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Streszczenie
W ciągu ostatnich lat powstanie chmur obliczeniowych przyczyniáo siĊ do ewolucji w branĪy IT. Chmury obliczeniowe stworzyáy moĪliwoĞü traktowania informatyki
jako usáugi. Istnieje coraz wiĊksze zainteresowanie wĞród przedsiĊbiorstw przetwarzaniem w chmurze, ale wystĊpuje wiele barier związanych z jego przyjĊciem. Artykuá ma
na celu zbadanie czynników sprzyjających i opóĨniających proces przechodzenia do
rozwiązaĔ opartych na chmurze obliczeniowej. Ponadto podjĊto próbĊ okreĞlenia kluczowych interesariuszy przetwarzania w chmurze oraz zarys aktualnych wyzwaĔ związanych z jej bezpieczeĔstwem. Przeprowadzono równieĪ analizĊ SWOT rozwiązaĔ
opartych na chmurze obliczeniowej w przedsiĊbiorstwach.
Sáowa kluczowe: chmura obliczeniowa, bezpieczeĔstwo chmury, analiza SWOT.

Wprowadzenie
Zadania informatyczne byáy zlecane zewnĊtrznym firmom na dáugo przed
pojawieniem siĊࡥ chmur obliczeniowych. Jednak relacja z dostawcą usáug informatycznych nigdy nie naleĪaáa do zbyt elastycznych. Przewagą chmury nad tradycyjnym modelem outsourcingu jest model biznesowy udostĊpniania usáug na Īądanie.
Dostawca chmury moĪe udostĊpniaü zasoby na potrzeby tylko na czas ich wykorzystywania i w zakresie niezbĊdnym do ich wykonania. Chmura obliczeniowa warunkuje powstanie informatyki w czystej postaci usáugi.
PrzejĞcie do rozwiązaĔ w chmurze obliczeniowej nie jest tak proste, jak siĊ
moĪe siĊࡥ pozornie wydawaü. Model biznesowy tych usáug dopiero siĊࡥ rodzi i wiele
kwestii nie zostaáo jeszcze wyjaĞnionych. Firmy rozwaĪające zmianĊ na chmurĊࡥ
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muszą stawiü czoáo tym kwestiom. Sztuczne rozdmuchiwanie sukcesów przez dostawców rozwiązaĔ, wątpliwe przypadki biznesowe i nieznane jeszcze rodzaje ryzyka niepokojąࡥ odbiorców i wstrzymująࡥ przyjĊcie siĊࡥ chmur obliczeniowych. Jednak pomimo tych problemów przetwarzanie w chmurze wydaje siĊ niezwykle interesującą ideą.

1. Definicja chmury obliczeniowej
Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) definiowana jest jako nowy
model, cechujący siĊ brakiem wymogu posiadania niezbĊdnych zasobów, takich jak
sprzĊt i oprogramowanie do realizacji zadaĔ informatycznych. W to miejsce uĪytkownik korzysta z nich poprzez Internet. Proste, lecz spotykane u wielu autorów,
definicje chmury obliczeniowej mówią, Īe na najwyĪszym poziomie chmurĊ obliczeniową moĪna zdefiniowaü jako usáugi obliczeniowe oferowane przez zewnĊtrzne podmioty i dostĊpne na Īyczenie w dowolnym momencie, skalujące siĊ
dynamicznie w odpowiedzi na zmieniające siĊ zapotrzebowanie (Rosenberg, Mateos 2011). W chmurze obliczeniowej wáasnoĞü, zarządzanie i utrzymanie zasobów
jest obowiązkiem zewnĊtrznej firmy i nie wymaga zaangaĪowania uĪytkownika
(Iyer, Henderson 2010). Technologia chmury obliczeniowej jest to sprzĊt i zarządzanie nim bez udziaáu nabywcy (Forrest 2009). Vaquero i in. (2008) przedstawia
22 wspóáczeĞnie obowiązujące definicje chmury. Daje siĊ w nich zauwaĪyü dwa
znaczące podejĞcia:
– pierwsze skupia siĊ na samej idei chmury, pomijając aspekt usáug;
– drugie podejĞcie opisuje usáugi, abstrahuje natomiast od infrastruktury.
Dopiero uwzglĊdnienie tych dwóch aspektów daje kompletną definicjĊ. Za
taką moĪna przyjąü definicjĊ National Institute of Standards and Technology
(NIST), wedáug której przetwarzanie w chmurze to model umoĪliwiający powszechny, wygodny, na Īądanie dostĊp poprzez sieü do wspóádzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamiĊci masowych,
aplikacji i usáug), które mogą byü szybko zapewnione i zwolnione przy minimalnym nakáadzie zarządzania lub interakcji usáugodawcy (Mell, Grance 2011).

