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zalety przetwarzania danych 
w chmurze są już powszechnie do-
ceniane przez wiele przedsiębiorstw. 
Równocześnie rośnie świadomość 
zagrożeń i  innych wyzwań związa-
nych z chmurą publiczną, prywatną 
i hybrydową. największym z nich 
jest fakt, że monitorowanie tych 
środowisk staje się coraz trudniejsze.

Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo
ochrona chmury powinna być za-
pewniana w  dwóch obszarach. 
Pierwszy z nich to podstawowa in-

frastruktura chmury, która jest za-
bezpieczana przez dostawcę usługi. 
Drugi dotyczy warstwy, którą tworzą 
oprogramowanie, dane i  aplikacje 
działające z wykorzystaniem tej infra-
struktury – w tym przypadku odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo leży 
po stronie usługobiorcy.
Jednak podziały te nie zawsze są tak 
precyzyjne. Dobrą praktyką jest za-
tem przeprowadzenie konsultacji ze 
specjalistami w zakresie najlepszych 
rozwiązań związanych z wykorzysty-
wanymi usługami w chmurze. 

Środowisko wielochmurowe 
powstaje spontanicznie
wielochmurowe środowisko wyko-
rzystywane przez przedsiębiorstwo 
może składać się z  chmur publicz-

nych i prywatnych, które umożliwiają 
pracę w modelu Paas (platforma jako 
usługa) lub iaas (infrastruktura jako 
usługa). inną możliwością jest sto-
sowanie chmur publicznych i  pry-
watnych, które hostują aplikacje 
dostępne w modelu saas (oprogra-
mowanie jako usługa). Popularnym 
rozwiązaniem jest również stosowanie 
chmur hybrydowych, które łączą cen-
tra danych w siedzibie firmy z usłu-
gami chmur publicznych.
Dużym wyzwaniem dla osób od-
powiedzialnych za infrastrukturę 
it jest zarządzanie środowiskiem 
wielochmurowym pod kątem bez-
pieczeństwa. tego typu infrastruk-
tura powstaje bowiem bardzo często 
spontanicznie. wystarczy, że pracow-
nicy zaczną korzystać z  Dropboxa, 
google Drive czy office 365 i nagle 
firma staje się użytkownikiem wielu 
różnych usług w  chmurze. Korzy-
stanie z nich nie jest dokładnie pla-
nowane, a zabezpieczenia najczęściej 
wdrażane po fakcie lub po wystą-
pieniu pierwszych problemów. ta-
kie sytuacje ograniczają kontrolę nad 

danymi, które wpływają do firmy 
i ją opuszczają. Każda z wykorzysty-
wanych usług ma odrębną politykę 
zabezpieczeń, co w efekcie zwiększa 
ryzyko naruszenia poufności danych.

Różnorodność to 
więcej problemów
obecnie widać, że charakter migracji 
firmowych środowisk it do chmury 
zmienia się. transfer danych odbywa 
się dwukierunkowo, a taki stan będzie 
utrzymywał się dopóty, dopóki przed-
siębiorstwa nie wypracują najlep-
szej kombinacji połączenia zasobów 
chmur publicznych i  prywatnych. 
nawet gdy to się wydarzy, dalej bę-
dzie istniała konieczność zapewnienia 
bezpiecznego przesyłania danych po-
między różnymi środowiskami. 
Chmura poważnie poszerza po-
wierzchnię potencjalnego ataku, 
a w przypadku środowiska wieloch-
murowego skala ta rośnie wręcz 
w tempie wykładniczym, rośnie więc 
też ryzyko utraty kontroli. w czasach, 
gdy zagrożenia wobec firmowych da-
nych czyhają na każdym kroku, 

