), model dojrzałości w chmurze mierzy zdolność chmur 

do sześciu zdefiniowanych poziomów dojrzałości. Ponieważ adopcja w chmurze jest procesem 

długoterminowym, prawdziwa świadomość i zrozumienie obecnych możliwości organizacji w zakresie 

przetwarzania w chmurze pomaga w opracowaniu zrównoważonej strategii i architektury w celu 

wykorzystania pełnych korzyści z chmury i zmniejszenia ryzyka związanego z adopcją i transformacją 

chmury. Na rynku dostępnych jest wiele modeli dojrzałości w chmurze. Chociaż szczegółowe badanie 

tych różnych modeli nie wchodzi w zakres tego artykułu, warto przynajmniej omówić jeden model, aby 

czytelnicy mieli ogólne pojęcie o modelu dojrzałości w chmurze oraz o tym, jak może być przydatny w 

definiowaniu strategii chmury . Model dojrzałości chmurowej Open Data Center Alliance (ODCASM) 

obsługuje wiele perspektyw, aby dostosować się do różnorodnych wzorców adopcji chmury, które 

napotykają różne organizacje. Badają dojrzałość organizacji w poszczególnych modelach usług w 

chmurze: SaaS, PaaS, IaaS i Info-aaS. CMM przedstawia postęp integracji strukturalnej usługi w 

chmurze od poziomu podstawowego braku użycia chmury do pięciu progresywnych poziomów 

dojrzałości. Według ODCA te poziomy CMM umożliwiają realizację szeregu cech chmury, co z kolei 

przekłada się na zwiększenie funkcjonalności i wartości biznesowej. Te wyniki biznesowe są zalecanymi 

wynikami możliwości pozycjonowania w ramach różnych poziomów CMM: wzrost zdolności, wzrost 

wydajności, wzrost jakości i wzrost prędkości, które ostatecznie skutkują potężnym włączeniem 

strategii biznesowej. 

• Federated. Federacja odnosi się do zdolności oprogramowania do zarządzania tożsamością i 

dostępem do bezpiecznego udostępniania tożsamości użytkowników i profili. Ta zdolność pozwala 

użytkownikom w ramach konkretnej organizacji na wykorzystanie zasobów znajdujących się w wielu 



chmurach bez konieczności generowania osobnych poświadczeń w każdej chmurze osobno. Dział IT 

może zarządzać jednym zestawem tożsamości, autoryzacji i zestawem procesów przeglądu 

bezpieczeństwa. Z perspektywy użytkownika umożliwia to bezproblemową integrację z systemami i 

aplikacjami. 

• Interoperacyjność. Istnieją dwie kluczowe koncepcje interoperacyjności: (1) Możliwość podłączenia 

dwóch systemów, które działają jednocześnie w środowiskach chmurowych, oraz (2) możliwość 

łatwego przeniesienia systemu z jednej chmury do drugiej. Oba wymagają użycia standardowych 

mechanizmów do zarządzania usługami i zarządzania nimi, umożliwiając elastyczne działanie i 

elastyczność w przypadku dynamicznych modeli biznesowych, przy minimalizacji blokada dostawcy. 

• Otwarte standardy. Termin „otwarty” odnosi się zarówno do oprogramowania, jak i standardów. 

Oprogramowanie open source działa w szybkim tempie, wspierane przez różnorodne, dynamiczne 

aktualizacje społeczności. Te częste cykle aktualizacji zapewniają dostęp do najnowszych funkcji i 

możliwości, w tym do poprawy wydajności i wydajności. Zastosowanie wspólnych interfejsów API lub 

warstw abstrakcji ułatwia użytkownikom końcowym szybkie korzystanie z usług chmurowych od 

różnych dostawców w celu spełnienia wymagań biznesowych. Nawet jeśli oprogramowanie nie jest 

oprogramowaniem typu open source, powinno być zgodne z otwartymi standardami, aby 

zmaksymalizować korzyści z wdrożenia w chmurze. ODCA zdefiniował Model dojrzałości w chmurze 

dla każdej z poniższych perspektyw: 

• Perspektywa biznesowa 

• Perspektywa technologiczna 

• Dojrzałość infrastruktury jako usługi 

• Dojrzałość platformy jako usługi 

• Dojrzałość oprogramowania jako usługi 

• Dojrzałość informacyjna jako usługa 

Organizacja nie musi dążyć do poziomu 5 CMM we wszystkich przypadkach - różne poziomy w różnych 

obszarach zdolności mogą być do przyjęcia i mogą odpowiednio spełniać wymagania tej organizacji. 

Każda organizacja musi samodzielnie określić, gdzie chce się znaleźć, i jakie działania i czynniki ją tam 

zastosują, w zależności od możliwości. Kluczową kwestią z różnych perspektyw modelu dojrzałości 

chmur ODCA jest to, że pomaga organizacji zdefiniować przemyślaną mapę drogową adopcji chmury. 

