Dźwięk nieuchronności
Odnotowano bardzo niewiele podstawowych zmian w informatyce. Na pierwszy rzut oka
może to brzmieć jak szaleństwo, a może przynajmniej ktoś z alternatywnego wszechświata.
Niemniej jednak to prawda. Oczywiście istniały, są i prawdopodobnie będą nadal
niezrozumiałymi wężami ogniowymi poszczególnych zmian, niektóre raczej krzykliwe same w
sobie. Proste rzeczy, takie jak kieszonkowe dyski flash, które przechowują więcej niż
korporacyjne komputery mainframe sprzed 30 lat, a może wszechobecne urządzenia mobilne
do wszystkiego, od zwyczajnie praktycznych - e-maili, kalendarzy i kontaktów - po radośnie
wzniosłe. Znacznie bardziej skomplikowane rozwiązania, takie jak ruch open source;
pojawienie się relacyjnych baz danych; oraz wzrost (i upadek) całych systemów operacyjnych
i otaczających je ekosystemów, nawet tych, których wieczna dominacja wydawała się kiedyś
pewna (ile komputerów stacjonarnych ma obecnie CP / M?). Te przyszły i odeszły, być może
pozostając w jakiejś niszy, zapomniane przez wszystkich, z wyjątkiem kilku fanatycznych
wielbicieli. Ale prawdziwie fundamentalna zmiana - zmiana tektoniczna, która dosłownie
zmienia nasz krajobraz - ma miejsce tylko raz na jakiś czas, może co dziesięć lub więcej lat,
nawet w branży komputerowej. Zasadnicza zmiana tej wielkości wymaga szeregu mniejszych
innowacji, aby uzyskać stosy, aż do osiągnięcia prawdziwego związku, i wszyscy zaczniemy
maszerować inną drogą. Oczywiście, jak historycy lubią pouczać resztę nas zwykłych
śmiertelników, tego rodzaju fundamentalne zmiany są prawie niemożliwe do rozpoznania, gdy
jesteśmy pośrodku nich, nawet gdy zbliżają się nieuchronnie. Kiedy naukowcy z University of
Pennsylvania gorączkowo pracowali nad ENIAC - ogólnie uznawanym za pierwszy
programowalny komputer elektroniczny ogólnego przeznaczenia - jak przyszłość świata
wisiała w równowadze w środku II wojny światowej, myślisz, że wyobrażali sobie komputery
osadzone w prawie wszystkim, od kart okolicznościowych po samochody, od mikrofal po MRI?
Kiedy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i innych miejsc w samym środku
zimnej wojny starali się uczynić sieci komputerowe bardziej odpornymi na atak nuklearny, czy
uważasz, że któreś z nich przewidywało Internet, tak jak go dziś widzimy? Podobnie, gdy Tim
Berners-Lee i inni badacze z CERN starali się stworzyć łatwy sposób na tworzenie i
wyświetlanie treści w tej nowej, dosłownie jądrowej sieci, czy myślisz, że wyobrażali sobie
wpływ na codzienne życie (zarówno osobiste, jak i profesjonalny) ich nowe dzieło miałoby, a
nawet prostą szerokość i głębię rzeczy - od wzniosłości do głupoty - które byłyby dostępne w
tym nowym, doładowanym „” Internecie ”? Szacuje się, że w tym „wszechświecie cyfrowym”
jest ponad 500 eksabajtów - to jest 500 miliardów gigabajtów - i że podwoi się to co 18
miesięcy. Prosta prawda jest taka, że bardzo niewielu, jeśli w ogóle, osób zaangażowanych w
wydarzenia te miały wiele wyobrażeń o konsekwencjach ich twórczości, wpływie na nasze
życie osobiste, naszą kulturę, a nawet społeczeństwo, w którym żyjemy - od tego, jak
współdziałamy z naszymi rodzinami, po to, jak prowadzimy działalność. Niezależnie od tego,
czy jesteś „skromny technologicznie”, czy też według wieku lub temperamentu nie wstydzisz
się, że wiadomo, przynajmniej w pewnych kręgach, że jesteś trochę maniakiem. . . tak czy
inaczej, jest to dość oczywiste, biorąc pod uwagę, że rozwój informatyki ma duży wpływ na