a cyberprzestępcy bardzo szybko wy-
korzystują luki wykryte w oprogra-
mowaniu (tzw. zero-day), nie można 
pozwolić sobie na to, aby rozwiąza-
nia ochronne były wdrażane wyłącz-
nie w reakcji na zaistniały problem. 
niepożądaną sytuacją jest też po-
święcanie czasu na zbieranie i kore-
lowanie danych z różnych portali do 
zarządzania usługami chmurowymi 
w momencie, gdy konieczna jest na-
tychmiastowa odpowiedź na działa-
nia atakujących.
aby jak najlepiej chronić środowisko 
chmurowe należy więc przyjąć zin-
tegrowaną strategię ochrony, która 
obejmowała będzie kwestie organiza-
cyjne (metodyka), operacyjne (narzę-
dzia zabezpieczające) oraz edukacyjne 
(szkolenia dla personelu uświadamia-
jące charakter działań cyberprzestęp-
ców). tylko w ten sposób możliwe 
jest zagwarantowanie niezakłóconego 
funkcjonowania środowiska wieloch-
murowego, w którym aplikacje i dane 
swobodnie przesyłane są między cen-
trami danych, w  zależności od po-
trzeb biznesowych przedsiębiorstwa.
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Wyzwania związane z bezpieczeństwem chmury
Na przestrzeni ostatnich lat branża usług dostarczanych 
w modelu chmury znacząco się rozwinęła. Analitycy 
z IDC prognozują, że 90 proc. przedsiębiorstw będzie 
korzystać z co najmniej kilku usług i platform w chmurze 
do 2020 roku. Jednak, wzrost popularności rozwiązań 
chmurowych to jednocześnie większa odpowiedzialność 
specjalistów ds. bezpieczeństwa.
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główną obawą była możliwość wy-
cieku danych, przechowywanych 
w  środowisku chmurowym. Jed-
nak wraz ze wzrostem świadomo-
ści na temat transformacji cyfrowej, 
wzrastała również świadomość na 
temat różnorodnych form zabez-
pieczeń, które oferują dostawcy 
chmury. Banki zauważają także 
ważną zaletę, wynikającą z  przej-
ścia na chmurę – według financial 
insights, największe banki na świe-
cie oszczędzają nawet 15 miliardów 
dolarów na adopcji chmury, obni-
żając koszty infrastruktury tech-
nologii o  25  proc. i  choć proces 
transformacji cyfrowej w  sektorze 
bankowym przebiega dużo wolniej 
i ostrożniej niż w innych branżach, 
to bez wątpienia jest nieunikniony. 
według analityków gartnera, do 
2022 roku już trzy czwarte global-
nych baz danych zostanie wdrożo-
nych w chmurze lub przeniesionych 
na platformy chmurowe. Dlaczego? 
z prostego powodu – segment ten, 
jako nieodłącznie związany z  da-
nymi, których ilość w sposób dy-
namiczny rośnie, będzie musiał się 
do tego wzrostu dostosować i  za-
pewnić odpowiednią liczbę repozy-
toriów. według danych gartnera, 
rok 2018 przyniósł dla globalnego 
sektora zarządzania bazami danych 
wzrost w wysokości blisko 20 proc. 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Jednocześnie rosną nakłady na sys-
temy bezpieczeństwa, co świadczy 
o coraz większej świadomości i doj-
rzałości rynku.

Chmura rozwiązaniem 
oczywistym
Popularność chmury obliczeniowej 
spowodowana jest również rosnącą 
użytecznością baz danych stosowa-
nych w  celach analitycznych oraz 
wzrostem stopnia wykorzystania 
modelu oprogramowania w chmu-
rze jako usługi (saas). firmy coraz 
częściej przenoszą obciążenia z wła-
snej infrastruktury informatycznej 

na platformy chmurowe wynajmo-
wane od profesjonalnych dostaw-
ców nawet mimo tego, że czasem 
usługi w chmurze mogą być droż-
sze. Po prostu korzyści w postaci eli-
minacji konieczności zarządzania 
własną infrastrukturą i mniejszych 
obciążeń operacyjnych przewyż-
szają ewentualne koszty finansowe. 
Dodatkowym argumentem jest 
większy stopień bezpieczeństwa. 
„Cloud shift”, czyli globalny zwrot 
w kierunku chmury obliczeniowej, 
będzie jeszcze bardziej wspierał mo-
dernizację i  automatyzację proce-
sów biznesowych w firmach. Cloud 
computing wiąże się bowiem z sze-
regiem korzyści dla firm i instytu-
cji, oferując nowy sposób dostępu 
do bezpiecznej infrastruktury it. 
w  tym modelu odpowiedzial-
ność za utrzymanie infrastruktury 
w  całości lub wydzielonej części 
przekazana jest wyspecjalizowa-
nej firmie dysponującej zaawanso-
wanymi centrami danych. Dostęp 
do zewnętrznych zasobów mocy 
obliczeniowej i  brak konieczno-
ści inwestowania we własną infra-
strukturę jest wygodny nie tylko 
dla dużych firm o  stabilnej sy-
tuacji, ale przede wszystkim dla 
mniejszych firm i start-upów, które 
mogą łatwiej wystartować na rynku 
i skupić się na rozwoju swoich pod-
stawowych kompetencji. 