Plan przejścia na chmurę zapewnia kompleksową wizualizację rozwoju technicznego wykorzystania 

technologii chmurowych w przedsiębiorstwie. Ta mapa drogowa adopcji nadaje kontekst planowaniu 

technicznemu i pomaga organizacjom w określeniu ilościowym istniejących wdrożeń i kroków, które z 

nich wynikają 

MODEL WYCENY CHMURY KOMPUTEROWEJ 

Znaczna część innowacji dotyczy prawidłowego wyceny usług w chmurze obliczeniowej. W 

przeciwieństwie do modeli zasobów IT o ustalonej cenie z określonymi prognozami popytu, ceny w 

chmurze obliczane są na podstawie ilości przydzielonych zasobów. To sprawia, że ceny w chmurze 

stanowią znaczną część cen zmiennych. Pomyśl o modelu wyceny w chmurze podobnym do usług 

użyteczności publicznej, z których korzystasz. Płacisz rachunek za energię elektryczną za liczbę zużytych 

jednostek lub kwota rachunku za zużycie wody jest proporcjonalna do wielkości zużycia. Rachunek 

różni się w zależności od zużycia. Podczas gdy ceny w chmurze obliczeniowej są podobne pod 

względem koncepcji, istnieje niewielka rozbieżność w porównaniu z cenami usług użyteczności 



publicznej. Przejście z modelu o stałej cenie na model o zmiennej cenie nastąpiło głównie z powodu 

faktu, że nie wszyscy użytkownicy mają taką samą potrzebę; dlatego naliczanie ich za jednostki, których 

nie zużywają, nie jest uważane za uczciwe. Ceny w chmurze różnią się w zależności od różnych modeli. 

Model SaaS będzie wyceniany inaczej niż model IaaS. Poniższa tabela pokazuje kluczowe elementy 

wyceny w chmurze w oparciu o model usługi w chmurze. Wycena obliczeń w chmurze składa się z 

dwóch głównych metod: stałej i dynamicznej. W ustalonej cenie klient zawsze ma taką samą kwotę. 

Obejmuje to model płatności za użycie, w którym klienci płacą za ilość zużywaną przez produkt lub za 

czas korzystania z określonej usługi. W przypadku cen dynamicznych ceny różnią się w zależności od 

poziomu zużycia, cech usług, jakości usług (QoS) itp. Nowym modelem cenowym, który jest coraz 

częściej stosowany, są ceny zależne od rynku; ta cena zależy od czasu rzeczywistego warunki rynkowe, 

takie jak negocjacje, aukcje, zachowanie popytu i zarządzanie zyskami. Należy pamiętać, że głównymi 

czynnikami wpływającymi na ceny w chmurze obliczeniowej są samoobsługa na żądanie, zakres 

dostępu do sieci, szybkość elastyczności, pula zasobów i jakość usług. Najważniejsze czynniki 

wpływające na ceny w chmurze obliczeniowej to: 

• Koszty początkowe: są to koszty początkowej konfiguracji, które dostawca usług wydaje na zakup 

zasobów. 

• Okres obowiązywania umowy: jest to okres, w którym klient będzie dzierżawić zasoby od 

usługodawcy. Im dłuższy okres obowiązywania umowy, tym niższa jest cena subskrypcji. 

• Jakość usług: jest to jakość usług gwarantowana przez usługodawcę. Jest to najczęściej dyskutowany 

składnik cen w chmurze. Im lepsza jakość QoS, tym wyższe ceny. 

• Wiek zasobów: jest to wiek zasobów zatrudnionych przez usługodawcę. Im starsze zasoby, tym niższa 

będzie naliczana cena. 

• Koszt utrzymania: Jest to kwota, którą dostawca usług wydaje na utrzymanie usługi w chmurze. 

Ogólnie rzecz biorąc, model wyceny w chmurze składa się z trzech głównych elementów: rzeczywistej 

wyceny w chmurze, jakości usług (QoS) oraz okresu użytkowania / umowy. 

Jak wspomniano wcześniej, modele wyceny w chmurze przeszły ogromne innowacje i zmiany w 

ostatnich latach. Częściowo ze względu na fakt, że przychody przepływów pieniężnych dostawcy usług 

w chmurze mogą się zmniejszyć z powodu preferencji konsumentów wobec mechanizmu płatności za 

korzystanie, przemysł opracował różne modele wyceny w chmurze. Krótko mówiąc, motywem 

przewodnim cen obliczeniowych w chmurze jest model „pay-as-you-go”. Zaleca się potencjalnym 

konsumentom usług przetwarzania w chmurze, aby negocjowali dodanie atrybutów jakości usługi 

(QoS) do cen ustalanych przez dostawców usług w chmurze. 

Zapewni to, że ceny nie będą tendencyjne w stosunku do usługodawcy; i wywierają presję, aby 

zapewnić stałą wydajność i jakość usług. 

OBLICZANIE CHMUR ZWROTU INWESTYCJI (ROI) 

Do niedawna firma postrzegała ROI w chmurze obliczeniowej przez pryzmat wykorzystania pojemności 

przede wszystkim dlatego, że chciała uniknąć wpływu nadmiernej alokacji i niedostosowania na koszty. 

