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Cloud computing – czyli chmura obliczeniowa
ib moĝliwoĂci jej wykorzystania wb mediach
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Zbigniew Handzel*
Chmura obliczeniowa, czyli cloud computing, to rozwiÈzanie, które moĝna nazwaÊ przyszïoĂciÈ IT
(ang.bInformation Technology, technologia informacyjna). Niezwykle dynamicznie rozwijajÈce siÚ technologie informatyczne powodujÈ, ĝe coraz wiÚksza grupa uĝytkowników po prostu nie nadÈĝa zbwdraĝaniem
nowych technologii, ab dodatkowo koszty czÚstej aktualizacji systemów sÈ naprawdÚ znaczÈce. DziÚki
chmurze obliczeniowej moĝemy skorzystaÊ zb najnowszych rozwiÈzañ ib najwiÚkszej mocy obliczeniowej
bez potrzeby zakupu, serwisowania ibczÚstej aktualizacji sprzÚtu oraz oprogramowania. Jest to niezwykle
istotne zb ekonomicznego punktu widzenia uĝytkowników, gdyĝ wb przypadku tradycyjnych systemów IT
kaĝda aktualizacja programowo-sprzÚtowa wymagaïa sporych nakïadów finansowych. Waĝnym aspektem
jest równieĝ skalowalnoĂÊ chmury obliczeniowej, gdzie system „roĂnie” wraz zbrozwojem ibmoĝliwoĂciami
danej firmy, nie generujÈc zbytecznych wydatków. Moĝna zatem powiedzieÊ, iĝ jest to niemal idealne
rozwiÈzanie firm ib przedsiÚbiorstw, które swojÈ dziaïalnoĂÊ opierajÈ na innowacyjnych rozwiÈzaniach,
ab do takiej grupy moĝemy zaliczyÊ m.in. media. Chmura obliczeniowa pozwoli wb tym przypadku na
wdraĝanie najnowszych technologii IT, minimalizujÈc koszty zb tym zwiÈzane.
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Cloud computing, is ab solution that can be called the future of IT (Information Technology). Extremely
fast developing technologies mean that an increasing number of users simply cannot keep up with the
implementation of new technologies, and in addition the cost of frequent updates to these systems
are really significant. With cloud computing, we can take advantage of the latest solutions and the
largest computing power without the need to purchase, servicing and frequent updating of hardware
and software. This is very important from an economic point of view of the users, since in the case
of traditional IT systems, each update of software and hardware required considerable financial investments. An important aspect is the scalability of cloud computing, where the system ‘grows’ with the
development and capabilities of the company, without generating unnecessary expenditure. It could then
be said that this is almost the perfect solution for companies and enterprises, where activities are based
on innovative solutions, which include, among others, media. Cloud computing will allow, in this case,
for the implementation of the latest IT technology, minimizing the costs associated with the process.
Keywords: cloud computing, virtualization, IT, server.
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Zbigniew Handzel

1. WstÚp
Rozwój systemów informatycznych (zarówno software, jak ib hardware)
jest niezwykle dynamiczny ib czÚsto okazuje siÚ, ĝe uĝytkownicy róĝnego
rodzaju technologii juĝ wbchwili wdraĝania danego systemu dysponujÈ nieco
przestarzaïym rozwiÈzaniem. Do tej pory sytuacja wyglÈdaïa nastÚpujÈco:
uĝytkownik kupowaï nowoczesny system, wydajÈc ogromne kwoty, by po
krótkim czasie byÊ zmuszonym do kolejnych zakupów aktualizacji zarówno
sprzÚtowych, jak ib programowych. Okazywaïo siÚ zatem, ĝe inwestycja
wb dobry system informatyczny to dopiero poczÈtek ogromnych wydatków,
gdyĝ koszty utrzymania ib aktualizowania systemów zazwyczaj wielokrotnie
przewyĝszajÈ samo wdroĝenie systemu. Sytuacja taka powodowaïa czÚsto, ĝe
firmy ib róĝnego rodzaju organizacje dysponujÈce ograniczonymi Ărodkami
finansowymi przez wiele lat korzystaïy jedynie zb przestarzaïych, nieaktualnych systemów ib programów.
W celu rozwiÈzania tego problemu pojawiïa siÚ idea, by system informatyczny (zarówno zasoby software, jak ibhardware) mógï byÊ dostarczany
do uĝytkownika poprzez sieÊ na zasadzie abonamentowej, jak np. energia
elektryczna (nie potrzeba posiadaÊ wïasnej elektrowni, by móc korzystaÊ
zb elektrycznoĂci). RozwiÈzanie takie nazwano cloud computing (chmura
obliczeniowa), czyli tzw. przetwarzanie wbchmurze, które polega na dostarczeniu odbiorcy mocy obliczeniowej ib oprogramowania poprzez Internet.