Giganci rynku kontra 
wąscy specjaliści 
Jak obecnie wygląda sytuacja na 
rynku usług chmurowych? oprócz 
tendencji wzrostowej, to, co rzuca się 
na pierwszy plan, to dominująca po-
zycja kilku największych graczy. to 
powoduje, że mniejsze firmy muszą 
się dostosować, dokonując wyboru 
strategii działania spośród dwóch 
modeli. Pierwszy to skupienie się na 
działaniu w regionach, przy wykorzy-
staniu swoich przewag związanych 
np. z lokalizacją i znajomością miej-
scowego prawa. Czasem lokalizacja 
biznesu, implikująca podobieństwa 
kulturowe i  znajomość lokalnego 
rynku, jest czynnikiem warunkują-
cym wybór operatora chmurowego. 
Druga strategia to wąska specjalizacja, 
czyli działanie w ograniczonym sek-
torze rynku i skupienie się na dosko-
naleniu usług dla konkretnych branż. 
taki właśnie model realizuje firma 
Cloudferro, specjalizując się w usłu-
gach chmurowych dla instytucji udo-
stępniających dane satelitarne, m.in. 
esa i  eUMetsat. specyfika da-

nych satelitarnych to ogromna i ciągle 
rosnąca ich ilość, a także konieczność 
przechowywania informacji z  prze-
szłości. w tym wypadku konieczne 
było opracowanie specjalnych mecha-
nizmów, umożliwiających pracę z du-
żymi zbiorami danych w chmurze.
taka specjalizacja może oczywi-
ście dotyczyć dowolnej branży, 
która charakteryzuje się jakąś spe-
cyfiką związaną z danymi lub pro-
cesami, może to być np. sektor 
medyczny, finansowy, obsługa in-
formacji „wrażliwych” czy związa-
nych z uczeniem maszynowym. 

Rozwiązanie hybrydowe
to rozwiązanie zdobywa coraz 
większą popularność wśród przed-

siębiorców. Chmura hybrydowa 
to pojedynczy obiekt, scalający 
chmurę publiczną ze środowiskami 
chmur prywatnych. oznacza to, że 
część danych, które są mniej wraż-
liwe, mogą być przechowywane 
w chmurze publicznej. natomiast 
dane, które wymagają szczególnej 
ochrony – w chmurze prywatnej. 
ten model często jest stosowany 
np. w branżach, w których wystę-
puje tzw. sezonowość sprzedaży. 
Jeśli dana firma odnotowuje dużo 
większą sprzedaż w  okresie przed 
Bożym narodzeniem, to w  tym 
czasie może korzystać z  usługi, 
która przenosi nadmiar danych na 
chmurę publiczną. Do innych zalet 
chmury hybrydowej należą amorty-

zacja, skalowalność, a także mniej-
sze uzależnienie od dostawcy.
spora część klientów oczekuje, że 
rozwiązania chmurowe będą się 
opierały na systemach open so-
urce, czyli oprogramowaniu otwar-
tym. Ma to pozytywny wpływ na 
bezpieczeństwo, a także umożliwia 
sprawne przeprowadzanie kontroli 
i  audytów. nie bez znaczenia jest 
także możliwość dowolnego rozwi-
jania i standaryzacji systemu, zgod-
nie z zapotrzebowaniem, jakie może 
się pojawić w przyszłości (firma jest 
wtedy mniej uzależniona od rozwią-
zań dostawcy zewnętrznego).

Konteneryzacja
nowym, silnym trendem na 
rynku chmury obliczeniowej jest 
konteneryzacja, która wspiera 
automatyzację procesów i standa-
ryzację oprogramowania. Dodat-
kową zaletą płynącą ze stosowania 
kontenerów jest ograniczenie infra-
struktury, a co za tym idzie opty-
malizowanie kosztów. główne 
technologie kontenerowe, Docker 
i Kubernetes, są obecnie wykorzy-
stywane zarówno przez głównych 
graczy na rynku chmury oblicze-
niowej, jak i  start-upy. istnieje 
dość silna tendencja do zastępo-
wania maszyn wirtualnych kon-
tenerami lub tworzenia rozwiązań 
hybrydowych, które łączą główne 
zalety tych technologii – szybkość 
przetwarzania kontenerów i  bez-
pieczeństwo maszyny wirtualnej.

rynek, korzyści, trendyChmura obliCzeniowa

Cloud computing nie jest już tylko domeną biznesu 
– coraz częściej chmurę wybierają administracja 
publiczna i instytucje zajmujące się danymi 
o charakterze „wrażliwym”. Przykładem jest sektor 
bankowy, który do niedawna wzbraniał się przed 
przejściem na rozwiązania chmurowe. 
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Maciej Litewski

Chmura hybrydowa to pojedynczy obiekt, 

scalający chmurę publiczną ze środowiskami 
chmur prywatnych. Oznacza to, że część 
danych, które są mniej wrażliwe, mogą być 
przechowywane w chmurze publicznej. 
Natomiast dane, które wymagają szczególnej 
ochrony – w chmurze prywatnej. Ten model 
często jest stosowany np. w branżach, w których 
występuje tzw. sezonowość sprzedaży. 
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Według danych amerykańskiego 
Biura Statystyki Pracy 93  proc. 
firm, które straciły dane, a które 
nie wykonywały żadnej kopii za-
pasowej, w  przeciągu roku mu-
siały zakończyć swoją działalność. 
Te liczby mogą przerazić niejed-
nego właściciela biznesu, jednak 
jak się okazuje 33 proc. przedsię-
biorców nie stosuje żadnego bac-
kupu. Zwłaszcza mniejsi i średni 
przedsiębiorcy podchodzą scep-
tycznie do zabezpieczania swoich 
danych. By ułatwić im rozpoczę-
cie regularnego tworzenia kopii 
zapasowych, Aruba Cloud przy-
gotowała ofertę Cloud Backup. 