Model usługi na żądanie i możliwość płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem umożliwiają 

świadczenie usług dokładnie wtedy, gdy tego potrzebują (bez obawy o koszty stałe i koszty inwestycji 

z góry). W dużej mierze model wydajności vs. wykorzystanie wystarczał na praktyczny model ROI, 

ponieważ koncentrował się na wydajności operacyjnej. W miarę dojrzewania branży firma zdała sobie 

sprawę, że mogą istnieć inne czynniki do pomiaru ROI. Oprócz wydajności operacyjnej, wydajność jest 



kolejnym kluczowym aspektem, którego nie mogą przeoczyć. Nie wszyscy dostawcy usług 

przetwarzania w chmurze zapewniają ten sam poziom jakości usług (QoS). Dlatego firma zaczęła 

naciskać na dostawców usług, aby dodali do umów / umów o świadczenie usług rygorystyczne umowy 

o gwarantowanym poziomie usług (SLA). Często stosowanym kluczowym wskaźnikiem wydajności QoS 

(KPI) jest SLA dostępności i odzyskiwania - wskaźnik wydajności dostępności w porównaniu z obecnymi 

poziomami usług. Następnym czynnikiem napędzającym ROI jest zapewnienie bezpieczeństwa. W 

przypadku przedsiębiorstw zaangażowanych w zarządzanie danymi wrażliwymi (np. Usługi finansowe, 

przemysł opieki zdrowotnej) bezpieczeństwo danych i zarządzanie ryzykiem jest kluczowym 

elementem ich działalności. Są gotowi zapłacić więcej za usługę, jeśli mają pewność, że ich dane będą 

chronione i nie zostaną naruszone. W zależności od charakteru firmy i jej wymagań / oczekiwań od 

dostawców usług w chmurze organizacje używają mnóstwa kombinacji wskaźników KPI i modeli ROI 

mierzyć ROI w chmurze. Kluczowe czynniki zwrotu z inwestycji są nadal kontynuacją tradycyjnych 

sterowników IT - czas, koszt, jakość i rentowność. W zależności od konkretnej potrzeby firmy dodaje 

się takie parametry, jak zgodność, zarządzanie ryzykiem, zrównoważony rozwój itp. Grupa robocza 

Open Group Cloud Computing wprowadziła kluczowe podejście do pomiaru ROI przetwarzania w 

chmurze, przedstawiając przegląd kluczowych wskaźników wydajności i wskaźników w chmurze. 

CZY CLOUD COMPUTING JEST PRAWIDŁOWY DLA TWOJEJ ORGANIZACJI? 

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To, czy przetwarzanie w chmurze jest właściwym 

rozwiązaniem, zależy od różnych czynników: 

• Całkowity koszt posiadania (TCO): Ponieważ oszczędność kosztów jest jednym z najważniejszych 

czynników decydujących o wyborze rozwiązania w chmurze, należy ocenić, jaki miałby wpływ na 

całkowity koszt posiadania. Konieczna jest dokładna analiza całkowitego kosztu posiadania. 

Zaobserwowano, że rzeczywista wartość (wartość zrealizowana po przyjęciu chmury) w porównaniu 

do wartości postrzeganej (oczekiwana wartość postrzegana przed przyjęciem chmury) jest dość 

marginalna dla niektórych organizacji, jeśli weźmie się pod uwagę inne nienamacalne czynniki (np. 

Bezpieczeństwo danych, łatwość wdrożenia, wsparcie dostępność, jakość usług itp.). 

• Bezpieczeństwo danych: bezpieczeństwo danych jest nadal jednym z głównych czynników strachu 

dla przedsiębiorstw. W ostatnich latach pojawiło się wiele dowodów na naruszenie bezpieczeństwa 

danych. Głośny hack Sony jest teraz znany w branży. W 2014 r. JP Morgan Chase odnotował naruszenie 

80 milionów rekordów dotyczących użycia kradzieży tożsamości. W tym samym roku Apple iCloud padł 

ofiarą włamania na konta znanych osobistości, co doprowadziło do udostępnienia prywatnych zdjęć i 

filmów w domenie publicznej. Jeśli Twoja firma wiąże się z kontami o kluczowym znaczeniu i poufnymi 

informacjami poufnymi, przeprowadź odpowiednią ocenę ryzyka i ocenę dostawcy usług w chmurze. 

Wykonuj właściwe i regularne oceny ryzyka, aby określić, gdzie dostawca usług w chmurze 

przechowuje i przesyła cenne dane. W takich przypadkach wybranie chmury prywatnej może być 

lepszym rozwiązaniem niż chmura publiczna. 

• Zgodność i zarządzanie: Przetwarzanie w chmurze staje się coraz bardziej złożone (zarówno dla 

dostawców usług w chmurze, jak i konsumentów), jeśli chodzi o kwestie prawne, regulacyjne i 

dotyczące zgodności. Istnieje wiele przepisów, którymi należy się zająć. Istnieją regulacje rządowe, 

takie jak Sarbanes-Oxley i Ustawa o ochronie danych Unii Europejskiej, oraz regulacje branżowe, takie 

jak PCI DSS dla kart płatniczych i HIPAA dla opieki zdrowotnej. Dodatkowo obowiązują przepisy 

geograficzne, takie jak przepisy krajowe i stanowe. Dlatego przed wdrożeniem rozwiązania w chmurze 

