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Streszczenie

Przedstawiono warstw¡ architektur¦ chmury obliczeniowej oraz istnie-

j¡ce praktyczne rozwi¡zania. Okre±lono podstawowe usªugi oraz zasady ich

wykorzystania. Zasygnalizowano równie» sposoby zarz¡dzania oraz per-

spektywy rozwojowe.

1 Wªa±ciwo±ci chmury obliczeniowej

Wdra»anie technologii informatycznych w ró»nego typu organizacjach przyczy-
niªo si¦ do zmian sposobu wykorzystania infrastruktury informatycznej. We
wcze±niejszych rozwi¡zaniach wszelkie wewn¦trzne zasoby informatyczne byªy
poª¡czone ze sob¡ sieci¡ komputerow¡, do której mieli dost¦p uprawnieni pra-
cownicy (patrz rys. 1) .

1



Dzi¦ki temu pracownicy danej organizacji mog¡ komunikowa¢ si¦ ze sob¡,
korzystaj¡c z ró»nego typu zasobów: danych, serwerów WWW, serwerów usªug
i aplikacji. Podobnie klienci i �rmy zewn¦trzne poprzez Internet mog¡ wspóª-
pracowa¢ z pracownikami tej organizacji przy wykorzystaniu dost¦pnych im za-
sobów. Mo»liwy jest tak»e ewentualny dost¦p do ±ci±le okre±lonymi zasobów
zewn¦trznych nale»¡cych do ró»nych �rm kooperuj¡cych z dan¡ organizacj¡.
Utrzymanie caªej infrastruktury informatycznej jest bardzo kosztowne, gdy» wy-
maga zarówno du»ych nakªadów modernizacyjnych, jak wysoko specjalizowanej
kadry informatyków-administratorów. Dlatego nowym podej±ciem jest wydzier-
»awienie zasobów informatycznych od �rm zewn¦trznych, które ±wiadcz¡ tego
typu usªugi na rzecz ró»nych organizacji. Podstawowym rozwi¡zaniem tego typu
jest chmura obliczeniowa [1], która oferuje wymagane zasoby, zapewnia dost¦p
do odpowiednich serwerów danych, usªug oraz aplikacji. Na ogóª rozwi¡zanie
chmurowe jest interesuj¡ce dla wi¦kszo±ci organizacji, poniewa» zwalnia je z
obowi¡zku piel¦gnowania i rozwoju infrastruktury informatycznej oraz umo»li-
wia skoncentrowanie si¦ tylko na prowadzonej przez ni¡ dziaªalno±ci. Co istotne,
koszty wynajmu s¡ mniejsze ni» utrzymywanie wªasnej infrastruktury. Dlatego
popularno±¢ tego typu rozwi¡za« stale wzrasta, za± zakres usªug oferowanych
przez chmur¦ poszerza si¦. Obecnie na rynku istnieje silna konkurencja, dzi¦ki
której przedstawiane oferty usªug w chmurach obliczeniowych s¡ coraz bardziej
atrakcyjne. Co wi¦cej proponuje si¦ dwa typy rozwi¡za«: chmury publiczne do-
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st¦pne dla ka»dego zainteresowanego o mniejszych mo»liwo±ciach funkcjonal-
nych, za to ta«sze oraz chmury dro»sze dedykowane, bardziej specjalizowane
pod konkretn¡ organizacj¦ [2].

Obecnie uwa»a si¦, »e chmura internetowa jest to model sieciowego dost¦pu
do wspóªdzielonej i kon�gurowalnej puli zasobów obliczeniowych (procesory +
pami¦¢) oraz oprogramowania (usªugi, aplikacje, dane). Zasoby te dostarczane,
administrowane oraz zarz¡dzane s¡ przez zewn¦trznego usªugodawc¦. Podsta-
wowe wªa±ciwo±ci chmury s¡ nast¦puj¡ce:

• Korzystanie z chmury wymaga podpisania kontraktu (SLA) pomi¦dzy
usªugobiorc¡ a usªugodawc¡ w celu rozliczenia si¦ ze zrealizowanych zobo-
wi¡za«.