Uĝytkownik zbdowolnego urzÈdzenia zbobsïugÈ sieci (komputer, notebook,
tablet) loguje siÚ na swój profil ib korzysta zb zasobów sprzÚtowo-programowych superkomputera, pïacÈc za jego wykorzystanie, bez potrzeby jego
zakupu, obsïugi ib serwisowania.
Korzystanie zb chmury obliczeniowej oznacza, ĝe nawet najmniejsze
przedsiÚbiorstwa mogÈ docieraÊ do coraz wiÚkszych rynków, ab rzÈdy
mogÈ zwiÚkszaÊ atrakcyjnoĂÊ ibskutecznoĂÊ swoich usïug, ograniczajÈc jednoczeĂnie wydatki (Komisja Europejska, 2012a). Omawiane rozwiÈzanie
moĝe byÊ niezwykle uĝyteczne wb przypadku rynku, gdzie dziÚki chmurze
obliczeniowej mogÈ powstawaÊ ib rozwijaÊ siÚ nowe firmy bez potrzeby
dysponowania juĝ na samym poczÈtku ogromnymi Ărodkami finansowymi.
Zbniniejszego artykuïu dowiemy siÚ zatem zarówno tego, jak dziaïa chmura
obliczeniowa, jak równieĝ poznamy moĝliwoĂci wykorzystania cloud computing wb mediach.

2. Czym jest chmura obliczeniowa?
Na poczÈtek spróbujmy odpowiedzieÊ na pytanie: Czym jest cloud computing, czyli tzw. przetwarzanie wb chmurze? Moĝna powiedzieÊ, ĝe cloud
computing to nowy model zarzÈdzania Ărodowiskiem IT, wbktórym rozwiÈzania zapoĝyczono zbideologii funkcjonowania sieci Internet. Idea technologii cloud computing polega na przeniesieniu caïego ciÚĝaru Ăwiadczenia
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usïug IT (zasobów dyskowych, oprogramowania oraz mocy obliczeniowej)
na serwer ib umoĝliwienie staïego dostÚpu do tych zasobów poprzez komputery klientów (bÈdě nawet inne urzÈdzenia, tj. np. tablet zbdostÚpem do
Internetu ib obsïugÈ technologii sieciowych). Takie rozwiÈzanie powoduje,
ĝe zarówno bezpieczeñstwo systemu, jak ibmoc obliczeniowa nie zaleĝÈ od
komputera klienta, lecz od systemów bezpieczeñstwa ibmocy obliczeniowej
serwera. Wystarczy zalogowaÊ siÚ do systemu usïugodawcy zb dowolnego
urzÈdzenia zbdostÚpem do Internetu, by móc skorzystaÊ zbwszelakich usïug
dostarczanych poprzez chmurÚ obliczeniowÈ. Istotne jest równieĝ to, iĝ
wb dowolnym miejscu na Ăwiecie moĝemy pracowaÊ wb naszym systemie
ib przetwarzaÊ nasze dane.
Istnieje kilka typów cloud computing, które moĝna podzieliÊ wbzaleĝnoĂci
od sposobu przetwarzania oraz umiejscowienia serwerów:
– Prywatna chmura (ang. Private Cloud) – jest to rozwiÈzanie korzystajÈce
zb infrastruktury ib zasobów IT klienta. Pozwala ono na wprowadzenie
wewnÚtrznego procesu rozliczania zbwykorzystania zasobów zbjednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastycznoĂci ib efektywnoĂci.
– Chmura hybrydowa (ang. Hybrid Cloud) – to rozwiÈzanie jest przeznaczone dla tych klientów, którzy oczekujÈ krótkotrwaïego pokrycia
nadwyĝek zapotrzebowania na moc przetwarzania wb cyklach operacyjnych. Dotychczas wb takich sytuacjach kupowano dodatkowe jednostki
obliczeniowe ibuĝywano je tylko cyklicznie, zatem mieliĂmy do czynienia
zbzakupionym dodatkowym sprzÚtem, który nie byï wbpeïni wykorzystywany. Powodowaïo to, iĝ marnowano moc obliczeniowÈ dodatkowego
sprzÚtu, który po prostu nie byï potrzebny na co dzieñ. DziÚki rozwiÈzaniu hybrydowemu moĝna obecnie wbrazie potrzeby wykupiÊ wbwymaganych iloĂciach dodatkowÈ moc obliczeniowÈ na zdalnych serwerach
tylko na czas, kiedy rzeczywiĂcie takowa moc jest potrzebna.
– Publiczna chmura (ang. Public Cloud) – to najwiÚksza ib najciekawsza
odmiana chmury obliczeniowej. RozwiÈzanie takie pozwala na dostarczanie caïego systemu (mocy obliczeniowej iboprogramowania) poprzez
sieÊ. NajwiÚkszÈ zaletÈ takiego rozwiÈzania jest skalowalnoĂÊ, czyli dostosowywanie wielkoĂci chmury do aktualnych potrzeb uĝytkownika, gdzie
wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniowÈ uĝytkownik
moĝe zwiÚkszaÊ zakres wykorzystania cloud computing, abwraz ze spadkiem zapotrzebowania moĝna równie ïatwo zmniejszyÊ wielkoĂÊ chmury.