nasze społeczeństwo, a co ważniejsze, jeszcze większy wpływ na to, jak prowadzimy naszą
działalność. Większe zmiany - zmiany w skali tektonicznej - będą miały co najmniej
współmierny wpływ na nasze życie w każdym wymiarze, w tym w dziedzinie handlu. Jeden

przykład, być może z pozoru prosty, ale kluczowy dla wielu zmian, które są obecnie w toku
wystarczy zilustrować ten punkt. Zastanów się przez chwilę nad gazetami. Stoimy teraz w
obliczu bardzo realnej perspektywy - a właściwie niemal pewności - przynajmniej jednego (i
prawdopodobnie wielu) ważnego obszaru metropolitalnego w Stanach Zjednoczonych bez
tradycyjnej (lokalnej, powszechnej, drukowanej, szeroko rozpowszechnionej) gazety. Chociaż
ta ewentualność może zostać zawieszona - być może przez dłuższy czas - w wyniku interwencji
rządu, fakt, że w końcu to nastąpi, nie budzi wątpliwości. W kulturze wciąż odbijającej się
echem w ikonach reportaży, takich jak Clark Kent, a przynajmniej bardziej prozaiczny Bernstein
i Woodward, było to niegdyś nie do pomyślenia. Teraz jest to po prostu nieuniknione. Był czas,
kiedy technologia gazet - tani papier gazetowy, wysokonakładowe prasy drukarskie, sieci
dostaw, w tym wszystko, od ciężarówek po dzieci na rowerach - była jedynym rozsądnym
środkiem masowej dystrybucji informacji. W rzeczywistości z pomocą niektórych nowszych
technologii powstała nawet nowa gazeta ogólnokrajowa (USA Today) założona w Stanach
Zjednoczonych dopiero w 1982 roku. Jednak wraz z pojawieniem się alternatywnych kanałów
medialnych - najpierw radio, potem telewizja kablowa i satelita telewizja - coraz większą presję
wywierano na gazety.
Natychmiastowość nowszych kanałów doprowadziła do powszechnej śmierci
popołudniowych gazet na większości rynków; wszystko, co dostarczono na stół w fizycznej
gazecie, było beznadziejnie nieaktualne z wieczornymi wiadomościami w telewizji lub radiu.
Poranne gazety miały tę zaletę, że gromadziły szeroki zasięg, podczas gdy większość ludzi
spała, a w rezultacie utrzymywały się dłużej. Jednocześnie jednak wewnętrzne ograniczenia
nowszych technologii sprawiły, że stały się one lepsze dla pewnych rodzajów informacji, choć
nie tak użyteczne dla innych. Na przykład dwuminutowy film ze strefy wojennej może oddać
brutalną rzeczywistość walki znacznie skuteczniej niż ryza papieru gazetowego, ale niewiele
zrobił, by opisać złożone elementy strategiczne - polityczne, ekonomiczne, kulturowe - samego
konfliktu. W wyniku tego osiągnięto pewien zastój, w którym gazety wytyczały coś, co
wydawało się być trwałą rolą w dostarczaniu wiadomości. Potem przyszedł Internet. W
szczególności skutecznie wolne i wszechobecne - i tak, niemalże natychmiastowe dostarczanie wszelkiego rodzaju informacji śmiertelnie raniło biznes prasowy. W miarę jak
rosła pierwsza runda ekosystemu internetowego, jedyna pozostała twierdza tradycyjnych
gazet - ich model przychodów oparty na reklamach - stała się w dużej mierze nieistotna. eBay,
Craigslist i freecycle (między innymi) zastąpiły ogłoszenia, a reklamy online zajęły większość
tego, co zostało. Niektóre gazety niewątpliwie poradzą sobie z przejściem w taki czy inny
sposób, być może nawet pojawią się jako coś dość rozpoznawalnego - w szczególności krajowe
/ międzynarodowe nieruchomości, takie jak Wall Street Journal i wcześniej wspomniane USA
Today - a może nawet finansowo dobre. Ale te, które to zrobią, prawdopodobnie w dużej
mierze zrobią to bez swoich oryginalnych technologii dystrybucji, a co ważniejsze, wiele z nich