• Dost¦p do oferowanych zasobów (serwery, repozytoria danych itp.) od-
bywa si¦ na »¡danie, bez ludzkiej interwencji, za pomoc¡ API b¡d¹ przez
aplikacje webowe/mobilne czy przegl¡dark¦.

• Wirtualizacja agregowanych zasobów infrastruktury informatycznej umo»-
liwia jej wykorzystanie przez wielu u»ytkowników przy wzajemnym odizo-
lowaniu, tak »e ka»dy u»ytkownik ma poczucie niezale»no±ci lokalizacji.

• Oferowane zasoby mog¡ by¢ automatycznie zwi¦kszane w celu zapewnienia
skalowalno±ci oblicze« w dowolnej ilo±ci i w dowolnym czasie.

• Peªne dane dotycz¡ce wykorzystania rodzaju i wielko±ci zasobów oraz kon-
kretnych usªug i aplikacji s¡ dostarczane klientowi w celu racjonalizacji
jego dziaªa«.
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Sposób zarz¡dzania klientami, zasobami, dost¦pem oraz integracj¡ z innymi
systemami i serwisami le»y po stronie dostawcy chmury. Speªnienie wszystkich
oczekiwa« u»ytkowników stanowi du»e wyzwanie dla dostawców oraz projektan-
tów chmury obliczeniowej. Zapewnienie optymalnego zarz¡dzania ma na celu po-
zyskanie jak najwi¦kszych korzy±ci i sprostanie konkurencji rynkowej. Zdobycie
wi¦kszej liczby klientów oznacza bowiem ni»sze koszty eksploatacji i utrzymania
chmury.

2 Usªugi w chmurze obliczeniowej

Warstwowa architektura chmury obliczeniowej jest przedstawiona na rys. 2. Wy-
ró»niamy trzy podstawowe warstwy usªug.

Ka»da z tych warstw oferuje ró»ne usªugi, które mog¡ by¢ niezale»nie wy-
korzystywane przez u»ytkownika. Zakres funkcjonalny i zªo»ono±¢ usªug zmie-
nia si¦ wraz z dan¡ warstw¡. W warstwie najni»szej mo»e to by¢ np. usªuga
dost¦pu do okre±lonych zasobów obliczeniowych (procesor + pami¦¢) w war-
stwie ±rodkowej zestaw narz¦dzi do wytwarzania, czy testowania aplikacji, za±
w warstwie najwy»szej kompletna rozproszona aplikacja obudowana jako usªuga.
Tego typu wszelkie usªugi mog¡ by¢ klasy�kowane pod wzgl¦dem ich funkcjo-
nalno±ci jako usªugi: obliczeniowe (wykonanie pewnego programu), wykorzy-
stania danych (operacje na BD), komunikacyjne (przesyª wiadomo±ci), kon�-
guracyjne (zestawienie odpowiedniej infrastruktury obliczeniowej), integracyjne
(poª¡czenie ró»nych komponentów), zarz¡dzaj¡ce (nadzór nad ich wykonaniem
we wskazanym ±rodowisku) oraz rozliczaj¡ce (okre±lenie kosztów ponoszonych
przez u»ytkownika).

Mówi si¦ wi¦c o gªównych kategoriach usªug IaaS (Infrastructure as a Se-
rvice), Paas (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service). Dodatkowo
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wyró»nia si¦ Caas (Communication as a Service) - usªugi obsªuguj¡ce ró»nego
typu komunikacje np. typu VoIP, IM (Instant Messaging), czy MaaS (Moni-
toring as a Service) - usªugi monitorowania i wykrywania anomalii oraz inne.
Obecnie obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój ró»nego typu usªug, które daj¡
coraz to wi¦ksze mo»liwo±ci praktycznego wykorzystania chmur obliczeniowych.
W dalszych rozwa»aniach ograniczymy si¦ do opisu tylko trzech podstawowych
warstw.

