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CLOUD COMPUTING – SZANSA I RYZYKO DLA FIRMY

Streszczenie

cloud computin o-

chmury oblicze-

a-

cloud computing
cloud computnig, SaaS, PaaS, IaaS, infrastruktura IT, ryzyko.

Wprowadzenie

o-
wane przez e-

obliczeniowej (ang. cloud computing).

„sztuczna inteligencja”, John McCarthy, wraz z kilkoma innymi wybitnymi specja-

1
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cloud e-
r

r. tylko 

których
elektrycznej. cloud computingu szacowano na ok. 56 

i-
liardów dolarów (Szmit 2012).

cloud 
est to po prostu model zdecentralizowanego przetwarzania danych za 

t-

e-
rze, w wiel-

o-

a-
s z naruszeniem danych osobowych, praw autorskich, nieupraw-

prawa 
krajowego, europejskiego, o-

,
, jakie 

, brzmi,
d-

.

1. Istota cloud computing i ich klasyfikacja

Model cloud systemów oblicze-
a-

Zaskórski i Zaskórski 2013, s. 64
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i in. 2013, s
dynamicznie skalowane r-

t-

i in.
2013, s. 64)2 e-
niowej, e-

y-
wo cloud computing, autorstwa Krajowego Instytutu 
Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych (National Institute of Standards and 
Technology –

e-
serwisów technicznych” (Czerwonka, Lech 

i Podgórski 2011, s. 91–92; 

2014).

(Nowakowski 2015; Pazowski 2014)3:
1. o-

.
2. o-

dodatkowych aplikacji.
3. z-

o-

4.
5.

a-
nej przestrzeni dyskowej.

(Czerwonka i in. 2011):
d-

nych do wykonania zadania aplikacji, w sposób automatyczny, adekwatnie 

2 -Brown 2012).
3
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,
zapotrzebowania;
realizacja o-

o-

a-
ne s

(Handzel 2013):
chmura osobista – komercyjna, oparta na serwerze domowym lub sieci lo-

chmura prywatna – organizacji, nie 

chmura publiczna – y-
;

chmura hybrydowa – f-
nymi aplikacjami i danymi w chmurze prywatnej oraz bardziej ogólnymi 
systemami i procesami w chmurze publicznej.

Z punktu widzenia szerokiej
chmura publiczna. Zapewnia ona bowiem najszerszy 

p-
sze zabezpieczenia przed mi z korzystaniem z chmury obliczeniowej za-

2.

Chmura obliczeniowa przynosi dwojakieg
1) makroekon
2) z pojedyn-

n-

1) optymalizacja alokacji zasobów informatycznych wykorzystywanych 
w gospodarce na realizacj zada

2) istotna redukcja barier fi o-
a-
e-
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3) k-

ich na , „wzrost zaintere-

ze
decyzja o zastosowaniu tej techn

cloud ji kosztów” (Pazow-
ski 2014, s , u-

Alleweldt i in. 2012; Pazowski 2014):
przechowywanie

nych aplikacj
automatycznego zapewniania, w razie potrzeby, dodatkowych zasobów 
przetwarzania i przechowywania;

d-
(IaaS), tj. kontroli przez programistów nad wszystkimi zaso-

bami przetwarzania i przechowywania zasobów informatycznych przed-

yw
Szmit 2012; Lipski 2013):

wirtualny dysk;
wspomaganie procesów przygotowania produkcji;
wspomaganie procesów diagnostycznych przez obliczenia w chmurze;
dobór optymalnych parametrów procesów technologicznych.

to nowe modele, zarówno bardzo zaawansowane, dedykowane podmiotom 
o szczególn

cloud a-
ci, jak: Coca-Cola Enterprises, Citigroup Inc., Eli Lilly and Company, Starbucks 
Corp., Jaguar Land Rover, Kia Motors Corp., Time, Warner Bros., Walt Disney 

znane firmy globalne, jak Google Inc., Amazon Inc., Salesforce Inc., Microsoft 
Corp., IBM Corporation, Oracle Corporation, Accenture czy Fujitsu (Nowakowski 
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2015). Z drugiej

Czerwonka i in. 2011), ogólny stan nadal pogr

a przynajmni
,

d-

-kosztowej; 3) maksymalizacji wykorzystania 
i in. 2013).

zystania 
cloud computing,

(Czerwonka i in. 2011):

,

nia których jest 
ona potrzebna; 

a-
,

s-
temów IT be

w sposób dynamiczny;
o-

gramowania, n-
stalowane, ani w zakup licencji, o-

s-

W
i-

Z je a-

a-
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na zlecenie Komisji Europejskiej, y
– y-

n-

o-

cloud 

3. cloud computing

t-

, s. 89 o których mowa, nie 

o-
y ryzyka (Alle-

weldt i in. 2012):
a-

utraty
przez podmioty do tego nieupraw-

o-

cym z potrzeb bezpie a-
o-
i-

danych.

w-
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a-

a-
owym zaintereso-

o-

w poszczególnych krajach (Alleweldt i in. 2012

przenoszenia
Czerwonka i in. 2011). Zasadnicze wszak-

o-
wej ma ryzyko utraty danych lub ich przechwycenia przez podmioty nieuprawnio-

u-
ry obliczeniowej.

Podsumowanie

Podejmowanie decyzji o o-

a-

,
potrze-

umenty za korzystaniem z cloud 
a-

, jak 
cloud computing, 

.
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CLOUD COMPUTING – RISK OR OPPORTUNITY FOR BUSINESS

Summary

Article raises issue of the impact of services Cloud computing on the economic 
efficiency of enterprises. Draws primarily attention to the benefits they relate, especially 
the flexibility to use cloud computing resources without having to make additional in-
vestments in their IT infrastructure. The article also raises the question of the risks asso-
ciated with the use in the service of question. 
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It concerns mainly the loss of data, which may be disadvantageous for the compa-
ny also economic consequences. Overall, however, it is estimated that the benefits of 
using Cloud services computing outweigh the risks.
Keywords: computing cloud, SaaS, PaaS, IaaS, IT infrastructure, risk.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