Ma to ogromne znaczenie zbekonomicznego punktu widzenia, gdyĝ wile
firm wbróĝnych okresach dziaïalnoĂci ma róĝny poziom sprzedaĝy swoich
usïug, wiÚc wb przypadku tradycyjnych systemów, kiedy wzrastaïo zapotrzebowanie firmy na moc obliczeniowÈ ibiloĂÊ licencji oprogramowania,
wtedy firmy musiaïy dokonywaÊ zakupów zarówno sprzÚtu, jak iboprogramowania, by póěniej, kiedy sprzedaĝ spadaïa, przechowywaÊ zbytecznÈ
nadwyĝkÚ systemów IT. WaĝnÈ cechÈ publicznej chmury obliczeniowej
jest to, ĝe usïuga dostarczana jest wb formie ustalonej ib zwymiarowanej
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wbaspekcie funkcjonalnoĂci ibuwarunkowañ zwiÈzanych ze Ăwiadczeniem
samej usïugi. Niezwykle istotne jest równieĝ to, iĝ specyfikacja zasobów
ibkonfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla klienta koñcowego.
Takie rozwiÈzanie chmury jest szczególnie cenne dla maïych ib Ărednich
przedsiÚbiorstw oraz róĝnego rodzaju instytucji obograniczonych Ărodkach
finansowych.
ChmurÚ obliczeniowÈ moĝemy zatem przyrównaÊ do wirtualnych komputerów, które sÈ wbpeïni skalowalne ibktóre jesteĂmy wbstanie dopasowywaÊ
do naszych aktualnych potrzeb oraz które moĝna zabieraÊ ze sobÈ wbkaĝde
miejsce na Ăwiecie, gdzie tylko mamy dostÚp do sieci, oraz za wykorzystanie
których nie musimy pïaciÊ, gdy juĝ nie sÈ nam potrzebne. DziÚki chmurze obliczeniowej znika równieĝ problem kompatybilnoĂci sprzÚtowej, gdyĝ
urzÈdzenie, zbktórego fizycznie korzystamy, jest tylko poĂrednikiem pomiÚdzy uĝytkownikiem ab systemem wb chmurze, ab zatem moĝe mieÊ dowolnÈ
konfiguracjÚ sprzÚtowÈ ib dowolny system operacyjny.


Rys. 1. Chmura obliczeniowa. ½ródïo: Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.
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Modele chmury obliczeniowej sÈ nastÚpujÈce (Jamil ib Zaki, 2011):
– IaaS – infrastruktura jako usïuga (ang. Infrastructure as ab Service). Ten
model polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej
(sprzÚtu, oprogramowania oraz serwisowania). Klient wykupuje na przykïad konkretnÈ liczbÚ serwerów, przestrzeni dyskowej lub okreĂlony zasób
pamiÚci ib mocy obliczeniowej.
– PaaS – platforma jako usïuga (ang. Platform as abService). Jest to sprzedaĝ
gotowego kompletu aplikacji, dostosowanego do potrzeb uĝytkownika.
Nie jest to zwiÈzane zbkoniecznoĂciÈ zakupu sprzÚtu ani instalacjÈ oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdujÈ siÚ na serwerach
dostawcy. DostÚp do interfejsu uĝytkownika zrealizowany jest poprzez
program, np.b przeglÈdarkÚ internetowÈ.
– SaaS – oprogramowanie jako usïuga (ang. Software as ab Service).
Klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcje ib korzysta dokïadnie zb takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go
ani sprzÚt, ani Ărodowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostÚp do
konkretnych, funkcjonalnych narzÚdzi – niekoniecznie poïÈczonych ze
sobÈ jednolitym interfejsem. Wszelkie programy dziaïajÈ na serwerze
dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywaÊ na nie licencji, pïaci jedynie
za kaĝdorazowe ich uĝycie, ab dostÚp do nich uzyskuje na ĝÈdanie.

3. KorzyĂci wykorzystania chmury obliczeniowej
KorzyĂci wykorzystania chmury obliczeniowej juĝ czÚĂciowo przedstawiono, ab zatem postarajmy siÚ je teraz dokïadniej wypunktowaÊ ib omówiÊ.
Moĝna powiedzieÊ, ĝe cloud computing wb peïni odpowiada na potrzeby
nowej epoki rozwiÈzañ IT, wbktórej priorytetem jest szybkoĂÊ reakcji, efektywnoĂÊ ib wydajnoĂÊ, ab takĝe skalowalnoĂÊ.