Warstwa IaaS zawiera usªugi zwi¡zane z wykonaniem aplikacji (tzw. wor-
kloads), które uwzgl¦dniaj¡ zarówno dane jak i ±rodowisko, w którym b¦d¡
wykonywane na wirtualnych maszynach stanowi¡cych wirtualn¡ infrastruktur¦
obliczeniow¡ [6]. Umo»liwiaj¡ one dobór odpowiedniego zestawu, sprz¦tu kom-
puterowego (procesor, pami¦¢) oraz sprz¦tu telekomunikacyjnego (routery, �-
rewalle) dla ka»dej aplikacji o konkretnych wymaganiach obliczeniowych. Do-
bór niezb¦dnych usªug dokonywany jest z dost¦pnej listy (karty) zawieraj¡cej
wymagane cechy oraz koszty realizacji i utrzymania usªugi. Realizacja usªug
odbywa si¦ na »¡danie u»ytkownika. Zarz¡dzanie wykonaniem zapewnia nieza-
wodny dost¦p do danych (np. z Internetu, baz danych, ró»nego typu urz¡dze«,
czy ¹ródeª danych) oraz monitorowanie realizowanych oblicze« i reakcji w sy-
tuacji wyst¡pienia anomalii [5]. Je»eli jest znana procedura przeciwdziaªania
tego typu sytuacjom to jest ona bezpo±rednio wykonywana (usªuga helpdesk),
inaczej odpowiednie ostrze»enia czy raporty s¡ przekazywane do klienta.

Warstwa PaaS wspiera caªy cykl projektowania i dostarczania aplikacji we-
bowych oraz usªug caªkowicie dost¦pnych z Internetu. Te operacje s¡ niezale»ne
od wykorzystanego systemu operacyjnego. Ka»da aplikacja charakteryzowana
jest przez kod oraz przez ±rodowisko, w którym b¦dzie wykonywana. Jej wyko-
nanie jest realizowane w warstwie IaaS. Co jest wa»ne aplikacje s¡ budowane
tak, by efektywnie wykorzysta¢ chmurowe centra danych (big data). Warstwa ta
automatycznie kreuje i utrzymuje odpowiedni¡ liczb¦ instancji aplikacji dostar-
czaj¡c mo»liwo±ci ich r¦cznej mody�kacji przez portal lub API b¡d¹ automa-
tycznie tak, aby minimalizowa¢ niezb¦dne zasoby i redukowa¢ ponoszone koszty.
Zapewnia przy tym skalowalno±¢ oblicze« oraz jako±¢ oferowanych usªug, a tak»e
odpowiedni poziom bezpiecze«stwa oraz integracj¦ z usªugami webowymi oraz
baz¡ danych. Dost¦pne protokoªy (REST, SOAP) oraz ró»ne interfejsy umo»li-
wiaj¡ kompozycj¦ ró»nych usªug w now¡ zªo»on¡ usªug¦ (tzw. mushup). Istnieje
równie» mo»liwo±¢ ponownego wykorzystania usªug (reuse). To zapewnia wy-
mian¦ kodu z prede�niowanym (ad-hoc) lub rozproszonym zespoªem co znacznie
zwi¦ksza produktywno±¢ wytwarzania. Dostarcza równie» usªugi monitorowania
zachowania aplikacji, ale równie» u»ytkowników dzi¦ki zainstalowaniu odpowied-
nich narz¦dzi monitoruj¡cych a tak»e do pomiaru poziomu wydajno±ci, liczby
wspóªbie»nych dost¦pów, a tak»e kosztów (systemów bilingowych) [7].