w ogóle nie dokona przejścia. Cały ten przewrót w dostarczaniu wiadomości - olbrzymie
zmiany, które już zaszły, i to, co dopiero nadejdzie - został uaktywniony przez rozwój
technologii komputerowych, wraz z powszechnym przyjęciem wszystkiego, od Internetu po
iPhone'a. Prawdopodobnie warto pamiętać, że wszystko to miało miejsce w dużej mierze bez
przetwarzania w chmurze, w wyniku czego jesteśmy prawdopodobnie w mniej niż 10%
przypadków przejścia przez dostarczanie wiadomości, a to tylko jedna branża. Jedna branża,

jeden przykład, a całe gospodarki jeszcze się nie przekształcą. Mimo to niektóre rzeczy
niewiele się zmieniły, nawet w dostarczaniu wiadomości. Infrastruktury obliczeniowe wahają
się od stodgy (serwer, a nawet systemy oparte na komputerach mainframe w wielu gazetach)
do stanu z około 2009 roku (co równie dobrze możemy nazwać „starszą siecią”, web 2.0, oldschool) sieć, coś takiego). Ogólnie rzecz biorąc, systemy te nadal kosztują zbyt wiele, aby je
zdobyć, nie dostosowują się do zmian popytu prawie łatwo, nie są wystarczająco niezawodne
i pozostają zbyt skomplikowane i kosztowne w obsłudze. Nawet nieliczne systemy, które nie
cierpią z powodu wszystkich tych problemów, nie są idealne, mówiąc delikatnie: niektóre z
nich są zastrzeżone, a większość z nich jest albo zbyt skomplikowana, aby stworzyć nowe
oprogramowanie użytkowe, albo po prostu nie skaluje się wystarczająco dobrze, przynajmniej
dla rodzaj oprogramowania, które ciężko pracują naukowcy. W szczególności, gdy pierwsza
generacja elektronicznych infrastruktur wiadomości koncentruje się na dostarczaniu
wiadomości, następne pokolenie będzie koncentrowało się na przesiewaniu całej tej
zawartości, szukając tylko odpowiednich rzeczy. Całe to przesiewanie, sortowanie i
wyszukiwanie zajmie rzędy wielkości większej mocy obliczeniowej niż obecnie. W jaki sposób
będziemy płacić za setki i tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy razy więcej serwerów i
pamięci masowej niż obecnie - prawie niewyobrażalne ilości komputerów? Jak będziemy je
obsługiwać? Napisz dla nich nowe oprogramowanie? Można się zastanawiać, jak będziemy
zasilać cały ten sprzęt. Zakładając, że wszystkie te obawy zostaną rozwiązane, nadal będziemy
musieli stawić czoła większemu pytaniu, które, jak zakładamy, ma wiele odpowiedzi: Jakiego
rodzaju modele biznesowe są przez to wszystkie możliwe i jak się tam dostać? Zanim opuścimy
ten przykład, prawdopodobnie warto rozważyć nasze obecne okoliczności tylko trochę więcej.
W szczególności większość historii zarówno ekonomii, jak i inżynierii można zrozumieć, myśląc
o zarządzaniu niedoborem. Innymi słowy, jak uzyskać jak najwięcej z najmniejszych rzeczy lub
w pewnych granicach? Na przykład, ten podstawowy napęd do radzenia sobie z niedoborem,
w istocie, napędza zespół startowy do cięższej pracy i płacenia mniej, przedsiębiorstwo z listy
Fortune 500 optymalizuje procesy produkcyjne, a całe narody ustalają politykę energetyczną.
Alokacja niedoboru to tylko ekonomia 101. Oczywiście jest to również Inżynieria 101. Radzenie
sobie z niedoborem powoduje, że inżynierowie komunikacyjni opracowują lepsze schematy
kompresji wideo, ulepszają projekty procesorów, aby uzyskać więcej w tym samym czasie, a
nawet przemyśleć opakowanie serwera w celu zmniejszenia zużycie energii i koszty pracy.
Chociaż niedostatek może być nemezis niektórych, jest dosłownie głównym motorem
rozwoju, które razem stały się znane jako cloud computing. Co to oznacza i jak to możliwe?