Spróbujmy zatem podaÊ wbpunktach najwaĝniejsze korzyĂci cloud computing:
– Zmniejszenie kosztów zakupu systemów IT. DziÚki zastosowaniu chmury
obliczeniowej znika potrzeba zakupu wydajnego sprzÚtu ib licencji na
oprogramowanie dla kaĝdej jednostki sprzÚtowej. Wszystko to zapewnia
nam wïaĂnie cloud computing.
– Znaczne zmniejszenie kosztów uĝytkowania technologii IT. Jak wiadomo,
serwery ibsystemy chïodzenia zuĝywajÈ coraz wiÚcej prÈdu, co jest pierwszym zb powodów wzrostu kosztów uĝytkowania technologii IT. Drugim
ěródïem kosztów jest utrzymanie specjalistów IT oraz opïaty za miejsce, wbktórym znajdujÈ siÚ serwery. Wykorzystanie chmury obliczeniowej
pozwala zmniejszyÊ wszystkie te koszty, dodatkowo wprowadzajÈc moĝliwoĂÊ pïacenia za wykorzystanÈ moc obliczeniowÈ wb ĂciĂle okreĂlonym
czasie korzystania zb danej usïugi.
– ZwiÚkszenie bezpieczeñstwa danych. Ze wzglÚdu na organizacjÚ serwerów
wb cloud computing zabezpieczenia stajÈ siÚ zintegrowane.
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– Technologia chmury obliczeniowej jest odpowiedziÈ na potrzeby wynikajÈce zb coraz wiÚkszej liczby poïÈczonych wb sieci urzÈdzeñ, ciÈgïych
strumieni informacji ibaplikacji sieciowych (WEB 2.0), takich jak otwarta
wspóïpraca, sieci spoïecznoĂciowe oraz rozwiÈzania mobilne.
– SkalowalnoĂÊ chmury obliczeniowej, czyli zmienna dostosowujÈca siÚ do
potrzeb uĝytkownika wielkoĂÊ chmury. Cloud computing mÈdrze rozkïada
zasoby obliczeniowe ib wb efekcie uĝytkownik otrzymuje dokïadnie tyle
zasobów, ile potrzebuje. Jak wiemy, wbtradycyjnym modelu kaĝdy komputer ma ograniczonÈ moc obliczeniowÈ ibnie jest wbstanie jej przekroczyÊ,
ab dodatkowo wb przewaĝajÈcym zakresie czasu peïna moc obliczeniowa
komputera jest po prostu niewykorzystywana. DziÚki zastosowaniu technologii cloud computing komputery (czy teĝ inne urzÈdzenia koñcowe)
speïniajÈ rolÚ koñcowego terminala, który ma dostÚp do ogromnej mocy
obliczeniowej dostawcy chmury, wykorzystujÈc efektywnie tÚ moc.

4. Przykïady chmury obliczeniowej
Jednym zbciekawszych ibbardziej popularnych przykïadów wykorzystania
chmury obliczeniowej jest Windows Azure. Produkt potentata na rynku
IT – firmy Microsoft – to elastyczna platforma przetwarzania wb chmurze,
która pozwala uĝytkownikowi skupiÊ siÚ na rozwiÈzywaniu problemów
biznesowych ib zaspokajaniu potrzeb klientów bez potrzeby inwestowania
wb drogÈ infrastrukturÚ. Jest to klasyczny przypadek publicznej chmury
obliczeniowej, gdzie uĝytkownik pïaci tylko za to, zb czego korzysta, mogÈc
na bieĝÈco dopasowywaÊ wielkoĂÊ usïug (zwiÚkszaÊ bÈdě zmniejszaÊ iloĂÊ
wykorzystywanych zasobów, oczywiĂcie wb zaleĝnoĂci od potrzeb), wykorzystujÈc skalowalnoĂÊ chmury obliczeniowej. Utrzymanie sprawnoĂci caïego
systemu zapewnia dostawca, czyli wspomniana firma Microsoft, która wedïug
zapewnieñ okreĂla stabilnoĂÊ usïugi na 99,9% czasu. Korzystanie zbsystemu
wymaga zakupu okreĂlonej konfiguracji sprzÚtowej komputera wirtualnego
na okreĂlony czas, gdzie koszty zaleĝÈ zarówno od wspomnianej konfiguracji,
jak ib od realnego czasu wykorzystania chmury.