Jak ochronić swoje dane?
Usługa backupu w chmurze ofe-
rowana przez Aruba Cloud to 
prosty system zapewnienia bez-
pieczeństwa danych w  firmie. 
Kopie zapasowe są wykony-
wane automatycznie, tak często, 
jak będzie tego wymagał klient. 
Dzięki temu, niezależnie od tego 
kiedy nastąpi awaria, wszystkie 
dane przechowywane w  chmu-
rze będą aktualne, co ułatwi po-
wrót do normalnego trybu pracy. 
Co więcej, kopiowane dane są de-
duplikowane, co oznacza, że prze-
noszone są tylko te rekordy, które 
zostały zmodyfikowane. W  ten 
sposób zmniejsza się znacznie 
wolumen przechowywanych 
danych oraz skraca się czas po-
trzebny na transfer. Cały proces 
jest bardzo efektywny kosztowo: 
klient może płacić tylko za wy-
korzystywaną przestrzeń, której 
ceny zaczynają się od niecałych 
7  złotych za każde 10  GB. Wraz 
ze wzrostem wielkości backupu 

można automatycznie zwiększyć 
przydzieloną przestrzeń dyskową 
za pomocą panelu użytkownika.
Proces uruchamiania Cloud Bac-
kup jest bardzo prosty i nie wy-
maga specjalistycznej wiedzy 
informatycznej. Wystarczy założyć 
profil Aruba Cloud, doładować 
konto, a  następnie uruchomić 
instalator aplikacji Cloud Bac-
kup na tych maszynach, które 
chcemy zabezpieczyć. Tworze-
nie kopii zapasowych jest pro-
cesem w pełni automatycznym, 
niezależnie od tego, gdzie pier-
wotnie znajdują się pliki klienta. 
Nieważne, czy jest to firmowy ser-
wer, komputery pracowników czy 
inna chmura obliczeniowa.
Inną ciekawą usługą zabezpie-
czania danych oferowaną przez 
Aruba Cloud jest usługa Disaster 
Recovery as a Service (DRaaS). To 
znacznie bardziej zaawansowane 
narzędzie, które pozwala zapew-
nić firmie ciągłość działania, bez 
konieczności przywracania ca-
łego systemu z  kopii zapasowej. 
Jest to rozwiązanie zwłaszcza dla 
przedsiębiorców, którzy świad-

czą usługi w formule Software as 
a  Service (oprogramowanie jako 
usługa), a  przerwa w  dostawie 
usług może narazić ich na niezado-
wolenie klientów. W ramach usług 
DRaaS do chmury kopiowane są 
nie tylko pliki i rekordy, ale wszyst-
kie bieżące procesy uruchomione 
na serwerze. Całość odbywa się na 
bieżąco i w sposób ciągły, dzięki 
czemu w przypadku ewentualnej 
awarii pierwotnego serwera użyt-
kownicy natychmiast są przełą-
czani na korzystanie z wirtualnego, 
zduplikowanego środowiska. 
Cechą szczególną usługi Cloud 
Backup jest najwyższa dbałość 
o  bezpieczeństwo centrów da-
nych, w których przechowywane 
są kopie zapasowe plików klien-
tów. Data Center Aruba Cloud 
mogą pochwalić się ratingiem 
bezpieczeństwa 4, co oznacza, 
że zapewniają ochronę informa-
cji przed wszelkimi zagrożeniami, 
od wirusów, na powodziach i po-
żarach kończąc. Małych i  śred-
nich firm nie stać na inwestycje 
pozwalające na osiągnięcie ta-
kiego poziomu ochrony w zakre-
sie własnych, lokalnych rozwiązań. 
Dodatkowo kopie zapasowe, prze-
chowywane na w przestrzeni dys-
kowej oferowanej przez Aruba 
Cloud zaszyfrowane są zgodnie 
ze standardem AES-256, co ozna-
cza, że bez odpowiedniego hasła 
nawet przy fizycznym dostępie do 
nośników pamięci nie jest możliwy 
odczyt zapisanych na nich danych.