Warstwa Saas � umo»liwia utrzymanie oprogramowania przez dostawców
lub usªugodawców na ró»nego typu platformach i oferowanie ich poprzez sie¢,
typowo przez Internet. Aplikacje Saas mog¡ wspóªdziaªa¢ z innymi aplikacjami
wykorzystywanymi w ró»nych ±rodowiskach i wykonywanych na ró»nych platfor-
mach. Wyró»nia si¦ dwa podej±cia dostarczania aplikacji; zbli»ony do narz¦dzi
ASP (Application Service Provider) oraz wykorzystanie oprogramowania na »¡-
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danie. W pierwszym przypadku dostawca aplikacji utrzymuje j¡ i dostarcza okre-
±lonym u»ytkownikom przez Internet. W drugim przypadku dostawca oprogra-
mowania zapewnia u»ytkownikowi dost¦p sieciowy do pojedynczej kopii aplikacji
specjalnie przygotowanej do dystrybucji w warstwie SaaS. W tej warstwie ofe-
ruje si¦ zarówno oprogramowanie biznesowe, licencjonowane bez potrzeby insta-
lacji u»ytkowników co eliminuje koszty wdro»enia. Wielu u»ytkowników nie jest
zainteresowanych tak»e jego rozwijaniem tylko praktycznym wykorzystaniem,
co umo»liwia im skoncentrowanie si¦ na problemach �rmy, a nie problemach
IT. W tym trybie wykorzystuje si¦ systemy CRM (Customer Relationship Ma-
nagement), ERP (Enterprise Resource Planning), Web Analytics, Web Content
Management itp. Trzeba podkre±li¢, »e aplikacje typu SaaS s¡ projektowane tak,
by mogªy by¢ wspóªbie»nie wykorzystywane przez wielu u»ytkowników, kiedy
tradycyjne aplikacje typu klient-serwer adresuj¡ swoj¡ ofert¦ tylko do ograni-
czonego zbioru klientów. SaaS zapewnia wi¦c nowe podej±cie, gdzie pojedyncze
instancje oprogramowania wykonuj¡ si¦ na serwerze daj¡c usªugi wielu grupom
u»ytkowników tzw. dzier»awców (tenants). Architektura SaaS speªnia wymaga-
nia dojrzaªo±ci uwzgl¦dniaj¡ce ªatwo±¢ kon�guracji, efektywno±¢ dziaªania, mo»-
liwo±¢ obsªugiwania wielu u»ytkowników oraz zapewnienia skalowalno±ci. Bardzo
aktywnie rozwija si¦ równie» wspóªpraca z u»ytkownikami mobilnymi [4].

3 Przegl¡d systemów chmurowych

Przegl¡d systemów chmurowych mo»na rozpatrywa¢ z dwóch punktów widze-
nia. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania gotowych platform tego typu, drugi
oprogramowania umo»liwiaj¡cego budow¦ chmury obliczeniowej o konkretnych
wªasno±ciach. Do chmur obliczeniowych oferuj¡cych gotowe usªugi nale»¡ roz-
wi¡zania dobrze opisane w Internecie:

• Amazon Web Services

• Google Chrome

• Microsoft Azure

• IBM Softlayer

• Rockspace

• Octaware i inne.

Przy wyborze tego typu chmury obliczeniowej nale»y kierowa¢ si¦ odpowied-
nimi kryteriami:

1. Czy chmura posiada certy�katy bezpiecze«stwa,

2. Jak¡ umow¦ SLA proponuje dostawca chmury,

3. Historia �rmy-dostawcy, stabilno±¢ jej �nansów oraz osi¡gane zyski,
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4. Oferowane mo»liwo±ci techniczne,

5. Referencje od u»ytkowników, cena usªug.

Przez oferowane mo»liwo±ci techniczne rozumie si¦ nie tylko wielko±¢ ofe-
rowanych zasobów, ale równie» takie mo»liwo±ci jak: niezawodno±¢ dziaªania
chmury, czas odtwarzania danych, czy czas eliminacji uszkodze«. Wa»ne jest
te», czy �rma przeszªa audyt, w tym bezpiecze«stwa, czy wykorzystuje klucze
unikatowe dla ka»dego serwera i czy dane s¡ szyfrowane. Istotne s¡ te» kate-
gorie oferowanych usªug, czy poczta elektroniczna jest zintegrowana z innymi
aplikacjami danej �rmy itp. Do bezpiecznego przekazywania danych wa»ne jest
jako±¢ dysków, ich oprogramowanie (np. Dropbox, czy Google Drive). Na pozio-
mie najwy»szym u»ytkownicy interesuj¡ si¦ systemem ERP, CRM, DMS, WMS
(zarz¡dzanie produkcj¡, relacjami z klientami, dokumentami czy hurtowniami
danych) e-commerce i innymi oraz mo»liwo±ci¡ ich dopasowania do indywidu-
alnych potrzeb u»ytkownika. Cenna mo»e by¢ te» oferta budowy wªasnych apli-
kacji z tzw. webletów, czy cloudletów. Warto te» podkre±li¢, »e ka»da z warstw
IaaS, PaaS, SaaS, mo»e by¢ rozwijana niezale»nie i oferowana ju» jako chmura
obliczeniowa.