Trwała wizja
Lepiej, szybciej, taniej jest często słyszane w kręgach technologicznych. To coś więcej niż
polityka, ani filozofia, to dosłownie sposób życia w społecznościach technologicznych. W
idealnym świecie wyobraź sobie, że: Obliczenia - obliczenia, przechowywanie, komunikacja są stosunkowo wolne, skalowane w górę lub w dół w miarę potrzeb, skalowane w miarę
potrzeb, działają same i zawsze działają. W pewnym stopniu jest to uparta wizja, która
napędza wielu z tych, którzy rozwijają przetwarzanie w chmurze. Czy to wszystko jest obecnie
możliwe? Oczywiście nie; jednak jesteśmy nieubłaganie na tej drodze. Osiągnięcie tej wizji jest
oczywiście złożonym przedsięwzięciem o wiele więcej niż może się wydawać na pierwszy rzut
oka. Dlatego na początek jest reszta tej książki! Zanim przejdziemy dalej, omówmy nieco

wymiary tej wizji. Inżynierowie i matematycy mówią o czymś „przy epsilon równym zero”. Jest
to termin, który pochodzi z rachunku różniczkowego. Oznacza to po prostu proces zbliżania
się do określonego limitu, z dowolnego miejsca, w którym sam zacząłeś się ograniczać. W
przypadku kosztu infrastruktury obliczeniowej limit ten wynosi zero. W przypadku większości
historii obliczeń koszty infrastruktury zdominowały decyzje dotyczące tego, co należy wdrożyć,
kiedy: Ile będą kosztowały te serwery? A co z tą farmą magazynową? Ta sieć? Teraz jednak
możemy zacząć myśleć o kosztach „w ramach epsilon zero”; Oznacza to, że z czasem
infrastruktura komputerowa jest coraz bliżej wolności. Pozostawia to inne koszty jako nowe,
ważniejsze względy - licencjonowanie oprogramowania, pozyskiwanie danych, tylko dla
dwóch przykładów.
Trochę historii
W pewnym sensie ewolucja informatyki była jednym długim rozmyciem, ze zmianą stosu
zmian, produktami, które są „długo w zębach” w czasie krótszym niż rok i praktycznie
klasycznym wkrótce, a także z nowymi koncepcjami - Prawo Moore'a, dla przykład - stworzony
po prostu, abyśmy mogli opisać, zrozumieć i skutecznie zinstytucjonalizować ten nieustępliwy
wskaźnik zmian. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy te zmiany gromadzą się w takiej liczbie, w
szczególności kombinacje nowych możliwości i logicznych konsekwencji, że cała branża
zmierza w nowym kierunku - kiedy same rozmowy, podstawowe pojęcia, nawet same
możliwości się zmieniają. Aby zrozumieć znaczenie naszego obecnego przejścia do świata
obliczeniowego zdominowanego przez przetwarzanie w chmurze, pomyśl trochę o tym, gdzie
byliśmy, gdzie jesteśmy teraz (przynajmniej trochę wcześniej, dokładnie teraz), i jak i dlaczego
podróżowaliśmy te ścieżki. Chociaż istnieje wiele sposobów na zapisanie historii obliczeń,
skupi się ona tylko na wielkich zmianach - gdzie zmieniają się same możliwości.
Trzy wieki informatyki
Chociaż istnieje wiele sposobów na opanowanie ewolucji komputerów, w celu uzyskania
wstępnego zrozumienia, gdzie pasuje chmura obliczeniowa, o tym, jak znaczące i tak,
destrukcyjne jest i będzie, wystarczy rozważyć szeroki zakres historii obliczeń.
Pierwszy wiek
Pomyśl o roli informatyki w typowej organizacji przed powszechnym przyjęciem Internetu.
Skupiono się na automatyzacji poszczególnych operacji, tworzeniu wspierających procesów
biznesowych i oczywiście zawsze zwiększaniu wydajności. Zwróć uwagę, że skupiono się
głównie na poszczególnych organizacjach. Tak, istniały specjalnie zbudowane sieci do
interakcji między organizacjami, niektóre z nich nawet dość duże i ważne (handel akcjami i
sieci EDI [elektroniczna wymiana danych] specyficzne dla producenta to dwa godne uwagi
przykłady), a nawet dla niektórych organizacji do interakcji z klientami (np. sieci autoryzacji
kart kredytowych), ale każda z nich miała bardzo specyficzny, raczej wąski zakres. Co
ważniejsze, przykłady te były stosunkowo nieliczne i bardzo trudne do osiągnięcia. Była to
pierwsza era komputerów, w której organizacje poszukiwały dużych wygranych. W większości