Nie tylko awaria
Blisko połowa przypadków 
utraty danych wiąże się z awarią 
sprzętu. Jednak za tworzeniem 

regularnego backupu stoi też 
wiele innych przesłanek. Jedną 
z nich jest rosnąca skala cyber-
przestępczości, a w szczególno-
ści ataków typu ransomware. 
Polegają one na zaszyfrowaniu 
przez przestępcę plików na zaata-
kowanym sprzęcie, a następnie 
żądaniu okupu za udostępnie-
nie hasła do ich odkodowania. 
Szacuje się, że tylko w ubiegłym 
roku tego typu ataki kosztowały 
firmy na świecie 8 miliardów do-
larów. Korzystanie z  usług ta-
kich jak Aruba Cloud Backup 
pozwala uniknąć konieczności 
płacenia okupu. Zduplikowane 
pliki można odzyskać bez ko-
nieczności płacenia okupu. To 
szczególnie istotne zwłaszcza 
dla mniejszych firm, które stają 
przed dylematem: albo zapłacą 
przestępcy okup, którego wy-
sokość może wyraźnie naruszyć 
ich budżet, albo stracą dostęp 
do wszystkich danych groma-
dzonych przez lata. 
Innym, ważnym aspektem, który 
firmy powinny wziąć pod uwagę 
myśląc o backupie, jest kwestia 
zgodności z  obowiązującymi 
przepisami. Zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia o Ochronie Da-
nych Osobowych (RODO), jeśli 
dany podmiot utraci informacje 
osobowe zebrane w swoich ba-
zach, może zostać nałożona na 
niego kara. Dane zapisane w ko-
piach zapasowych w  usłudze 
Cloud Backup spełniają wszelkie 
normy bezpieczeństwa, gwa-
rantując zgodność z obowiązu-
jącym prawem.
Dodatkowo Aruba Cloud, w ko-
alicji z  ponad 20 europejskimi 

innymi wprowadziła kodeks 
postępowania w  dziedzinie 
ochrony danych. Zgodnie z nim 
dostawcy usług nie przetwarzają 
ani nie profilują danych osobo-
wych klientów na potrzeby mar-
ketingu, reklamy lub podobnych 
działań. Nie mogą tego czynić 
ani na potrzeby własne czy też 
w  celu odsprzedaży stronom 
trzecim. Usługodawcy zadekla-
rowali też, że nie będą korzystać 
z  centrów danych zlokalizowa-
nych poza granicami Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. 
Stworzenie kodeksu CISPE wy-
przedziło wprowadzenie RODO 
i jest on zgodny z wymaganiami 
określonymi w  unijnym rozpo-
rządzeniu. Co więcej, wszyst-
kie centra danych Aruba Cloud 
znajdują się na terenie Unii Eu-
ropejskiej, co oznacza, że pod-
legają jej jurysdykcji. Firmy mają 
więc pewność, że do tworzonych 
przez nich kopii zapasowych 
nie będą miały nieuprawnione 
osoby trzecie. 
Jak widać tworzenie backupu 
przestaje być tylko fanaberią, 
a staje się podstawową formą za-
bezpieczenia swojego biznesu. 
Kopia zapasowa to forma ubez-
pieczenia, które gwarantuje nam, 
że nawet w przypadku największej 
katastrofy dane zostaną przywró-
cone, a działalność firmy pozosta-
nie niezagrożona. Trend ten będzie 
się nasilał wraz z  rozwojem digi-
tal economy, tak więc jeśli polskie 
firmy chcą pozostać w głównym 
nurcie i korzystać z dobrodziejstw 
cyfrowej transformacji, muszą pa-
miętać o odpowiednim zabezpie-
czeniu w formie backupu. 

ARUBA ClOUD BACKUP 
– bezpieczeństwo danych dla każdego
Cyfrowa rewolucja zaczyna obejmować coraz więcej 
obszarów naszego życia. Obecnie praktycznie żadna 
branża nie może funkcjonować bez dostępu do sieci 
i analizy danych. Magazyny opierają się wirtualnych 
systemach zarządzania ekwipunkiem, handlowcy 
większość kontaktów z klientami nawiązują online, 
a księgowi mogą spokojnie obsługiwać grono 
petentów operując cyfrowymi dokumentami. Jednak 
to uzależnienie od digitalowego środowiska ma jedną 
poważną wadę. Kiedy stracimy dostęp do danych, 
tracimy też możliwość prowadzenia biznesu. Na szczęście 
są skuteczne sposoby zapobiegania takiej sytuacji. 
Jednym z nich jest utrzymywanie stałego backupu 
w chmurze.