Usªugi internetowe stanowi¡ jeden z fundamentów wspóªczesnego internetu.
Grupa robocza X-ETP okre±la specy�kacj¦ usªug dynamicznych dostarczanych
zarówno przez pojedynczych, jak te» przez wielu dostawców. W warstwie IaaS
nale»y przy tym uwzgl¦dni¢ caªy cykl »ycia usªugi: (od wdro»enia, scalenia, wy-
konania do jej wycofania) ró»ne polityki i mechanizmy zarz¡dzania usªugami
(decyzje akceptacji lub odrzucenia usªugi), a tak»e monitorowanie jej wykona-
nia, zgodnie z SLA gwarantuj¡c im odpowiedni¡ wydajno±¢, niezawodno±¢, czy
skalowalno±¢. Rozwi¡zania PaaS przeznaczone s¡ do rozwoju aplikacji. Takie
platformy jak Google App Engine oferuj¡ programowanie w Javie, Pythonie,
Go. Dostarczaj¡ usªugi bazodanowe (MySQL, czy NoSQL). Inne rozwi¡zanie
typu PaaS to Elastic Beanstalk (�rma Amazon), które wspiera kilka typów
aplikacji, ale te» ogranicza si¦ tylko do chmury Amazon cloud. Z kolei Win-
dows Azure (�rmy Microsoft) utrzymuje aplikacje Windows i centra danych tej
�rmy. Rozwijane s¡ inne systemy typu PaaS jak Open Shift Flex, czy Cloud Fo-
undry, które wspieraj¡ ró»nych dostawców chmur. Z kolei ConPaas umo»liwia
skalowanie aplikacji oraz interoperacyjno±¢ ró»nych chmur. Mo»liwa jest identy-
�kacja w¡skich gardeª oraz minimalizacja zasobów chmury do utrzymania danej
aplikacji.

W chmurze realizowane mog¡ by¢ zªo»one przedsi¦wzi¦cia typu SaaS takie
jak inteligentne miasta, wspomaganie procesów biznesowych, czy zarz¡dzanie
wielkimi zbiorami danych. Pojawiaj¡ca si¦ potrzeba wspóªpracy ró»nych chmur
prowadzi do opracowania standardu API dla dostawców usªug. Popularne staj¡
si¦ rozwi¡zania DeltaCloud, czy LibCloud �rmy Apache, które wykorzystuj¡
wzorzec proxy/adapter. Inn¡ propozycj¡ jest OCCI (Open Cloud Computing
Interface), które jest budowane na bazie protokoªu http przy wykorzystaniu
wzorców REST. Dzi¦ki temu dostawcy usªug mog¡ oferowa¢ ró»nego typu usªugi
za pomoc¡ jednolitego interfejsu.
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Google Cloud Platform w warstwie IaaS wykonuje aplikacje (workloads) na
wirtualnych maszynach oferuj¡c usªugi obliczeniowe App Engine, Compute En-
gine, usªugi typu Storage (Cloud SQL, Data Store, NoSQL). Cloud DNS kreuj¡
rekordy, za± Cloud Pub/Sub ª¡czy wiele usªug poprzez asynchroniczn¡ komu-
nikacj¦. Cloud Development Manager umo»liwia developerowi projektowanie,
uruchamianie i zarz¡dzanie usªugami chmury, za± Google Cloud SDR � oferuje
wsparcie (narz¦dzia, biblioteki) do zarz¡dzania zasobami chmury. Z kolei Pricing
calculator dostarcza estymacji kosztów wykorzystania chmury.