(dla klientów usług) oceń, w jaki sposób tworzenie i wdrażanie środków zgodnych z przepisami 

zwiększy istniejące obciążenie. Sprawdź u usługodawców, gdzie znajdują się centra danych w chmurze; 

i sprawdź, czy przepisy zezwalają na przechowywanie danych poza krajem. Na przykład unijna ustawa 



o ochronie danych nakazuje przechowywanie danych osobowych w Unii Europejskiej. Jeśli organizacja 

przechowuje informacje związane ze zdrowiem bez względu na to, do jakiej branży należy, podlega 

HIPAA. Dlatego ściśle współpracuj z dostawcą usług w chmurze, aby określić wszystkie wymagania 

prawne i regulacyjne oraz kroki, które należy spełnić, aby spełnić te przepisy. Nawet jeśli masz do 

czynienia z usługodawcą zewnętrznym, zastosuj wobec nich te same klauzule umowne, co w przypadku 

swojego głównego dostawcy. W końcu niezgodność może być kosztowna. Branża kart płatniczych (PCI) 

może nakładać kary pieniężne w wysokości do 100 000 USD miesięcznie za naruszenia jej zgodności. 

• Łatwość integracji: określ, jak łatwo jest zintegrować rozwiązanie chmurowe z istniejącym 

środowiskiem IT. Sprawdź interoperacyjność z aplikacjami korporacyjnymi, aplikacjami 

niestandardowymi, opracowanymi wewnętrznie rozwiązaniami i niestandardowymi interfejsami. 

• Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA): Starannie spreparowana umowa SLA ma ogromne 

znaczenie dla uzyskania odpowiedniej jakości usług (QoS). Nie oznacza to, że przyjmując usługi w 

chmurze, rezygnujesz z kontroli nad zarządzaniem dostępnością, wydajnością, konserwowalnością i 

terminowym wsparciem, tak jak w przypadku własnej infrastruktury. Dlatego negocjuj ściśle proces, 

mechanizmy kontrolne i umowy SLA z usługodawcą, aby zagwarantować spójną QoS. 

MAPA DROGOWA CLOUD COMPUTINGU 

Plan adopcji w chmurze zależy od wybranego modelu chmury. Jeśli wymóg dotyczy po prostu 

rozwiązań SaaS lub PaaS, plan adopcji jest prosty. Należy ocenić funkcjonalność aplikacji biznesowej, 

którą chce się zlecić na zewnątrz, określić odpowiednie rozwiązanie i dostawcę chmury oraz zamówić 

usługi w chmurze. W przypadku przyjęcia IaaS, szczególnie w przypadku organizacji, które dokonały 

znacznych inwestycji w CAPEX infrastruktury, migracja do chmury zależy od wielu czynników. 

Podstawowym wymaganiem jest pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury poprzez wirtualizację i 

inne powiązane koncepcje. 

1. Określ, co przenieść do chmury - Oceń potrzeby biznesowe i to, co będziesz migrować do chmury. 

Przygotuj spis obciążeń, które chcesz nabyć w chmurze. Niektóre z typowych obciążeń, które są łatwo 

dostępne w chmurze, obejmują analizy, infrastrukturę, taką jak pamięć masowa, tworzenie kopii 

zapasowych, aplikacje, narzędzia współpracy, obliczanie infrastruktury, odzyskiwanie po awarii, 

procesy biznesowe, i tak dalej. Gdy zdecydujesz się na usługę, którą kupisz w chmurze, określ 

parametry, takie jak wymagania dotyczące dostępności usługi, nie. użytkowników (dla rozwiązań SaaS), 

model subskrypcji, model wsparcia i tym podobne. Ten krok ma przede wszystkim na celu 

przedstawienie jasnych wymagań i planu działania. 

2. Ocena przydatności w chmurze: Pierwszym krokiem jest ocena potrzeby przejścia do chmury lub 

zakupu usług w chmurze. Trzeba ocenić, czy funkcjonalność biznesowa ma kluczowe znaczenie dla 

biznesu, czy rozwiązanie oparte na chmurze jest warte ryzyka z nim związanego (tj. Kradzieży danych, 

przestojów usług itp.). 

3. Ustanowienie uzasadnienia biznesowego: ustalenie jasnego uzasadnienia biznesowego do przyjęcia 

w chmurze. Określ korzyści finansowe i pozafinansowe, które mają zostać zrealizowane w 

perspektywie średnio- i długoterminowej (ponad 3 lata). 

4. Przeprowadź dowód koncepcji (PoC): Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie 

małego PoC w celu sprawdzenia, czy model chmury naprawdę dla Ciebie działa. Wielu dostawców 

usług w chmurze zapewnia okres próbny na wypróbowanie swoich rozwiązań w chmurze. Na etapie 

PoC oceń techniczną wykonalność integracji rozwiązań wewnętrznych z rozwiązaniami chmurowymi. 



5. Wirtualizacja i standaryzacja: Jak wspomniano wcześniej w dokumencie, w pełni wykorzystaj 

możliwości wirtualizacji przed przejściem do chmury. Wirtualizacja zapewnia te same korzyści, co 

usługi chmurowe. W twojej infrastrukturze może być wiele niewykorzystanych zdolności; wirtualizacja 

umożliwia ich pełną optymalizację, a także ujednolicenie procesu i technologii (oprogramowanie, 

sprzęt, narzędzia itp.), abyś mógł korzystać ze standardowych usług chmurowych. 