Head of Marketing CEE,  

Aruba Cloud

Marcin Zmaczyński
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cloud computing

w obliczu rosnących potrzeb kon-
sumentów i  coraz silniejszej walki 
rynkowej, przedsiębiorstwa mu-
szą inwestować w innowacje szybko 
i  sprawnie, by zabezpieczyć swoje 
„dziś” i „jutro”. Jak wykazały badania 
VMware, przeprowadzone wspól-
nie z  Cass Business school, wiele 
firm ma z tym jednak poważny pro-
blem. Rozbieżność między chęcią 
zmian a tempem ich wprowadzania 
jest ogromna. Musimy zrozumieć, 
że umiejętność wymyślania niezwy-
kłych rzeczy i zdolność do efektyw-
nego wykorzystania ich w biznesie to 
dwie różne rzeczy. obecnie działające, 
lecz powolne procesy wdrażania inno-

wacji nie odpowiadają dynamizmowi 
naszych czasów.

CIO na biznesowych salonach 
w cyfrowych czasach biznes działa 
w  oparciu o  sprzęt it, aplikacje, 
usługi sieciowe i urządzenia mobilne. 
Pomagają one ludziom eksperymen-
tować z nowymi formami pracy, pro-
duktami, jak również sposobami 
komunikacji. Często oferując niespo-
tykaną do tej pory szybkość działania 
i skalę bezpieczeństwa. w cloud com-
putingu drzemie z  kolei ogromny 
potencjał, by wszystkie te elementy 
połączyć tak, by ich wdrażanie było 
zgodne z  firmowymi procedurami, 
oczekiwaniami pracowników i możli-
wościami współczesnych technologii. 
By ta wizja mogła stać się jednak co-
dziennością, dyrektorzy ds. infor-
matyki i  technologii (Cio) muszą 
odważniej wejść na biznesowe salony 
jako główni konsultanci ds. innowa-
cji. Muszą przekonać biznes, że to 
przede wszystkim środowiska chmu-
rowe umożliwiają sprawne wdrażanie 
nowych rozwiązań technologicznych 

tak, by szybko otrzymać odpowiednie 
wyniki oraz zyski. 

Dlaczego chmura jest być 
motorem innowacji?
Dla Cio, którzy jednak obawiają 
się zaufać chmurze przygotowałem 
pięć powodów, dla których cloud 
computing może znacznie poprawić 
efektywność oraz tempo wdrażania 
innowacyjnych projektów. 
Usługa od ręki –  chmura oblicze-
niowa pozwala wdrażać, uruchamiać 
i wykorzystywać nowe aplikacje wręcz 
w oka mgnieniu. Jedno, dwa kliknię-
cia i gotowe. Klasyczne rozwiązania 
it on-premise nie dają tej swobody. 
a przecież czas w dostarczaniu firmie 
i klientom końcowym nowych apli-
kacji, usług i funkcjonalności to dzi-
siaj podstawa biznesowej przewagi 
nad konkurentami. 
za pan brat z pracownikiem – szyb-
kość i prostota w połączeniu z wy-
korzystaniem chmury do budowy 
cyfrowego miejsca pracy daje ludziom 
nieograniczony przestrzennie dostęp 
do firmowych aplikacji w  chmu-
rze i zapewnia sprawną, bezpieczną 
i komfortową obsługę urządzeń, któ-
rych pracownicy używają poza biu-
rem. Przy tym cały czas technologia 
jest tylko w tle. Pracownik nie musi 
się przejmować, czy coś jest, czy nie 
jest możliwe. zagadnienia it prze-
stają w ich świadomości być przykrą 
barierą. stają się możliwością. 
wolność finansowa – tradycyjna in-
frastruktura it wymaga daleko idą-
cych inwestycji, które nigdy zresztą się 

nie kończą. Każda kolejna innowa-
cja może wymagać bowiem nowego 
sprzętu, który kosztuje. niekiedy 
bardzo dużo. zmiany w chmurze są 
dynamiczniejsze, a modele rozlicze-
niowe bardziej elastyczne. Płacimy 
bowiem za to, co robimy akurat 
w danej chwili i za konkretny poziom 
usługi. Chmura pozwala w  efekcie 
znacznie lepiej zarządzać zarówno 
wydatkami bieżącymi (opex), jak i in-
westycyjnymi (capex). innymi słowy, 
finansowa strona chmury nie hamuje 
nam możliwości ciągłego ekspery-
mentowania z innowacjami w oba-
wie o zbyt duże koszty. 
Chmura rośnie wraz z  biznesem 
– wraz z rozwojem biznesu chmura 
rośnie wręcz na zawołanie i nie ge-
neruje przy tym wysokich kosztów 
dodatkowych. oznacza to, że moż-
liwości posiadanych przez firmę 
pracowników i technologii można 
wykorzystać do zmiennych celów 
biznesowych właściwie od zaraz. 
wszystko odbywa się szybko, in-
tuicyjnie. firma więcej wyciąga 
korzyści z nowych inwestycji. nie 
naraża się również na długotrwałe 
negatywne efekty finansowe po-
tencjalnych zmian, skoro można 
je wprowadzać i anulować codzien-
nie, a nie co kwartał, pół roku, rok.
Market z  możliwościami –  je-
śli firma decyduje się zbudować 
nową aplikację czy platformę, po-
winna pamiętać, że w  cyfrowym 
świecie wszystko może być usługą 
(X as a service). najprawdopodob-
niej projektowany wewnętrznie soft 