2. Klasyfikacja usáug chmur obliczeniowych
Chmury obliczeniowe klasyfikowane są na podstawie wáasnoĞci chmury oraz
rodzaju usáug. Pierwsze kryterium pozwala wydzieliü nastĊpujące kategorie chmur:
 Chmury publiczne – jest to najczĊĞciej wystĊpująca forma chmur. Infrastruktura dostĊpna jest publicznie dla wszystkich. KaĪdy, kto potrzebuje jej
usáug, moĪe áatwo uzyskaü dostĊp. Chmury publiczne mogą byü wáasno-
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Ğcią firm, uczelni, organizacji rządowych i są przez nie zarządzane.
Chmury prywatne – infrastruktura jest dostĊpna dla pojedynczej organizacji. MoĪe byü w posiadaniu i zarządzaniu przez tĊ organizacjĊ, firmy zewnĊtrzne lub wspólnie. MoĪe znajdowaü siĊ w lub poza lokalizacją firmy.
 Chmury spoáeczne – infrastruktura jest dostĊpna dla specyficznej spoáecznoĞci uĪytkowników z organizacji mających wspólne cechy, cele, zadania
lub potrzeby. MoĪe byü wáasnoĞcią i zarządzana przez jedną lub wiĊcej
z uczestniczących organizacji, firmy zewnĊtrzne lub wspólnie. MoĪe znajdowaü siĊ w lub poza lokalizacją spoáecznoĞci.
 Chmury hybrydowe – chmura bĊdąca kompozycją dwóch lub wiĊcej z powyĪszych kategorii (publiczna, prywatna, spoáeczna) chmur, pozostających
oddzielnymi bytami, poáączonych jednak przy uĪyciu technologii zapewniających przenoĞnoĞü danych i aplikacji, np. równowaĪących obciąĪenie
pomiĊdzy chmurami.
W zaleĪnoĞci od rodzaju usáug dostarczanych przez chmurĊ moĪna wyróĪniü:
 Software as a Service (SaaS) — najogólniejszą funkcją chmur obliczeniowych jest zapewnienie dostĊpnoĞci niezbĊdnego oprogramowania poprzez
sieü. Najprostszą formą speánienia tego celu jest dostarczanie oprogramowania jako usáugi w sieci. W tej formie usáug dostawca zapewnia sprzĊt,
niezbĊdne oprogramowanie i zarządza usáugą. Oprogramowanie dla uĪytkownika dostĊpne jest najczĊĞciej poprzez przeglądarkĊ internetową lub
dedykowane oprogramowanie klienckie. Najpowszechniejszym przykáadem tego typu usáugi jest poczta elektroniczna oferowana przez takie firmy
jak Google (Gmail), Microsoft (Hotmail, Outlook), America Online i wiele
innych. Dostawcy tych usáug czerpią korzyĞci z ekonomii skali w zarządzaniu infrastrukturą, a korzyĞcią dla odbiorców jest nieograniczony dostĊp, bez koniecznoĞci utrzymywania serwerów pocztowych.
 Platform as a Service (PaaS) — jest usáugą w chmurze obliczeniowej dającą wiĊkszą elastycznoĞü w doborze usáug. UĪytkownik moĪe umieĞciü
w chmurze stworzone przez siebie lub nabyte oprogramowanie, korzystając
z jĊzyków programowania, bibliotek, usáug i narzĊdzi dostarczanych przez
dostawcĊ. UĪytkownik nie zarządza i nie ma kontroli nad infrastrukturą
sieciową obejmującą sieci komputerowe, serwery, systemy operacyjne,
zbiory danych, ma natomiast kontrolĊ nad swoimi aplikacjami i wybranymi
ustawieniami Ğrodowiska pracy. Najbardziej znanym przykáadem PaaS jest
Google Apps, gdzie uĪytkownik dostaje przestrzeĔ dyskową wraz z moĪliwoĞcią pracy i wspóápracy z innymi w oparciu o dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, mapy, kalendarze czy listy zadaĔ.
 Infrastructure as a Service (IaaS) — gwarantuje uĪytkownikowi moc obliczeniową, zasoby dyskowe, sieci i inne podstawowe zasoby komputerowe,
na których ma on moĪliwoĞü zainstalowania i uruchamiania dowolnego
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oprogramowania, poczynając od systemów operacyjnych i aplikacji. UĪytkownik nie zarządza i nie kontroluje infrastruktury sieciowej, lecz ma kontrolĊ nad systemami operacyjnymi, zasobami danych i aplikacjami. UĪytkownik odpowiedzialny jest równieĪ za wszystkie aspekty bezpieczeĔstwa
systemu, z wyjątkiem bezpieczeĔstwa fizycznego infrastruktury, które leĪy
po stronie dostawcy. Rozwiązanie to wymaga posiadania przez uĪytkownika wáasnych sáuĪb informatycznych.

