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1

Streszczenie

Technologie przetwarzania danych w chmurze (cloud c
-gospodarce, 

u-
i g j-

nowszych platform programistycznych.
gramowanie 

nimi, prowadzi do 

i

Wprowadzenie

Cloud computing (obliczanie w chmurze) polega na wykorzystywaniu zesta-
wu maszyn w Maszyna wir-

wirtualnymi
odizolowaniem ( opro-
gramowaniem) i nadzoruje wszystkie o
operacyjnego (Serafin 2011).

a-

e-

1
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a-

m-
o-

sys-
rogramowanie, co 

b-

g
u-

rencyjne oferty wykorzystania chmury obliczeniowej

1. Rodzaje i modele chmury obliczeniowej

ud computing2 zasoby eksploatowanego 
systemu informatycznego (skonfigurowanego 

a-

, przy gwarancji wsparcia technicz-
nego i konserwacji . wykorzystywania chmury jest

trzy
W pierwszym modelu prywatne dane i oprogramowanie przenoszone

asoby przydzie-
lane i zwalniane dynamicznie, optymalnie wykorzystywane.

a-

E
CRM a-

nie z oprogramowania CRM3), Microsoft Office 3654, Azure Platform (zarówno dla 

2

m-
puter).

3 Customer Relationship Management –

4 o-
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Intune

y-
przez 

n-
a-

kosztów realiza przetwarzania danych (przerwy 
w pracy, zasoby wykorzystywane w niewielkim procencie) oraz sposób prowadze-

przez firmy ( pory dnia, inne dni tygodnia). Wykorzysty-
Windows Live5 firmy Microsoft.

stemu (moc oblicze-

– korzystne w wielu zastosowaniach –
tzw. ch y-

dziela klientowi wyizolowane zasoby infra-

U i,
bardzo szeroki zakres: od wykorzystania mocy obliczeniowej zdalnego systemu,

Istnieje kilka modeli 
w chmurze obliczeniowej: SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as 
a Service)6 i PaaS (Platform as a Service), w których 
oprogramowanie, infrastruktura i platforma.

7

spoczywa

Google (Google 

5 indywidual-
Microsoft Office Live).

6 Inna, rzadziej spotykana nazwa modelu to HaaS (Host as a Service).
7 Zgodnie z art. 74 ust.

na swój kompu-
ter) – zakup licencji jest wymagany.
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Apps), Salesforce (system CRM) oraz Microsoft (m.in. Windows Live). Ten model 

8, oprogramowania wraz 
z

– wirtu-

Platform.

,
,

a

liczba prac
obrót nie przekracza 50 mln euro (lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego 
z 9

l-

tak elastyczne.
W Polsce

e-

nowacyjne i technologiczne, uwarunkowania 
organizacyjno-prawne, procedury administracyjne oraz brak na rynku pracy wy-
kwalifikowanej kadry (Msp 2015).

ng.
o-

spodarczej systemu informatycznego jest zwykle wysoki, a bezpieczne nim zarz
dzanie wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej. Najpopularniejszym roz-

d-

8

9
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o-

o-

a-

Technologia cloud computing jest
o-

i-
, przez wyspecjalizo-

wane centra
finansowych firmy i przyczynia
Ponadto o-

do-
logii IT, pomoc w systemem, wsparcie

techniczne oraz u-
alnej sytuacji finansowej firmy (rozbudowy systemu lub jego redukcji).

Ipsos Mori10 crosoft ba-
r-

n-
tów (42%) i komunikatory internetowe (35%) 2013).

o-

(Webs 2013).

zestojów systemu informatycznego 

a-
o-

10



344

oraz 
ograniczonych funduszy na rzecz ochrony systemu.

Dane przetwarzane i przechowywane w chmurze (szczególnie publicznej) 
force, man-in-the-middle, z wykorzy-

s-
ych przez 

w architekturze wieloinstancyjnej

Wirtualizacja11, obliczeniowej, wymaga od 

systemu, bowiem standardowe mechanizmy ochronne nie ce. Pro-

a-
b-

pami
– szyfrowanie homomor-

ficzne 12). 

jedna

y-

m-
puting wprowadzono umowy SLA13 o-

p-
nia ochrony – – Tier 4).

W odpowiedzi na zapotrzebowanie firma AutoIDPolska,
w systemach automatycznej identyfikacji,
zadaniem (Infop, 

11

12

13 Service Level Agreement –
i-

ików).
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2015). Firma ta oferuje zaawansowany system uwierzytelniania Authasas (wyko-
na biometrii

organizacji
o-

ych. a-
nie nar takich jak VMsafe czy vShield, oferowanych przez dostawców plat-
form wirtualizacyjnych oraz stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywiruso-

14 firmy McAfee).

techno-

(Webs 2013):
– a-

cje biznesowe (Salesforce.com, 1999 r.),
–
– wprowadzenie serwisu Elastic Compute Cloud 

aplikacji ( Amazon, 2006 r.),
– oferty aplikacji online (m.in. firmy Google, 2009 r.),
–

(Microsoft, 2010 r.),
– -Packard.

Rackspace, Microsoft, IBM i Goo-

r-
netowy firmy Amazon – Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Serwery EC2 

o-
e-

odpowiednie aplikacje, biblioteki i dane.
oud computing w Polsce jest Exea Data Center, które 

14 Management for Optimized Virtual Environments –
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informatyczna, dostosowana do potrzeb administracji, sektora ochrony zdrowia 
i biznesu, posiada certyfikat Uptime Institute-Tier III of Design Documents (Exea

nikom 

pera-

DDoS15 VPN16, backup danych, system IPS17)18.

w 2015 roku firmy Microsoft, 
Cloud Appliance19

2015). wóch wariantach: 
Standard, który wymaga prostej parametryzacji, oraz Premium – dostosowany do 

Z kolei firma Integrated
a-

danych 
tworzo-

Tchorek-Helm 2015).
n-

ch baz sygnatur szkodli-

Protect. Kluczowym elementem obu systemów jest zestaw serwerów uruchomio-
nych w chmurze, czasie 

r-
dziej rozbudowanej, przeznaczon

m-

AVAST, Symantec, McAfee, Trend Micro, Kaspersky Lab.)

15 Distributed Denial of Service –

16 Virtual Private Network –
17 Intrusion Prevention System –
18

19 Dell i programowych Microsoft, sub-
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instalacji nowego oprogramowania oraz jego uruchamianie podczas startu systemu 
u-

e-

Podsumowanie

W ostatnich latach cloud computing do popularnych i szybko rozwija-
technologii w sektorze IT. 

a-
nej lokalizacji zaso-

o-
a-

nia d o-

o-
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CLOUD COMPUTING SERVICES 
FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

Cloud computing technologies applying virtual IT infrastructure find broad appli-
cation in e-economy, offering high efficiency and a possibility of calibration of systems
as well as a high rate of implementation, without the necessity of clients’ incurring high 
costs. Cloud Computing is based on employing a huge potential of servers and it guar-
antees the use of the latest programming platforms. The possibility of remote and flexi-
ble use of IT resources, without the necessity of investing in one’s own hardware or 
software and managing them, leads to considerable savings. Cloud computing services 
are particularly attractive for small and medium-sized enterprises, however what raises 
doubts here is data security. The aim of this paper is to show the attractiveness of cloud 
computing services for small and medium-sized enterprises, taking into account the 
problem of security of this computing environment.
Keywords: cloud services, virtual machines, security services.

Translated by Zygmunt Mazur