już gdzieś istnieje. Pewnie można 
go dostać jako usługę w chmurze. 
Dzięki temu zdigitalizowane przed-
siębiorstwa mogą czerpać z  tego 
faktu znacznie szybciej korzyści 
i jednocześnie mniej ryzykują, po-
nieważ kupują sprawdzone już roz-
wiązania. weźmy przykład Ubera. 
firma nigdy nie stworzyła własnej 
unikalnej aplikacji, tylko połączyła 
w jedną usługę kilka sprawnie dzia-
łających funkcjonalności. 

Hybrydowa pomocna dłoń 
Choć chmura to jak widać moc 
możliwości, to też odpowiedzial-
ność. większość istniejących firm nie 
może pozwolić sobie na całkowitą 
rezygnację z  fizycznego it. wiele 
krytycznych dla biznesu systemów 
działa bowiem w oparciu o sprzęt, 
który musi pozostać na swoim miej-
scu. tutaj z pomocą przychodzi jed-
nak chmura hybrydowa. taki rodzaj 
clouda działa jako cyfrowa podstawa 
pod digitalizację zasobów bizneso-
wych i jednocześnie umożliwia bez-
pieczne przenoszenie ich pomiędzy 
różnymi środowiskami wirtualnymi 
i fizycznymi. ta umiejętność lawiro-
wania pomiędzy dwoma światami 
jest dla Cio kluczowa, jeśli dany 
projekt ma być obroniony przed 
szefostwem. szybkie wdrożenie to 
szybkie efekty, a  następnie bizne-
sowa ocena co się udało, a co nie. Je-
śli projekt nie wypali, wracamy do 
punktu wyjścia. zamiast planować 
długotrwałe procesy wdrożeniowe, 
działamy tu i teraz. 

Co nie pozwoli CIO zapomnieć o cloud technologies 
W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury 
publiczne wzrosną niemal dwukrotnie. Szacuje się, że 
już w 2019 r. osiągną zawrotną kwotę 210 mld. Boom 
na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim 
biznesowa gonitwa za nowymi produktami, usługami 
oraz innowacjami, których oczekują klienci. Chmura 
obliczeniowa to jedyne rozwiązanie, które pozwala 
firmom w szybkim tempie wcielać w życie nawet 
najbardziej odważne pomysły, stanowiące fundament 
cyfrowej transformacji. 

szef działu Global Cloud Strategy, 

VMware

Richard Munro

Pierwszym, najbardziej rzucającym 
się w  oczy ułatwieniem płynącym 
z  korzystania z  chmury jest moż-
liwość rezygnacji z  lokalnej infra-
struktury it. niezależnie czy mowa 
o małym lokalnym serwerze czy du-
żym centrum danych, taka inwe-
stycja jest zawsze obciążeniem dla 
budżetu firmy. Dodatkowo taka in-
frastruktura często wykorzystywana 
jest w bardzo nierównomierny spo-
sób, czasem pracuje na granicy swo-
jej wydajności, innym razem stoi 
kompletnie bezczynnie. zupełnie 
inaczej sytuacja wygląda przy korzy-
staniu z  chmury. większość usług 
chmurowych świadczonych jest 
w  formie abonamentu lub modelu 
„pay-as-you-go”, zakładającego płat-
ność tylko za wykorzystane w danym 
okresie zasoby. Pozwala to poprawić 

płynność finansową firmy i  unik-
nąć dużych, jednorazowych kosztów, 
które mogą przekraczać jej możliwo-
ści finansowe. Dodatkowo inwestycja 
we własną infrastrukturę zmniejsza 
elastyczność firmy pod kątem wyko-
rzystywania rozwiązań informatycz-
nych. są one zmuszane do wyboru 
takich, które są kompatybilne z do-
stępnym sprzętem, potencjalnie ogra-
niczając możliwość wykorzystania 
tych najbardziej efektywnych. Do-
stawcy chmurowi zazwyczaj oferują 
pełną kompatybilność ze wszystkimi 
najpopularniejszymi systemami, for-
matami baz danych czy aplikacjami.