6. Lay Cloud Foundation: ułóż jasną podstawę Cloud Computing, jeśli masz długoterminowy plan 

przejścia na Cloud. Zdefiniuj architekturę referencyjną i skalowalną architekturę aplikacji, w tym plan 

integracji. Dobrze zdefiniowana architektura pomoże w zarządzaniu zmianami i wpływem wdrożenia 

chmury. 

7. Wybierz partnera w chmurze: ostrożnie oceń partnera usługi w chmurze. Oceń ich możliwości, 

mocne / słabe strony oraz ich zdolność do spełnienia wymagań dotyczących wsparcia i usług. Określ, 

jak bezpieczne są twoje dane w ich środowisku chmurowym i jakie mechanizmy zapobiegawcze mają 

na wypadek ewentualnych zdarzeń. Poproś o odpowiednie studia przypadków i w razie potrzeby 

sprawdź referencje. Kluczem jest określenie poziomu zaufania, który możesz obdarzyć partnera w 

chmurze. 

8. Zarządzaj infrastrukturą chmurową: jest to migracja po chmurze. Powinno to obejmować 

zarządzanie infrastrukturą w chmurze poprzez włączenie funkcji samoobsługi, takich jak zwiększanie / 

zmniejszanie zapotrzebowania (np. Potrzeby związane z pamięcią masową), zmiana modeli 

subskrypcji, usług wsparcia itp. Chodzi o to, aby zachować kontrolę nad sobą, a nie polegać całkowicie. 

na usługodawcę. 

WYMOGI DOTYCZĄCE MIGRACJI CHMURY PUBLICZNEJ 

Pomyślna migracja do chmury wymaga przeglądu struktury organizacyjnej, procesów i technologii oraz 

jasnego zrozumienia wpływu i ryzyka biznesowego. Jednym z kluczowych warunków koniecznych do 

przejścia na chmurę jest pełne wykorzystanie możliwości i zalet wirtualizacji. W większości przypadków 

wirtualizacja zapewnia takie same korzyści, jakie zapewnia przetwarzanie w chmurze. Najważniejsze 

zalety wirtualizacji to: 

a) Zapewnienie dostępnej przepustowości można szybko uzyskać w celu spełnienia wymagań 

biznesowych. 

b) Znaczne wysiłki związane z zarządzaniem infrastrukturą są zminimalizowane przez przyjęcie narzędzi 

do wirtualizacji. 

c) Ułatwia zarządzanie elastycznością i skalowalnością popytu, ponieważ zwiększenie lub zmniejszenie 

wymaganej przepustowości infrastruktury jest łatwe. 

d) Zmniejszony OPEX dzięki optymalizacji dostępnej infrastruktury. 

e) Zmniejszony CAPEX ze względu na współdzielenie aktywów 

f) Zwiększone wykorzystanie i dostępność infrastruktury. 

g) Zmniejszony całkowity koszt posiadania (TCO), jak pokazano na poniższym rysunku. 



 

Jeśli wirtualizacja jest tak dobra jak przetwarzanie w chmurze i obie są dla siebie komplementarne, w 

jaki sposób organizacje decydują, którą opcję wybrać? Prosta odpowiedź brzmi: to zależy. Zależy to od 

rodzaju organizacji i wydanego CAPEX / OPEX, wymagań dotyczących skalowalności, potrzeb 

bezpieczeństwa itp. Należy również zauważyć kluczową różnicę między wirtualizacją a chmurą. Podczas 

gdy Cloud obejmuje głównie funkcje wirtualizacji, dodatkowo Cloud zapewnia takie korzyści, jak 

samoobsługa, elastyczność, zautomatyzowane zarządzanie, skalowalność i płatna usługa, która nie jest 

związana z wirtualizacją. Mniejsze organizacje, które mają mniej personelu IT, są mniej podatne na 

zagrożenia bezpieczeństwa i są bardziej zorientowane na OPEX, są prawdopodobnie kandydatami do 

przyjęcia przetwarzania w chmurze. Chmura jest odpowiednia dla takich organizacji, które chcą 

rozpocząć działalność, kontrolować koszty IT, płacąc tylko za zużycie, które zużywają. Z drugiej strony 

duże organizacje, które dużo zainwestowały w CAPEX, mają wyjątkowy charakter aplikacji 

biznesowych, które mogą stanowić wyzwanie w zakresie integracji ze środowiskiem chmurowym i 

wymagają lepszej kontroli bezpieczeństwa, mogą chcieć kontynuować wirtualizację obecnej 

infrastruktury. Tak duże organizacje zwykle maksymalizują moc wirtualizacji przed przejściem na nisko 

zawieszone usługi chmurowe, takie jak tworzenie kopii zapasowych, skalowalność pamięci masowej, 

rozwiązania SaaS dla nie-podstawowych funkcji biznesowych itp. Kluczową kwestią do odnotowania 

jest: Wirtualizacja jest podstawową technologią, na której budowanie chmury obliczeniowej; sprawia, 

że przetwarzanie w chmurze działa. Dlatego oba nie są wymienne. Wirtualizacja jest stosowana 

lokalnie, a przetwarzanie w chmurze jest dostępne jako usługa. 