4 Rozliczanie kosztów usªug realizowanych w chmu-

rze

Wspóªpraca klient-dostawca chmury wymaga wielu uzgodnie« natury formal-
nej, prawnej, czy technicznej. Odbywa si¦ to poprzez zawarcie odpowiedniego
kontraktu. Wi¦kszo±¢ dostawców oferuje swoim klientom standardowe umowy
SLA (Service Level Agreement). Dotycz¡ one nast¦puj¡cych kwestii:

• obowi¡zków w zakresie przetwarzania danych i poziomu jako±ci usªug (do-
st¦pno±¢, wydajno±¢, odpowiedzialno±¢ za utrat¦ danych), a tak»e poziom
wsparcia dostawcy,

• poziomu ryzyka podj¦tych zobowi¡za« oraz czynno±ci zmniejszaj¡cych
skutki jego wyst¡pienia, w tym parametry dopuszczalne dªugo±ci przerw
zaplanowanych i nieplanowanych, przestojów pracy chmury, obowi¡zków
ujawniania pewnych informacji osobom trzecim np. dla organów ±cigania,
czy podawania to»samo±ci podmiotów ±wiadcz¡cych usªugi,

• czasu obowi¡zuj¡cego porozumienia, mo»liwo±ci jego wypowiedzenia, cen-
nika opªat w zale»no±ci od zakresu usªug i poziomu ich wykorzystania, a
tak»e formy pomocy oferowanych przez dostawc¦ w okresie przej±ciowym,
ochron¦ praw wªasno±ci oraz wskazanie obowi¡zuj¡cych przepisów, które
b¦d¡ rozstrzygaªy ró»ne sporne kwestie wª¡cznie do odwoªywania si¦ do
s¡dów.

Parametr dost¦pno±ci usªug okre±la si¦ poprzez procentowy okres czasu, w
którym mo»e by¢ ona wykorzystana. Dla przemysªu dost¦pno±¢ 99,99% ozna-
cza, »e przerwy w dostawie usªugi mog¡ wynosi¢ 1.01 minuty na tydzie«, 4
minuty i 38 sek. na miesi¡c, czy 52 minut i 56 sekund na rok. Zapewnienie do-
st¦pno±ci mo»e by¢ gwarantowane w ró»ny sposób np. poprzez nadmiarowo±¢
zasobów (np. kilka rozproszonych centrów danych) w tym redundancj¦ zestawów
danych. Warunki LSA mog¡ nie uwzgl¦dnia¢ krótkich przerw (np. od 5 � do 30
minut � Google Chrome Engine). Pomiar czasów dost¦pno±ci mo»na okre±li¢
przez zewn¦trzne narz¦dzia próbkuj¡ce � np. Pingdom, czy przez logowanie od-
powiedniej informacji z serwerem przy wykorzystaniu wewn¦trznych systemów
monitoruj¡cych (MRTG, TRTG). SLA mo»e uwzgl¦dnia¢ te» zwrot kosztów za
przestoje, w ró»nej formie, dokonanie przelewu na konto u»ytkownika, w formie
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udzielenia kredytów na dalsze usªugi. Wysoko±¢ tego typu kosztu mo»e si¦ wa-
ha¢ od 25% do 30% wielko±ci opªat za zrealizowane usªugi. W praktyce okre±la
si¦ szczegóªowo pewne wyj¡tkowe przypadki, np. czas wymiany uszkodzonego
serwera (do 24 godzin). W takim przypadku dost¦pno±¢ jest mniejsza od 70%
w skali miesi¡ca. Dost¦pno±¢ wi¦ksza od 99,9% dotyczy na ogóª jedynie dost¦pu
do sieci Internet b¡d¹ zapewnienia gwarantowanego zasilania.