Dług technologiczny 
Pozorne oszczędności mogą drogo 
kosztować w  przyszłości, także je-
śli chodzi o  infrastrukturę it. Dla 
przykładu: jeśli firma korzysta z prze-
starzałego lokalnego serwera, to ryzy-
kuje ogromne koszty w przypadku 
jego awarii i konieczności wymiany. 
analogicznie, używanie starej wer-

sji systemu operacyjnego może unie-
możliwić zainstalowanie najnowszego 
oprogramowania do zarządzania za-
sobami, co mogłoby znacznie po-
prawić wydajność firmy. tego typu 
ukryte koszty, chowające się za cię-
ciami w  wydatkach na it nazywa 
się długiem technologicznym. wraz 
z rozwojem infrastruktury oraz dosto-
sowywaniem do niej lokalnych roz-
wiązań rośnie też potencjalny koszt 
jego zmiany. w efekcie takie pozorne 
oszczędności mogą skutkować pa-
raliżem firmy w przyszłości. Dzięki 
chmurze problem ten jest znacząco 
zredukowany. firma nie musi się 
martwić o wiek i utrzymanie infra-
struktury, wszystkim tym zajmują się 
profesjonalne centra danych. z ko-
lei zmiana wykorzystywanych roz-
wiązań, np. systemu operacyjnego, 
na którym pracują wirtualne serwery 
to kwestia kilku kliknięć w panelu 
klienta. Ma to szczególne znacze-
nie dla firm, które dopiero się rozwi-
jają i snują plany ekspansji. Chmurę 
można dowolnie skalować, zwięk-
szając zasoby natychmiast, kiedy są 
potrzebne. 

Oszczędność zasobów 
i środowiska
Chmura to także znaczna oszczęd-
ność energii. Prąd konsumuje nie 

tylko sprzęt komputerowy, ale też 
cała instalacja konieczna do jego re-
gularnego chłodzenia. Rezygnacja 
z  lokalnej infrastruktury oznacza 
zmniejszenie rachunków. Dodat-
kowo profesjonalne centra danych 
potrafią osiągnąć znacznie wyższą 
efektywność energetyczną. Mie-
rzy się ją jako ilość energii dostar-
czonej do procesorów, dysków itd. 
podzieloną przez całkowitą ilość 
energii dostarczanej do centrum 
danych, w tym przeznaczonej m.in. 
do chłodzenia. w przypadku ma-
łych, lokalnych centrów danych wy-
nosi ona ok. 1,7, gdzie w przypadku 
tych najbardziej efektywnych może 
sięgać nawet 1,07. Kiedy weźmiemy 
pod uwagę to oraz większą wydaj-
ność infrastruktury, możemy przy-
jąć, że przejście do chmury oznacza 
zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną o 84 proc. warto 
również wspomnieć o efektywniej-
szym wykorzystaniu personelu. Lo-
kalny dział it, który poświęcał swój 
czas na często żmudne naprawianie 
i konserwację infrastruktury, dzięki 
chmurze może skupić się na bardziej 
kreatywnej działalności i podnosze-
niu produktywności firmy. w ten 
sposób zostają uwolnione zasoby, 
które mogą pracować na korzyść 
całej organizacji. 

Brak backupu kosztuje
nie do przecenienia dla firm jest 
również rola regularnego backupu 
w  chmurze. Utrata danych może 
oznaczać wielodniowy przestój 
firmy, opóźnienia i w  efekcie od-
pływ klientów. Przedsiębiorcy coraz 
silniej opierający swoją działalność 
na danych w przypadku ich ewen-
tualnej utraty tracą podstawowy 
zasób, co praktycznie uniemożli-
wia im prowadzenie biznesu. Rów-
nież coraz powszechniejsze zjawisko 
wymuszania okupu w sieci, tj. ran-
somware, może sporo kosztować. 
Kiedy haker zaszyfruje pliki na fir-
mowym komputerze, ich odczyta-
nie, jeśli w ogóle możliwe, będzie 
sporo kosztować. Regularny bac-
kup w chmurze daje możliwość od-
zyskania wszystkich informacji, by 
przywrócić firmie stabilność i płyn-
ność funkcjonowania.
Dzięki oszczędnościom płynącym 
ze stosowania rozwiązań chmu-
rowych polskie firmy mogą wię-
cej inwestować w  swoje produkty 
i pracowników, zwiększając w ten 
sposób swoją konkurencyjność. 
Uniezależnienie przedsiębiorstw 
od konieczności inwestowania 
w drogą infrastrukturę it to szansa 
na budowanie nie tylko lokalnej, ale 
i globalnej pozycji rynkowej. 

biznes w Chmurze: oszczędność na wielu poziomach
Dążenie do oszczędności jest jednym z głównym 
czynników skłaniających firmy do przejścia do chmury. 
Możliwość zrezygnowania z kosztownych zakupów 
i utrzymywania infrastruktury IT to atrakcyjna 
propozycja, która może odciążyć firmowy budżet. 
Jednak chmura to także oszczędności na wielu innych, 
nie zawsze oczywistych poziomach. 
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Aruba Cloud

Marcin Zmaczyński