3. Analiza biznesowa chmur obliczeniowych
Gáówną cechą wyróĪniającą przetwarzanie w chmurze jest model naliczania
opáat zaleĪny od faktycznego wykorzystania zasobów. W przypadku wdroĪenia
aplikacji na zwykáym, utrzymywanym przez zewnĊtrzną firmĊ serwerze wynajmujący z reguáy ponosi koszty początkowe oraz podpisuje umowĊ, czĊsto opáacając ją
z góry. Model chmury dziaáa zupeánie inaczej – opáaty naliczane są stopniowo za
rzeczywiste wykorzystanie. Z reguáy zasoby są przydzielane i rozliczane godzinowo. Taki system naliczania opáat przynosi zyski wszystkim przedsiĊbiorstwom.
Przestaje byü konieczne początkowe inwestowanie w infrastrukturĊ informatyczną
– uzyskuje siĊ dostĊp do zasobów obliczeniowych za znacznie mniejszą opáatą.
Zamiana wydatków inwestycyjnych na wdroĪenie systemu na model kosztów operacyjnych stanowi najwiĊkszy zysk ekonomiczny związany z chmurą. Model páatnoĞci w miarĊ zuĪycia zasobów zmienia tradycyjną strukturĊ kosztów związanych
z wytwarzaniem aplikacji i zarządzaniem nimi. Początkowa bariera, powstrzymująca wielu przed rozpoczĊciem dziaáania, zostaáa zmniejszona.
Nie zawsze jednak model aplikacji w chmurze jest najlepszy. Rysunek 1
przedstawia koszty infrastruktury dla róĪnych modeli infrastruktury informatycznej.
Wynika z niego, Īe w pewnych przypadkach infrastruktura wewnĊtrzna jest taĔsza
od rozwiązaĔ cloud computing. Istnieją jednak typy aplikacji, które praktycznie
zawsze warto wdraĪaü w chmurze. NaleĪą do nich (Rosenberg, Mateos 2011):
 aplikacje o ograniczonym czasie Īycia lub krótkotrwaáym zapotrzebowaniu –
aplikacje, które mają dziaáaü tylko przez krótki, z góry okreĞlony okres;
 aplikacje o zmiennym obciąĪeniu i skali – np. systemy gieádowe pracują
pod obciąĪeniem tylko w czasie trwania sesji gieádowej, po tym czasie ich
obciąĪenie znacząco spada. Kolejny klasyczny przykáad to wiĊksze zainteresowanie sklepami internetowymi w okresie przedĞwiątecznym;
 aplikacje niestrategiczne – wiele pomocniczych aplikacji wykorzystywanych wewnątrz firmy moĪna by przenieĞü do chmury, oszczĊdzając zasoby.
Sztandarowym przykáadem są zapasowe kopie danych. Zamiast marnowaü
wewnĊtrzne zasoby na ich przechowywanie, moĪna skorzystaü z odpowiedniej usáugi oferowanej w chmurze.
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Rys. 1. Zestawienie kosztów infrastruktury dla róĪnych modeli
ħródáo: Rosenberg, Mateos 2011.