WYZWANIA WYKONAWCZE 

Cloud Computing ma swoje własne pułapki, jeśli chodzi o implementację. Istnieją wyzwania związane 

z wdrażaniem. Wdrożenie odbywa się poza granicami organizacji - w dziedzinie, która nie jest pod 

całkowitą kontrolą organizacji. Istnieją wyzwania związane z bezpieczeństwem, ryzykiem, przepisami 

itp. Warto zwrócić uwagę na najczęstsze wyzwania związane z wdrażaniem przetwarzania w chmurze. 

• Wyzwania prawne: wszyscy dostawcy usług w chmurze mogą nie znać wszystkich wymagań 

bezpieczeństwa, które są specyficzne dla każdego kraju. Istnieje wiele przepisów dotyczących 

lokalizacji centrów danych, ogólnych zagrożeń bezpieczeństwa, utraty danych i prywatności, 

naruszenia praw własności intelektualnej itp. 

• Wysokie koszty wdrożenia: najczęściej organizacje nie zdają sobie sprawy, że jednorazowy koszt 

wdrożenia, integracji i przejścia do chmury może być wyższy niż oczekiwano. Czy na dłuższą metę 



korzyści wynikające z przetwarzania w chmurze równoważą ten koszt? Jest to coś, co musi zrozumieć 

każdy dostawca chmury. 

• Przenośność i interoperacyjność danych: Brak jest standardów dotyczących przenoszenia danych i 

interoperacyjności między dostawcami usług w chmurze. W związku z tym istnieje nieodłączne ryzyko, 

że klient usług w chmurze może zostać zablokowany w określonym produkcie / dostawcy w chmurze. 

Dlatego najlepiej jest unikać rozwiązań w chmurze, które nie są interoperacyjne. 

• Wyzwania związane z integracją: integracja z istniejącą architekturą jest dużym wyzwaniem, jeśli 

chodzi o wdrożenie w chmurze. Określona marka serwerów w centrum danych organizacji może nie 

być kompatybilna z infrastrukturą zapewnianą przez dostawców chmury. Dzieje się tak głównie wtedy, 

gdy organizacja nadal korzysta ze starszej infrastruktury, która nie została zaktualizowana do 

najnowszych wersji. Dostawcy usług w chmurze przeważnie stosują najnowsze technologie, aby móc 

wykorzystać wirtualizację, a także ustanowić wspólną platformę infrastruktury, która prawdopodobnie 

zaspokoi różnorodne środowisko konsumentów. 

• Zarządzanie zmianami: przyjęcie usług w chmurze powoduje znaczne zakłócenia w działalności 

biznesowej. Organizacje wciąż nie są przygotowane do działania w środowisku, w którym 

przetwarzanie w chmurze jest normą. Do kogo docierają użytkownicy biznesowi, kiedy potrzebują 

pilnych zmian w aplikacjach lub gdy podstawowa aplikacja biznesowa nie działa? Jak wewnętrzny dział 

IT radzi sobie z kryzysem, gdy zarządzanie aplikacją spoczywa na dostawcy usług w chmurze? Czy nie 

będzie w stanie sprostać wyzwaniom biznesowym, które doprowadzą do osłabienia zaufania między IT 

a biznesem? Dlatego proces zarządzania zmianami związany z chmurą obliczeniową musi być jasno 

zdefiniowany. 

• Obsługa chmury: organizacje muszą jeszcze wdrożyć funkcje zarządzania i procesy obsługi usług w 

chmurze. Należy zdefiniować procesy nadzorowania i zarządzania wykorzystaniem chmury, 

wydajnością, skalowalnością, umowami SLA i wszelkimi nieplanowanymi przestojami. 

• Commoditization vs. Customization: Ostatnie duże wyzwanie polega na tym, jak zachować 

równowagę między commoditization a customization. Dostawcy usług w chmurze szukają sposobów 

na utowarowienie swoich usług. Czy klienci w chmurze mogą potrzebować konkretnych, 

dostosowanych usług, aby osiągnąć zróżnicowanie działalności? Jak można je pogodzić? 

• Zarządzanie dostawcami: większość umów w chmurze zawiera mieszany pakiet umów outsourcingu, 

leasingu i oprogramowania. Może istnieć wiele umów związanych z oprogramowaniem, platformą i 

usługami sprzętowymi. Po drugie, pojedynczy dostawca usług w chmurze może nie zaspokajać 

wszystkich potrzeb firm. Być może będą musieli uzyskać usługi od wielu dostawców usług w chmurze. 

Jeśli chodzi o jego etap, zarządzanie wieloma dostawcami i kontraktami w chmurze może być 

koszmarem organizacyjnym  

MODEL WYBORU USŁUGODAWCY CHMURY PUBLICZNEJ 

Gdy zdecydujesz się na rozwiązanie w chmurze, kolejnym wyzwaniem jest wybór odpowiedniego 

dostawcy usług w chmurze. W takich scenariuszach pomocne byłoby podejście analityczne i dobrze 

zdefiniowane kryteria oceny. 