Firmy oferuj¡ce usªugi podaj¡ swój cennik usªug, gdzie wysoko±¢ kosztów
zale»y od parametrów tych usªug. Przy czym wybrane usªugi dla pewnych para-
metrów mog¡ by¢ bezpªatne. Na ogóª koszt wykorzystania chmury w warstwie
IaaS jest proporcjonalny do nast¦puj¡cych parametrów:

• liczba wirtualnych procesorów (od 1 core)

• wielko±¢ pami¦ci RAM (od 512MB)

• wielko±¢ pami¦ci dyskowej, gdzie pierwsze 40GB tej pami¦ci jest w cenie
innych zasobów, za± dalsze 100GB jest ju» wi¦cej pªatne,

• transferu danych rozumianego jako � liczb¦ przesyªanych pakietów, przy
czym np. do 50GB/miesi¡c bezpªatnie

• wielko±ci przekazywanego backupu, pªatny np. od 1GB

• liczby przyznanych adresów IP

• dost¦pu do VLAN poprzez liczb¦ wykorzystywanych licencji

Mo»liwe jest zapewnienie dost¦pu do innych, bardziej specjalistycznych usªug
takich jak:

• optymalny dobór zasobów do wykonywanej aplikacji � liczba rdzeni, wiel-
ko±¢ pami¦ci RAM, cz¦stotliwo±¢ i wielko±¢ HDD,

• monitorowanie oblicze« w czasie rzeczywistym (np. ocena wykorzystania
zasobów)

• dost¦p do konsoli w przegl¡darce do zarz¡dzania serwerem,

• mo»liwo±¢ wykorzystania protokoªu REST API do wª¡czania, wyª¡czania
serwerów,

• wybór systemu operacyjnego o zadanej kon�guracji,

• wykorzystanie powiadomie« SMS przez helpdesk,

• wykorzystanie programów zrównowa»enia obci¡»enia wskazanych serwe-
rów

• kontrola bie»¡cych wydatków zwi¡zanych z wykorzystaniem odpowiednich
zasobów,
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• wsparcie techniczne w przypadku ró»nego typu problemów przy wykorzy-
staniu chmury obliczeniowej.

Wielko±¢ opªat jak i zakres dodatkowych mo»liwo±ci ró»ni¡ si¦ w zale»no-
±ci od rozwi¡za« chmurowych, d¡»y si¦ jednak do ustandaryzowania ±wiadcze«
usªug w chmurze, co jednak ze wzgl¦du na ró»norodno±¢ rozwi¡za« nie jest
spraw¡ prost¡.

Przy pªatno±ci za usªugi wykorzystuje si¦ systemy, które umo»liwiaj¡ szybkie
np. przez jedno klikni¦cie oraz bezpieczne regulowanie opªat mi¦dzy klientem po-
siadaj¡cym kart¦ kredytow¡, a dostawc¡ usªugi. Tego typu rozwi¡zania (PayU,
PayPal) odgrywaj¡ rol¦ po±redników przy tego typu �nansowych transakcjach
internetowych. Przy czym dost¦pne s¡ dwie formy zapªaty: pay-per-use oraz
pay-as-you-go. Pomijaj¡c szczegóªy mo»na przyj¡¢, »e pierwsza forma opªaty
oznacza opªat¦ za zrealizowanie usªugi i jest typowa dla usªug Iaas i Paas. Druga
za± zakªada, »e opªat¦ uiszcza si¦ przed wykonaniem usªugi i dotyczy usªug typu
SaaS.

5 Perspektywy rozwojowe

Chmury obliczeniowe stanowi¡ interesuj¡ce, maj¡cy du»y wpªyw na prowadze-
nie biznesu, popularne rozwi¡zania. Stale b¦d¡ si¦ one rozwijaªy, by poprawi¢
cho¢by podstawowe parametry biznesowe, takie jak TCO (total cost of owner-
ship), TTU (time to value), czy TTM (time to market). To wymusza wprowa-
dzanie nowych sposobów zarz¡dzania oraz organizacji pracy chmury zwªaszcza,
»e miliony u»ytkowników mo»e by¢ obsªugiwane przez tysi¡ce serwerów wirtu-
alnych. Istotn¡ spraw¡ staje si¦ wi¦c elastyczne dopasowanie zasobów do »¡-
danych potrzeb u»ytkowników tak, by zminimalizowa¢ koszty dostawców, które
nadal, oprócz jako±ci, pozostaj¡ decyduj¡cym parametrem gry rynkowej. Nale»y
te» podkre±li¢, »e szybko post¦puje standaryzacja rozwi¡za« chmurowych [3], w
tym zwi¡zana z przeno±no±ci¡ oraz interoperacyjno±ci¡.
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