Mimo Īe wiele typów aplikacji doskonale nadaje siĊ do wdraĪania w chmurze,
w niektórych przypadkach lepiej powstrzymaü siĊ przed podąĪaniem tą ĞcieĪką. Nie
znaczy to, Īe zastosowanie chmury jest dla nich zabronione – po prostu naleĪy bardzo dokáadnie przeanalizowaü i zaplanowaü takie posuniĊcie.
 Historyczne aplikacje – przeniesienie do chmury dáugowiecznych aplikacji,
a takĪe niestandardowych platform programistycznych i sprzĊtowych, zajmuje duĪo czasu. Zamiast takiej konwersji, zwáaszcza gdy czas Īycia tych
systemów dobiega koĔca, lepiej od nowa je zaprojektowaü i przepisaü od
zera do postaci zgodnej z chmurą.
 Aplikacje z krytycznymi scenariuszami czasu rzeczywistego – usáugi
w chmurze w obecnej chwili są dostarczane na zasadzie najlepiej, jak to
jest moĪliwe, jednak jej dziaáanie moĪe byü zaleĪne od wielu czynników.
JeĪeli nawet chwilowa niedostĊpnoĞü moĪe wywoáaü powaĪne konsekwencje, to aplikacja nie nadaje siĊ do wdroĪenia w chmurze, przynajmniej nie
na obecnym etapie jej rozwoju.
 Aplikacje z dostĊpem do poufnych danych – w wielu branĪach, np. bankowoĞci, obowiązują specjalne wytyczne zachowania tajnoĞci danych. Chmury nie gwarantują tak wysokiego poziomu zabezpieczeĔ.
Z przeprowadzonej analizy wynikają nastĊpujące najwaĪniejsze wnioski: jeĞli
obciąĪenie aplikacji jest staáe, a organizacja posiada juĪ zasoby w centrum danych,
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które mogą zostaü wykorzystane bez dodatkowych kosztów, to bardziej korzystne
moĪe siĊ okazaü wdroĪenie wewnĊtrzne. Szala przechyla siĊ w stronĊ chmury, gdy
spodziewane są wahniĊcia obciąĪenia, a takĪe wtedy, gdy aplikacja ma dziaáaü
tylko przez okreĞlony, niedáugi czas.

4. ZagroĪenia i bezpieczeĔstwo chmury obliczeniowej
Po przeanalizowaniu aspektów finansowych i biznesowych naleĪy równieĪ
oceniü kwestie bezpieczeĔstwa. Obawy o bezpieczeĔstwo bardzo czĊsto są pierwszym argumentem przeciw ekspansji cloud computing. PrzedsiĊbiorcy są przyzwyczajeni do kontroli nad ich infrastrukturą komputerową i daje im to poczucie bezpieczeĔstwa. W chmurze muszą zaĞ oddaü kontrolĊ nad fizyczną infrastrukturą,
swoimi danymi i zasobami obliczeniowymi dostawcom usáug z chmury zlokalizowanych w odlegáych miejscach. Z ankiety przeprowadzonej przez IDC wynika, Īe
ponad poáowa respondentów dostrzega troskĊ o bezpieczeĔstwo jako najwaĪniejszy
czynnik ograniczający rozwój chmur obliczeniowych (Pasáawski 2012).
Oprócz bezpieczeĔstwa badania IDC wskazują na inne obawy związane z przeniesieniem do chmury obliczeniowej. Wyniki tych badaĔ przedstawia rysunek 2.

5. Analiza SWOT
Analiza SWOT na poziomie ogólnym jest procedurą analityczną pozwalającą
na gromadzenie i porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentacjĊ. W tym
przypadku jest traktowana jako narzĊdzie analizy strategicznej sáuĪące do przeprowadzenia badania otoczenia i wnĊtrza potencjalnych uĪytkowników chmury obliczeniowej poprzez identyfikacjĊ wewnĊtrznych i zewnĊtrznych czynników wobec
badanego obiektu oraz zaleĪnoĞci miĊdzy nimi.
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Rys. 2. Wyniki corocznej ankiety firmy IDC z 2009 roku przeprowadzonej wĞród kierowników dziaáów informatycznych na temat obaw związanych z przeniesieniem do
chmury podstawowych aplikacji
ħródáo: Rosenberg, Mateos 2011.

Identyfikacja czynników które mogą wpáywaü na funkcjonowanie obiektu
oraz posegregowanie ich na cztery grupy:
- mocne strony – S (Strengths) – mocna strona to czynnik wewnĊtrzny (cecha obiektu), czyli to, co stanowi atut, przewagĊ, zaletĊ analizowanego
obiektu;
- sáabe strony – W (Weaknesses) – sáaba strona to czynnik wewnĊtrzny (cecha obiektu), czyli to, co stanowi sáaboĞü, barierĊ, wadĊ obiektu;
- szanse – O (Opportunities) – szansa to czynnik zewnĊtrzny (cecha otoczenia), czyli to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansĊ korzystnej
zmiany;
- zagroĪenia – T (Threats) – zagroĪenie to czynnik zewnĊtrzny (cecha otoczenia), czyli to, co stwarza dla obiektu niebezpieczeĔstwo zmiany niekorzystnej.
W celu dokonania oceny przetwarzania w chmurze z punktu widzenia przedsiĊbiorstw przeprowadzono analizĊ, której wyniki przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Analiza SWOT rozwiązaĔ w chmurze dla przedsiĊbiorstw