Bezpieczeństwo :  

• Fizyczne bezpieczeństwo lokalizacji / centrum danych, w którym hostowana jest usługa w chmurze 

• Bezpieczeństwo aplikacji i danych 



• Bezpieczeństwo związane z wieloma najemcami 

• Zarządzanie szyfrowaniem danych 

• Zarządzanie dostępem użytkowników 

 

Jakość usługi :  

• Gwarancje wydajności (poprzez umowy SLA) 

• Dostępność usługi 

• Niezawodność usług 

• Wydajność i opóźnienie sieci 

• Podstawowa wydajność sprzętu 

• Skalowalność wydajności 

• Czas reakcji na incydent 

• Planowana konserwacja i przestoje aktualizacji 

 

Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA) : 

• Czy umowy SLA są inteligentne? 

ο S - Specyficzne 

ο M - Mierzalne 

ο A – Achievable (Osiągalne) 

ο R - Realistyczne 

ο T – terminowe 

 

Całkowity koszt posiadania (TCO) :  

• Cena - w stosunku do rozwiązania wewnętrznego, innych ofert usług publicznych w chmurze i 

dostawców 

• Stosunki ceny do wydajności 

• Koszt aktualizacji 

• Koszty wsparcia 

• Kosztów ogólnych 

• Ukryte koszty 

• Całkowity koszt 



Łatwość techniczna 

• Łatwość wdrożenia 

• Czas realizacji i wsparcie wdrożenia / wdrożenia 

• Łatwość integracji technicznej i interoperacyjności z rozwiązaniami wewnętrznymi 

• Kompatybilność ze starszymi systemami 

• Łatwość łączności z rozwiązaniem chmurowym 

• Dostęp do analiz i raportów 

 

Lokalizacja i przepisy :  

• Lokalizacja centrów danych (w kraju lub poza krajem) 

• Przepisy lokalne i międzynarodowe 

• Redundancja geograficzna 

 

Planowanie katastrof : 

• Redundancja architektury centrum danych 

• Usługi i opcje tworzenia kopii zapasowych i przełączania awaryjnego 

• Czas na odzyskanie przestarzałych usług (w tym historii!) 

• Architektura chmury (unikanie katastrof / perspektywa prewencyjna) 

• Lokalizacja alternatywnych centrów danych z duplikatami usług 

 

Usługa :  

• Usługi wsparcia 

• Usługi zarządzane 

• Profesjonalne usługi 

• Usługi odzyskiwania 

• Monitorowanie usług 

 

Inne :  

• Zrównoważony rozwój (zielone centra danych i efektywność środowiskowa) 

• Poziom śladu węglowego 

 



KWESTIONARIUSZ OCENY GOTOWOŚCI W CHMURZE 

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pytania, które firmy i organizacje muszą sobie zadać 

przed wyruszeniem w podróż do chmury (szczególnie do chmury publicznej) 

 

Business Case :  

• Czy opracowałeś uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia projektu w chmurze? 

• Czy zidentyfikowałeś czynniki sukcesu wdrożenia projektu chmury? 

• Czy określono wymagania dotyczące dostępności i ciągłości działania dla następnego projektu w 

chmurze? 

 

Wirtualizacja centrum danych: 

Czy w pełni wykorzystałeś wirtualizację? Wirtualizacja centrów danych tworzy oszczędności, 

optymalnie wykorzystując własne zasoby (infrastrukturę i ludzi)? 

 

Interoperacyjność: 

Aby być kompatybilnym z chmurą, aplikacje muszą korzystać ze wspólnej metody programowej 

interakcji z podstawowymi zasobami i usługami w chmurze. Czy oceniłeś interoperacyjność swoich 

aplikacji biznesowych z aplikacjami w chmurze? 

 

Integracja : 

W jaki sposób aplikacje wewnętrzne integrowałyby się z aplikacjami w chmurze? 

 

Wykorzystanie zasobów obliczeniowych: 

Jak bardzo zmieniają się Twoje wymagania dotyczące zasobów komputerowych w ciągu roku? 

 

Ochrona danych :  

• Czy masz plan bezpieczeństwa danych, aby określić minimalny poziom bezpieczeństwa danych, który 

zaakceptowałbyś od dostawcy usług w chmurze? 

• Gdzie znajdują się główne dane biznesowe - w domu lub w chmurze? 

 

Strategia migracji aplikacji: 

Czy opracowałeś plan migracji aplikacji do chmury? 

 



Wymagania dotyczące wydajności: 

Jakie wymagania dotyczące wydajności zostały zidentyfikowane dla Twojego projektu w chmurze? 

 

Zarządzanie ryzykiem :  

Czy oceniłeś ryzyko i konsekwencje, jeśli usługa w chmurze ulegnie awarii lub dane w chmurze zostaną 

naruszone? 

NOWA GENERACJA CLOUD COMPUTING 

Następna generacja przetwarzania w chmurze będzie zbieżna z trzema kluczowymi funkcjami chmury 

- (a) zdolnością do szybkiego budowania i wdrażania w środowisku chmury (platforma jako usługa), (b) 

zdolnością do pracy z dowolnego miejsca i czasu przy użyciu rozwiązań chmurowych (oprogramowanie 

jako usługa) oraz (c) dostępność hosta usług chmurowych nowej generacji (np. Dane jako usługa). 