Drugim godnym uwagi przykïadem cloud computing jest Korporacyjna
infrastruktura maszyn wirtualnych wb chmurze IBM. Ciekawym rozwiÈzaniem wbchmurze IBM Smart Cloud Enterprise jest portal samoobsïugowy,
który umoĝliwia szybki dostÚp do maszyn wirtualnych zb róĝnymi systemami operacyjnymi oraz instalowanie opcjonalnego. W portalu uĝytkownik
wybiera ĝÈdane oprogramowanie zb katalogu obrazów, ab nastÚpnie konfiguracjÚ serwera zgodnÈ zb tym obrazem. Na tym etapie zautomatyzowany
system udostÚpniania zasobów wb ciÈgu kilku minut przygotowuje gotowÈ
do uĝycia wirtualnÈ instancjÚ serwera. ElastycznoĂÊ, jakÈ oferuje model
chmury, daje klientom drogÚ do innowacji biznesowych ib wiÚkszej sprawnoĂci dziaïania. Nowe pomysïy ibprzedsiÚwziÚcia mogÈ byÊ realizowane lub
testowane bez koniecznoĂci inwestowania od razu we wïasnÈ infrastrukturÚ
188
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informatycznÈ. JeĂli nowe przedsiÚwziÚcie okaĝe siÚ sukcesem, infrastruktura chmury zapewni skalowalnoĂÊ potrzebnÈ, by realizowaÊ je wbszerszym
zakresie. JeĂli zaĂ okaĝe siÚ niewypaïem, klient poniesie tylko minimalne
koszty (IBM, 2011a).

5. Problematyka bezpieczeñstwa
Niezwykle waĝnym zagadnieniem zwiÈzanym zbcloud computing, wbodniesieniu zwïaszcza do chmury publicznej, jest bezpieczeñstwo. Pierwszym pytaniem, które firma powinna sobie zadaÊ, wdraĝajÈc chmurÚ obliczeniowÈ, jest:
„czy przetwarzane dane bÚdÈ bezpieczne?” Èczy siÚ ono zbprofilem ryzyka,
zwiÈzanym zbdziaïalnoĂciÈ firmy ibprzypisanym do kaĝdej zbaplikacji. Warto
zaznaczyÊ, ĝe usïugi systemowe moĝna zbpowodzeniem przenieĂÊ do chmury
obliczeniowej wtedy, gdy ich dane nie sÈ wraĝliwe ibryzyko zbnimi zwiÈzane
jest niewielkie. Z kolei niektóre aplikacje nie bÚdÈ przenoszone do modelu
cloud, nawet jeĂli utrzymywanie ich wewnÈtrz firmy bÚdzie kilkadziesiÈt
razy droĝsze. PrzyczynÈ rezygnacji zb chmury moĝe byÊ wb tym wypadku typ
danych, które firma przetwarza (Marciniak, 2009; Schultz, 2009).
Przed migracjÈ do chmury obliczeniowej powinniĂmy sobie zadaÊ nastÚpujÈce pytania:
– Czy administrator chmury obliczeniowej moĝe podglÈdaÊ moje dane?
– Czy istnieje moĝliwoĂÊ, ĝe te dane zostanÈ przechwycone bÈdě sprzedane
konkurencji?
– Czy wiadomo, gdzie dane znajdujÈ siÚ wb okreĂlonej chwili pracy usïugi
oraz jak sÈ chronione?
– JeĂli stosuje siÚ szyfrowanie danych, to wbjaki sposób zapewnia siÚ zarzÈdzanie kluczami?
– Jak wyglÈdajÈ kwestie bezpieczeñstwa danych podczas migracji?
– Jak wyglÈda przeniesienie aplikacji zbmodelu wewnÚtrznego do chmury
obliczeniowej albo pomiÚdzy róĝnymi dostawcami?
– Na ile ïatwy jest proces migracji?
Przed podjÚciem decyzji ob migracji do chmury obliczeniowej musimy
zatem wiedzieÊ (Schultz, 2009):
– Jak bezpiecznie przenieĂÊ dane zb wïasnego Ărodowiska do systemów
dostawcy usïug oraz jak wykonaÊ migracjÚ odwrotnÈ?
– Jak bezpiecznie przesyïaÊ wyniki przetwarzania tych danych?
– Jak przeprowadziÊ migracjÚ podczas pracy systemów, aby uniknÈÊ przerw?
– Jak przenieĂÊ dane wb bezpieczny sposób?
– Co siÚ stanie, gdy uĝytkownik wykorzysta caïe istniejÈce zasoby lub gdy
zasoby zostanÈ wyïÈczone ze wzglÚdu na obsïugÚ innej firmy?
– Jak dostawca radzi sobie zb atakami odmowy obsïugi lub naduĝyciami
zasobów przez innego odbiorcÚ?
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– Co bÚdzie zb danymi wb przypadku bankructwa dostawcy? Jak szybko
udaïoby siÚ je odzyskaÊ? Ile czasu zajmie uruchomienie usïug u innego
dostawcy?
– Jak wyglÈda ochrona danych przed usuniÚciem czy zmianami spowodowanymi przez innego klienta lub administratora? Kto moĝe widzieÊ
moje dane?
– W jaki sposób dostawca zarzÈdza zuĝytymi noĂnikami danych, tj. dyskami?
– W jaki sposób jest monitorowana zawartoĂÊ danych uĝytkowników oraz
czy dostawca zauwaĝy utratÚ czÚĂci danych firmy?
– Co stanie siÚ zb danymi, gdy firma przestanie korzystaÊ zb chmury obliczeniowej danego usïugodawcy?