Mocne strony
1. OszczĊdnoĞü kosztów
2. ElastycznoĞü i innowacyjnoĞü
3. Prosty model kosztów i uĪycia
4. BezpieczeĔstwo infrastruktury
5. àatwoĞü odzyskiwania po awariach
6. Redukcja kosztów utrzymania
7. Wysoki stopieĔ dostĊpnoĞci
8. OszczĊdnoĞü energii
9. Ochrona Ğrodowiska
10. àatwa utylizacja
11. SkalowalnoĞü

Sáabe strony
1. WydajnoĞü
2. DostĊpnoĞü
3. Trudna integracja z istniejącym oprogramowaniem
4. Wymagane dodatkowe szkolenia
5. Ograniczone moĪliwoĞci konfiguracji
6. ZaleĪnoĞü od dostawców usáug
7. NiezbĊdny wydajny dostĊp do Internetu
8. Ograniczenia transferu danych
9. Brak fizycznej kontroli danych
10. Brak gwarancji wysokiej dostĊpnoĞci
11. Brak wyboru fizycznej lokalizacji
danych

Szanse
1. Opáaty tylko za rzeczywiste uĪycie
2. Brak koniecznoĞci duĪych inwestycji
3. Nieograniczona skalowalnoĞü
4. àatwa adaptacja do przyszáych
potrzeb
5. Standaryzacja procesów
6. Szybkie rozwiązywanie problemów
7. ĝrodowisko pracy wysokiej technologii
8. Najnowsze technologie i wersje
oprogramowania

ZagroĪenia
1. BezpieczeĔstwo danych/brak kontroli
nad danymi
2. Brak uregulowaĔ prawnych krajowych
i miĊdzynarodowych
3. Migracja do nowej platformy
4. Ukryte koszty (archiwizacji danych,
rozwiązywania problemów, odzyskiwania danych)
5. Mniejsza kompatybilnoĞü
6. Dotychczasowe nawyki
7. Niewystarczająca liczba dostawców

Negatywne

Pozytywne

ĝrodowisko wewnĊtrzne (cechy przedsiĊbiorstwa)

ĝrodowisko zewnĊtrzne (cechy otoczenia)

Podsumowanie
Wnioski z analizy wskazują, Īe przedsiĊbiorstwa dziĊki wykorzystaniu chmury obliczeniowej mogą dokonaü duĪego postĊpu poprzez redukcjĊ kosztów infrastruktury i szybszą aktualizacjĊ oprogramowania. NiĪsze inwestycje w zakresie
infrastruktury i sprzĊtu, áatwiej skalowalne i bardziej wydajne aplikacje, lepsze
wykorzystanie zasobów obliczeniowych to inne korzyĞci z rozwiązaĔ opartych na
chmurze dla przedsiĊbiorstw. RównieĪ struktura miesiĊcznych opáat jest znaczącym
czynnikiem adaptacji takich rozwiązaĔ. Niemniej jednak usáugi przetwarzania
w chmurze nie są wolne od ryzyka. Istnieje realne ryzyko utraty informacji i bezpieczeĔstwa danych, jeĪeli nie zostaną podjĊte odpowiednie dziaáania w celu
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ochrony informacji i bezpieczeĔstwa systemu. Ponadto istnieje pewna niejasnoĞü
dotycząca lokalizacji danych i ich prywatnoĞci.
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A SWOT ANALYSIS OF CLOUD COMPUTING IN ENTERPRISES

Summary
Over the past few years, emergence of cloud computing has notably made an
evolution in the IT industry. Cloud computing has enabled possibility to view IT as a
service. Cloud computing is of growing interest to companies, but there are many barriers associated with its adoption. This paper aims to discusses the drivers and inhibitors
of cloud computing adoption. In addition, an attempt has been made to identify the key
stakeholders of cloud computing and outline the current security challenges. Also a
SWOT analysis of cloud computing in enterprises has been made.
Keywords: cloud computing, cloud computing security, SWOT analysis.
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