Główne innowacje będą miały miejsce w obszarze usług platformy Cloud. Platforma chmurowa nowej 

generacji będzie wysoce inteligentna, będzie obsługiwać wiele konfiguracji, będzie współpracować z 

różnymi infrastrukturami, zapewni konsumentom wysoki poziom elastyczności usług i będzie łatwo 

integrować się ze środowiskiem i procesami przedsiębiorstwa. Zapewni wspólną platformę do 

budowania zdolności SMAC w organizacji - media społecznościowe, mobilność, analitykę i usługi oparte 

na chmurze. Połączenie chmury i Internetu rzeczy (IoT) stworzy nową generację inteligentnych, 

sterowanych programowo maszyn, które mogą być obsługiwane zdalnie przy minimalnym nadzorze i 

kontroli. Koncepcja oparta na oprogramowaniu obejmie również sprzęt, taki jak serwery, pamięć 

masowa, sprzęt sieciowy. Całą infrastrukturę można zwirtualizować i centralnie kontrolować lub 

zdefiniować programowo. Organizacja (konsumenci usług w chmurze) będzie miała ogromną 

przewagę, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że każda nowa technologia lub usługa biznesowa 

może być dostępna jako usługa w chmurze. Już takie koncepcje, jak Big Data, Analytics są już dostępne 

w chmurze. W sierpniu 2014 r. IBM uruchomił usługę Watson Discovery Service, aby umożliwić 

badaczom przyspieszenie tempa przełomów naukowych poprzez odkrywanie nieznanych wcześniej 

połączeń w Big Data. Według IBM: „Dostępny teraz jako usługa w chmurze, IBM Watson Discovery 

Advisor został zaprojektowany do skalowania i przyspieszania odkryć przez zespoły badawcze. Skraca 

czas potrzebny do testowania hipotez i formułowania wniosków, które mogą przyspieszyć ich pracę - 

od miesięcy do dni i dni do zaledwie godzin - przynosząc nowy poziom szybkości i precyzji do badań i 

rozwoju. ”Przetwarzanie w chmurze obejmuje również open source droga. OpenStack jest jednym z 

takich przykładów. Jest to infrastruktura typu open source jako usługa. „OpenStack to system 

operacyjny w chmurze, który kontroluje duże pule zasobów obliczeniowych, pamięci i sieci w centrum 

danych, wszystkie zarządzane za pomocą pulpitu nawigacyjnego, który daje administratorom kontrolę, 

a jednocześnie umożliwia użytkownikom udostępnianie zasobów za pośrednictwem interfejsu 

internetowego.” - OpenStack. OpenStack zapewnia również różne usługi wspólne, takie jak usługa 

tożsamości, usługa obrazu, usługa telemetrii, usługa orkiestracji i usługa bazy danych. . Rozszerzając tę 

samą adopcję oprogramowania typu open source, Intel opracował wizję przetwarzania w chmurze 

otwartej. Trzy kluczowe tematy, zwane Open Cloud Vision firmy Intel, to federacja, automatyzacja i 

świadomość klientów. Federacja pozwoli „komunikować się, dane i usługi łatwo przemieszczać się w 

obrębie infrastruktury przetwarzania w chmurze i pomiędzy nią”. Automatyzacja pozwoli „określić, 

zlokalizować i bezpiecznie zapewnić usługi w chmurze, co pozwoli na minimalną interakcję między 

ludźmi”. Świadomość klienta oznacza, że „aplikacje w chmurze” są w stanie rozpoznać możliwości 

poszczególnych urządzeń klienckich w celu bezpiecznego dostosowania i optymalizacji dostarczania 

aplikacji, jednocześnie podnosząc komfort użytkowania. ”InterCloud - koncepcja krótko wprowadzona 



w pierwszej części - zyska coraz większą popularność. Zobaczymy łączenie różnych usług chmurowych 

świadczonych przez różne usługi chmurowe w jedną w celu lepszego zarządzania zasobami 

chmurowymi.  

Wreszcie przetwarzanie w chmurze nowej generacji przyniesie ogromne korzyści użytkownikom 

końcowym. Użytkownicy końcowi będą coraz częściej korzystać z usług osobistych w chmurze, takich 

jak umieszczanie danych osobowych w chmurze. Organizacje zdają sobie sprawę, że pracownicy nie 

przechowują już folderów osobistych na biurowych stacjach roboczych; pracownicy po prostu 

umieszczają wszystko w chmurze (np. dysk Google, Apple iCloud), wykorzystując zasady BYOD (Bring 

Your Own Device), które rozszerzają korporacje. Dlatego pracodawcy będą zmuszeni do poszukiwania 

sposobów włączenia usług chmury osobistej w środowisku korporacyjnym. Według Herb Van Hook, 

zastępcy dyrektora ds. Technologii w firmie BMC Software, przetwarzanie w chmurze nowej generacji 

„… dostarczy wartość dla firmy szybciej, automatyzując wszystko, od żądania do wdrożenia i 

konfiguracji - i to w górę iw dół stosu i w całej infrastrukturze. ”Kluczowymi czynnikami przetwarzania 

w chmurze nowej generacji będą: wartość biznesowa, wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i 

samoobsługa 

 