Z ochronÈ danych wiÈĝe siÚ nieuchronnie audyt bezpieczeñstwa oraz zgodnoĂci zbregulacjami prawnymi. W wielu dziedzinach regulacje wymuszajÈ stosowanie odpowiednich zabezpieczeñ ibto firma musi udowodniÊ audytorowi,
ĝe jest zgodna zbtymi przepisami. Niestety, wbprzypadku chmury obliczeniowej
dowód taki niezwykle trudno jest przedstawiÊ (Marciniak, 2009).
Wszystkie wyĝej wymienione pytania sÈ niezwykle istotne wb kontekĂcie
migracji do chmury obliczeniowej, która pomimo ogromnej liczby zalet pokazanych wb poprzednich punktach, naraĝona jest równieĝ na wiele zagroĝeñ.
NajwaĝniejszÈ kwestiÈ jest oczywiĂcie bezpieczeñstwo danych, ab zatem nie
zawsze migracja do cloud computing jest opïacalna czy wrÚcz moĝliwa. Zanim
zdecydujemy siÚ wiÚc na wykorzystanie potencjaïu chmury, musimy przeanalizowaÊ wszystkie „za” ib„przeciw”, aby nasza decyzja przyniosïa jak najwiÚksze
korzyĂci, nie naraĝajÈc jednoczeĂnie bezpieczeñstwa naszych danych. Istotny
zatem jest wbtym wypadku odpowiedni wybór usïugodawcy cloud computing,
który nie tylko bÚdzie wbstanie dostarczyÊ nam wszystkich potrzebnych usïug,
ale który równieĝ bÚdzie wbstanie zapewniÊ nam maksimum bezpieczeñstwa.

6. OpïacalnoĂÊ
WdraĝajÈc technologiÚ chmury obliczeniowej, musimy powaĝnie zastanowiÊ siÚ nad opïacalnoĂciÈ takiego przedsiÚwziÚcia. W tym celu spróbujmy
przeanalizowaÊ listÚ argumentów przemawiajÈcych za wdroĝeniem, abtakĝe
kontrargumentów, które mogÈ zniechÚciÊ do wykorzystania chmury wbkonkretnym przypadku.
Argumentami przemawiajÈcymi za wdroĝeniem chmury obliczeniowej sÈ:
– bardzo szybkie wdroĝenie ib uruchomienie usïugi,
– wysoka skalowalnoĂÊ,
– wzrost sprawnoĂci biznesowej firmy,
– niewielkie inwestycje,
– szybsze dostarczenie produktów firmy.
Powyĝsze argumenty wynikajÈ zb samej ideologii chmury obliczeniowej
ibmajÈ zachÚciÊ uĝytkowników do wykorzystywania tej technologii. Niestety
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wbopozycji do wymienionych argumentów pojawiajÈ siÚ równieĝ kontrargumenty, które równieĝ naleĝy uwzglÚdniÊ przy podejmowaniu decyzji obwdraĝaniu chmury obliczeniowej. SÈ nimi:
– wysokie, jak na razie, koszty ïÈczy szerokopasmowych,
– opóěnienia sieci mogÈ powodowaÊ spadek (chwilowy bÈdě dïuĝszy) wydajnoĂci,
– problem zb sieciÈ oznacza brak dostÚpu do systemu ib danych,
– nie kaĝdy rodzaj danych warto przetwarzaÊ wb chmurze,
– wb przypadku duĝej iloĂci danych (dotyczy duĝych firm) korzystanie
zb publicznej chmury przestaje byÊ opïacalne.
Z powyĝszych rozwaĝañ wynika, ĝe opïacalnoĂÊ chmury obliczeniowej
zaleĝy od konkretnych zastosowañ ib do tematu naleĝy podchodziÊ bardzo
indywidualnie. Na pewno wb przypadku maïych ib Ărednich firm spotkamy
siÚ zb przewagÈ argumentów „za” wdroĝeniem cloud computing, natomiast
wbwiÚkszoĂci duĝych firm publiczna chmura staje siÚ po prostu nieopïacalna,
natomiast opïacalne staje siÚ stworzenie prywatnej chmury wb obrÚbie danej
firmy, dziÚki której moĝna znacznie ograniczyÊ koszty technologii IT oraz
sprawniej zarzÈdzaÊ mocÈ obliczeniowÈ wïasnych serwerów ib posiadanymi
licencjami oprogramowania. Co istotne, stosujÈc prywatnÈ chmurÚ nie musimy
siÚ martwiÊ ob bezpieczeñstwo danych, bo wszelkie dane bÚdÈ przetwarzane
wyïÈcznie wb obrÚbie firmowej sieci komputerowej, ab pracownicy firmy bÚdÈ
mogli korzystaÊ ze wspólnej mocy obliczeniowej. W tym wypadku musimy
jednak zastanowiÊ siÚ nad kosztami wdroĝenia wïasnej chmury obliczeniowej,
ab co za tym idzie trzeba bÚdzie okreĂliÊ, jak duĝe sÈ nadwyĝki mocy oraz
chwilowe jej niedostatki wb standardowej pracy firmowych zasobów IT.