krawędzie każdej organizacji pozostały takie same, jak zawsze. Na początku pierwszego wieku
skupiono się na dużych komputerach mainframe, dużych sieciach punkt-punkt,
scentralizowanych bazach danych i dużych zadaniach wsadowych. Pod koniec terminale

przekształciły się w komputery osobiste, sieci przeszły od hierarchicznego (z komputerami
mainframe w centrum każdej sieci) do zdecentralizowanego, z szerszą, na ogół liczniejszą
kolekcją serwerów i pamięci rozproszonych w całej organizacji. Podczas gdy praca wsadowa
nadal istniała, wiele programów stało się interaktywnych w tym pierwszym wieku, uzyskując
w końcu znacznie więcej interfejsów wizualnych. Infrastruktura była zwykle kojarzona z
konkretnymi aplikacjami - praktyka od pejoratywnie znanej jako „silosy aplikacyjne” - a ważne
aplikacje zazwyczaj wymagały infrastruktury klasy korporacyjnej (czytaj: drogiej) komputerów mainframe lub dużych serwerów i tak dalej. Architektury aplikacji miały
tendencję do podążania tą samą ścieżką ewolucyjną, przy czym wcześniejsze aplikacje były
zasadniczo scentralizowane, duże i ciężkie, podczas gdy architektury klient-serwer i aplikacje
rozproszone stały się głównym nurtem pod koniec. W tym okresie pojawiły się także bazy
danych wraz z początkami wyspecjalizowanej infrastruktury pamięci masowej, na której
opierały się te bazy danych. Technologie takie jak obliczenia równoległe, sztuczna inteligencja,
a nawet przetwarzanie semantyczne pozostały egzotycznymi narzędziami, które były
wykorzystywane tylko w najbardziej wymagających problemach, gdzie „koszt nie był
przedmiotem” (przynajmniej w teorii), gdzie celem było po prostu rozwiązanie kiedykolwiek większe, coraz trudniejsze problemy - miejsca takie jak laboratoria broni jądrowej, krajowe
agencje wywiadowcze, instytucje badań naukowych i tym podobne. Pomimo szybkich,
spójnych ulepszeń w indywidualnym sprzęcie i technologie oprogramowania w tym okresie,
ograniczenia i skargi pozostały prawie stałe. W szczególności, bez względu na to, jak dużo
pieniędzy zostało przelanych do budżetu IT, na korytarzach niemal każdego przedsiębiorstwa
słychać było nemezis „zaległości w aplikacji”. Kto nie skarżył się na to, ile kosztuje IT? Nadal
jednak (ogólnie rzecz biorąc) możliwe było zautomatyzowanie kluczowych operacji w firmie,
w wyniku czego ogólna wydajność firmy stale rosła. Więcej samochodów wyprodukowano
przy mniejszym nakładzie pracy, więcej paczek dostarczonych z taką samą liczbą pracowników,
wyższe przychody na sklep na pracownika i tak dalej. Okres ten obejmował około czterech
dekad, począwszy od korzeni komputerowych w latach 50. aż do powstania Internetu w
połowie lat dziewięćdziesiątych. Podobnie jak w przypadku wszystkich głównych zmian w
społeczeństwie, jego kulturze i technologii, korzenie końca pierwszego wieku informatyki
zostały zasiane lata przed rozpoczęciem drugiego wieku.
Druga epoka
Druga era informatyki jest tak naprawdę historią powstania Internetu - Sun, Cisco, Mosaic
(który stał się Netscape), Web 1.0, eBay, Yahoo, baby.com i pierwszy Internet Bubble wszystko to, dobre i złe, wszystkie burzliwe zamieszanie w pierwszej internetowej erze
pośpiechu. Podczas gdy wiele postępów przyczyniło się do początku drugiego wieku, dwa
najważniejsze to rozwój samego Internetu oraz rozwój i niemal wszechobecność łatwych w
użyciu, atrakcyjnych wizualnie urządzeń, które mogą być używane przez prawie wszystkich.
Historia rozwoju Internetu jest dobrze znana - począwszy od pytania badawczego (czy możemy
zbudować bardziej odporną sieć, która może przetrwać atak nuklearny?), Do bardziej luźno
powiązanego zestawu protokołów komunikacyjnych wyższego poziomu (np. ftp do przesyłania
plików, smtp do wiadomości e-mail, http do treści internetowych) zbudowany na bazie tej
nowej elastycznej bazy danych, a następnie do całego ekosystemu nowego oprogramowania.

Od przeglądarek po serwery internetowe, wśród wielu innych, Internet szybko przeszedł od
„kogo to obchodzi?” Do „musi mieć!”.