7. MoĝliwoĂci wykorzystania chmury obliczeniowej wb mediach
Na poczÈtek spróbujmy zadaÊ pytanie, co wspólnego ma omawiana
chmura obliczeniowa zbbranĝÈ mediów. Kaĝda nowoczesna firma, abdo takich
naleĝÈ wszystkie podmioty zwiÈzane zb mediami, jest obecnie uzaleĝniona
od najnowszych technologii informatycznych, które, jak wiemy, rozwijajÈ
siÚ niezwykle dynamicznie. Stale pojawiajÈ siÚ coraz nowsze ib doskonalsze
rozwiÈzania technologiczne, zwiÚkszajÈce moĝliwoĂci uĝytkowników oraz
wspomagajÈce procesy zarzÈdzania.
Wzrost zainteresowania chmurÈ obliczeniowÈ wb Polsce wzrasta bardzo
gwaïtownie, co idealnie obrazuje wynik badañ przeprowadzonych przez Ipsos
MORI na zlecenie firmy Microsoft. Okazuje siÚ, ĝe juĝ 52% maïych ibĂrednich firm wb Polsce korzysta zb usïug cloud computing, podczas gdy jeszcze
póïtora roku temu wskaěnik wynosiï tylko 22%. Polscy przedsiÚbiorcy, jak
wynika ze wspomnianego badania, przekonali siÚ, ĝe korzystanie zb oprogramowania wbchmurze niesie szereg korzyĂci. Na rysunku 2 przedstawiono
wykres obrazujÈcy, zbjakiego rodzaju oprogramowania wbchmurze najczÚĂciej
korzystajÈ polskie firmy.
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Rys. 2. Oprogramowanie wb chmurze wykorzystywane wb polskich firmach. ½ródïo: Rzeczpospolita, 19.06.2013.

Skoro popularnoĂÊ chmury obliczeniowej wĂród przedsiÚbiorców wbPolsce gwaïtownie roĂnie, to trudno nie zauwaĝyÊ, ĝe technologia ta powinna
byÊ wykorzystywana zwïaszcza wbbranĝach opartych na nowych technologiach
IT, abjak wczeĂniej wspomniano, wïaĂnie do takiej grupy moĝna przydzieliÊ
branĝÚ mediów. W tym przypadku chmura obliczeniowa jest nie tylko narzÚdziem dostarczajÈcym konkretne rozwiÈzania dla danych zastosowañ, ale
przede wszystkim daje moĝliwoĂÊ testowania nowych, innowacyjnych rozwiÈzañ bez potrzeby ich zakupu. ChcÈc sprawdziÊ przydatnoĂÊ do konkretnych
zastosowañ wbmediach nowego oprogramowania, uĝytkownicy (czy teĝ caïe
przedsiÚbiorstwo medialne) nie bÚdÈ zmuszeni nie tylko do jego zakupu,
ale równieĝ nie bÚdÈ ograniczeni moĝliwoĂciami posiadanego sprzÚtu.
Kolejnym waĝnym aspektem wykorzystania chmury obliczeniowej
wb mediach jest dostÚpnoĂÊ usïug wb dowolnym miejscu zb dostÚpem do
urzÈdzenia zbInternetem dla kaĝdego pracownika danego przedsiÚbiorstwa
medialnego. Wyobraěmy sobie sytuacjÚ, gdzie znany reporter przebywajÈcy
na wakacjach jest przypadkowo uczestnikiem waĝnego wydarzenia, abdysponuje tylko podrÚcznym laptopem bÈdě tabletem ob sïabej wydajnoĂci ib bez
zainstalowanego potrzebnego do przygotowania relacji oprogramowania.
DziÚki chmurze obliczeniowej dana osoba moĝe zalogowaÊ siÚ do swojego
konta firmowego wbchmurze obliczeniowej ibotrzymuje nie tylko dostÚp do
firmowego, specjalistycznego oprogramowania, ale równieĝ poprzez Internet otrzymuje potrzebnÈ moc obliczeniowÈ. DziÚki temu kaĝdy pracownik,
gdziekolwiek siÚ znajduje, jest wyposaĝony wbaktualnie potrzebne oprogramowanie oraz wbprawie nieograniczonÈ moc obliczeniowÈ, gdyĝ wbprzypadku
posiadania niewystarczajÈcej mocy usïugodawca chmury obliczeniowej moĝe
natychmiast zmieniÊ parametry sprzÚtowe wirtualnej maszyny dostarczonej
poprzez chmurÚ konkretnemu uĝytkownikowi.