Na początku lat 90. ten nowy, szalony pomysł zaczął dominować nawet w głównym nurcie
biznesu, do tego stopnia, że normalni, racjonalni ludzie przewidywali tak nieprawdopodobne
wyniki, jak eliminacja wszystkich sklepów stacjonarnych, nieistotność produkcji narodowej
baza, a w niektórych przypadkach nieistotność samych narodów. To z kolei doprowadziło do
prawdziwie historycznej histerii biznesowej: internetowego bąbla. (Prawdę mówiąc, gdyby nie
problemy ekonomiczne na poziomie makro, które rozpoczęły się pod koniec 2008 r., początek
przetwarzania w chmurze mógł wywołać internetowy bąbel 2.0.) Ale kiedy kurz opadł i
wszystko się uspokoiło, było jasne, że świat się zmienił. Każde przedsiębiorstwo, które
zamierza prosperować, musiało teraz zastanowić się, jak najlepiej dotrzeć do swoich klientów
i ich ekosystemu dostawców oraz gdzie szukać najnowszych konkurentów, wszystko w obliczu
najnowszej rzeczywistości - wszechobecnej łączności. Podobnie wszechobecność urządzeń
bogatych wizualnie - początkowo stacjonarnych, a następnie ewoluujących w celu
uwzględnienia „ręcznych płyt szklanych” (iPhone, telefony z systemem Android, Palm pre i ich
następców) umożliwiła opiekunom. Podczas gdy wiersze poleceń i terminale tekstowe były
wystarczające dla wielu pierwszych użytkowników, prosta rzeczywistość jest taka, że
publiczność jest z definicji ograniczona. Byli ludzie którzy przechodzili od kart, do linii poleceń,
do nowoczesnych map bitowych (wraz z myszą, drukarką laserową i siecią lokalną, wszystkie
części eksperymentalnych stacji roboczych Alto od Xerox PARC5) , wszystko w ciągu jednego
roku - 1979. Na początku tego roku większość prac wykonano na komputerze mainframe za
pomocą kart, drukarek i zadań wsadowych; w połowie 1979 r. prace przeniosły się na
interaktywny dostęp do linii poleceń za pośrednictwem niemych terminali; i do końca roku
można było usiąść przed Xerox Altos, zahipnotyzowanym przez myszy, mapy z mapami
bitowymi i wczesne gry sieciowe (świetnym przykładem jest Mazewars). Podczas gdy oba z
nich śledzą swoje najwcześniejsze korzenie - przynajmniej w formach, które w dużej mierze
uznalibyśmy dzisiaj - do połowy lat siedemdziesiątych każdy z nich potrzebował od 15 do 20
lat, aby wystarczająco się rozwinąć, by mieć szeroki wpływ. Ogólnie największym wkładem
technicznym drugiego wieku była być może sama sieć. Zmuszeni do radzenia sobie z
możliwością masowych awarii sieci spowodowanych atakiem nuklearnym, badacze nadali
swojemu wynalazkowi zdolność do samoorganizacji, poszukiwania alternatywnych tras dla
ruchu, przystosowywania się do wszelkiego rodzaju nieprzewidzianych okoliczności. Czyniąc
to (być może tylko z częściowym zamiarem), badacze usunęli pojedynczy punkt awarii, który
był typowy dla sieci inspirowanych komputerami mainframe: i w konsekwencji za jednym
zamachem usunęli największą technologiczną barierę do skalowania - samą sieć
mainframecentryczną. Jeszcze bardziej wymowne, zapowiadające zmiany, które
zapoczątkowałyby trzeci wiek - kiedy umożliwiły sieciom zajęcie się sobą - naukowcy usunęli
największą przeszkodę na drodze do wzrostu - sprawili, że te nowe sieci były znacznie
łatwiejsze w obsłudze. Trudno przecenić znaczenie dwóch podstawowych realiów: (1) z
Internetem było prawdą, że wszyscy byli połączeni ze wszystkimi innymi, zawsze i wszędzie;
oraz (2) z wszechobecnością atrakcyjnych wizualnie urządzeń, dane i usługi dostępne w tej
wszechobecnej sieci mogą być w rzeczywistości wykorzystywane przez zwykłych
śmiertelników. Typowe technologie obejmowały serwery aplikacji J2EE (często w klastrach)

wraz z relacyjnymi bazami danych, często same w klastrach. Deweloperzy i badacze wszędzie
starali się rozciągać, przesuwać, ciągnąć, przekształcać - wszystko poza wysadzaniem ich w
powietrze i rozpoczynaniem od nowa - aby te architektury aplikacji były bardziej elastyczne,
skalowalne, bardziej odporne na awarie itd., Ale w większości były nieudane, a przynajmniej
za mało udane. Wprowadzono wiele innowacji w architekturach oprogramowania, począwszy
od ulepszonych technik danych, a skończywszy na pierwszych próbach przekształcenia w
architektury zorientowane na usługi na początku nowego tysiąclecia. Ale co się nie zmieniło?