Wspomniana tutaj skalowalnoĂÊ usïug cloud computing ma teĝ ogromne
znaczenie wbkontekĂcie finansowym, gdyĝ otrzymane usïugi moĝna zarówno
zwiÚkszaÊ, jak teĝ redukowaÊ. Oznacza to, ĝe np. wbokresie urlopowym czy
teĝ wb przypadku gorszych wyników finansowych przedsiÚbiorstwa moĝna
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szybko ib pïynnie redukowaÊ moc obliczeniowÈ, liczbÚ aktywnych uĝytkowników chmury itp. wbcelu zmniejszenia kosztów dziaïalnoĂci. Zauwaĝmy, ĝe
na rynku mediów sÈ zarówno okresy wzmoĝonej dziaïalnoĂci, np. podczas
wielkich wydarzeñ, takich jak wielkie imprezy sportowe, wydarzenia religijne, katastrofy itp., jak teĝ okresy przestoju. Nietrudno zatem zauwaĝyÊ,
ĝe wb pewnych sytuacjach posiadane zasoby hardware’owo-software’owe
bÚdÈ niewystarczajÈce ib wb klasycznym przypadku naleĝaïoby zainwestowaÊ wb bardzo kosztowny zakup nowego sprzÚtu ib oprogramowania, które
po zakoñczeniu relacjonowanego wydarzenia bÚdÈ przez wiÚkszoĂÊ czasu
zupeïnie niewykorzystywane. Chmura obliczeniowa wbtym wypadku okazuje
siÚ doskonaïym rozwiÈzaniem, gdyĝ pozwala na szybkie (natychmiastowe)
otrzymanie dostÚpu do niezbÚdnych ib niemal idealnie dopasowanych do
aktualnych potrzeb zasobów, jak równieĝ na natychmiastowÈ rezygnacjÚ
zbtych zasobów po zakoñczeniu ich wykorzystywania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Takie rozwiÈzanie pozwala zatem na znaczne ograniczenie
niebezpieczeñstwa bankructwa koncernu medialnego wbwyniku zbyt duĝych
inwestycji wbtechnologie IT, co ma ogromne znaczenie zwïaszcza dla mniejszych przedsiÚbiorstw medialnych.
Z badañ przeprowadzonych przez KomisjÚ EuropejskÈ wynika, ĝe do
tej pory juĝ 80% przedsiÚbiorstw, które korzystajÈ zb chmury obliczeniowej, odnotowaïo spadek kosztów zwiÈzanych zb informatykÈ ob 10–20%,
ab 20% przedsiÚbiorstw oszczÚdza 30% lub wiÚcej (IDC, 2012). Chmura
obliczeniowa moĝe zatem przyczyniÊ siÚ do rozwoju koncernów medialnych,
gdyĝ jednoczeĂnie pozwala na znaczne obniĝenie kosztów IT oraz szybkie
uzupeïnienie posiadanej infrastruktury obliczeniowej ob moce obliczeniowe
wb chmurze. Wykorzystanie chmury obliczeniowej wb mediach zwiÚkszyïoby
takĝe innowacyjnoĂÊ, gdyĝ wypróbowywanie nowych produktów lub usïug
informatycznych dziÚki chmurze staje siÚ duĝo prostsze ib tañsze.

8. Wnioski
W niniejszym artykule przybliĝono niezwykle ciekawÈ technologiÚ, jakÈ
jest chmura obliczeniowa, która wbnajbliĝszym czasie powinna zrewolucjonizowaÊ rynek IT. W artykule skupiono siÚ nie tylko na omówieniu zalet tego
rozwiÈzania, ale równieĝ wskazano pewne zagroĝenia, które mogÈ pojawiÊ
siÚ przy okazji wdraĝania ibkorzystania zbchmury obliczeniowej. Przed podjÚciem decyzji ob skorzystaniu zb technologii cloud computing naleĝy zatem
przeanalizowaÊ zarówno wszelkie argumenty „za” ib „przeciw” chmurze.
Niezwykle istotnymi aspektami zwiÈzanymi zbomawianÈ technologiÈ sÈ:
bezpieczeñstwo przechowywania ibprzetwarzania danych oraz koszty migracji
bÈdě teĝ wdroĝenia chmury obliczeniowej. Jak widaÊ, do problemu wdraĝania
chmury obliczeniowej naleĝy podchodziÊ bardzo indywidualnie, gdyĝ opïacalnoĂÊ cloud computing wb róĝnych przypadkach moĝe wyglÈdaÊ zupeïnie
inaczej. Wszystkie te rozwaĝania nie zmieniajÈ jednak faktu, ĝe omówiona
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wbartykule technologia daje uĝytkownikom technologii IT ogromne moĝliwoĂci oraz szansÚ na znaczne oszczÚdnoĂci, co wbprzypadku mocno osadzonej
wb technologiach IT branĝy mediów ma ogromne znaczenie, gdyĝ pozwala
nie tylko na znaczne obniĝenie kosztów wykorzystywanych technologii IT,
ale równieĝ zwiÚksza innowacyjnoĂÊ poprzez uïatwienie wdraĝania nowych
technologii.
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