Zbyt wiele pozostało, jak zawsze, jak się okazało. Na początek infrastruktura pozostała droga,
gruba, zamulona, a dzięki nowoczesnym standardom fenomenalnie rozbudowana (w końcu
infrastruktura naprawdę nie powinna zawieść), a co za tym idzie jeszcze droższa. Wielkie
postępy poczyniono w rozproszonych architekturach oprogramowania, ale (poza
podstawowymi sieciami TCP / IP) większość aplikacji i oprogramowania infrastruktury
pozostała trudna do skonfigurowania, złożona w tworzeniu i krucha w obliczu niepowodzenia.
W rezultacie operacje pozostały niezwykle trudne, a zatem zarówno kosztowne, jak i podatne
na błędy, co w ostatecznym rozrachunku było najokrutniejszą stałą rzeczywistością wszystkich.
Zanim przejdziemy do tej narracji, cofnijmy się o dwie kolejne stałe w obliczeniach - dążenie
do coraz większej skali i dążenie do coraz niższych wydatków (tj. „Dysk za tanie”).
Drive for Scale
Pamiętam powrót do połowy pierwszego wieku, w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych - większość obliczeń wykonano na dość przyziemnych, dużych komputerach
pojedynczych, a może w małych grupach stosunkowo dużych maszyn. Nawet wtedy, dla
naukowców, naukowców, a może agencji wywiadowczych, którzy po prostu próbowali
rozwiązać największe możliwe problemy, nigdy nie było to wystarczające; z tego powodu, nic
nie było wystarczająco dużo, bez względu na to, jak duży i szybki. Ci ludzie byli tymi, którzy
badali krawędzie obliczeń równoległych i architektury rozproszone, które myślały o wysoce
potokowanych superkomputerach i procesorach wektorowych. Jednak w połowie lat 80. inny
wątek dochodzenia zainspirowany został przez systemy biologiczne, które zaczęły się od
połączenia dużej liczby stosunkowo wolnych komputerów, czasami luźno połączonych za
pośrednictwem sieci lokalnej (często nazywano je sieciami), a czasami połączony wewnętrznie
za pomocą wyspecjalizowanych połączeń (takich jak egzotyczna maszyna do połączeń,
wyprodukowana przez Thinking Machines, Inc., która była próbą komercjalizacji pracy
doktorskiej Daniela Hillisa). We wszystkich przypadkach te alternatywne architektury były
trudne do opracowania oprogramowania, zepsutego w obsłudze i niezwykle kosztownego.
Mimo że większość z tych wysiłków ostatecznie odparowała, wnieśli oni przynajmniej jeden
bardzo ważny wkład: pokazali, że rzeczywiście możliwe jest, zwłaszcza w przypadku niektórych
zastosowań, zbudowanie bardzo dużych urządzeń obliczeniowych z bardzo skromnych
komponentów. Ten popęd do skali wszedł do głównego nurtu wraz z Internetem. Było to
prawdą w wielu wymiarach, ale w jednym prostym przykładzie wystarczy pomyśleć o samym
problemie indeksowania - podczas gdy wczesny (około 1994 r.) Indeks Yahoo mógł mieć mniej
niż sto lub najwyżej kilkaset wpisów i można go było ręcznie utworzyć , na początku 1995 r.
liczba stron internetowych podwajała się co 53 dni i mijała możliwość ręcznego indeksowania
przez kogokolwiek. Rozwój ten spowodował potrzebę stworzenia infrastruktur
obliczeniowych, które mogą skalować się z taką samą szybkością lub szybciej, a także

architektur aplikacji i pamięci masowej, które również mogą szybko się skalować. Jednak w
tym samym czasie pojawiła się jedna mucha - firmy krzemowe (Intel, konkurenci i przyjaciele)
zaczęły osiągać swój praktyczny limit skalowania poszczególnych jednostek wykonawczych
(które stały się znane jako „rdzenie”) . W rzeczywistości ten problem pojawiał się już od
jakiegoś czasu, ale projektanci procesorów zwykle rozwiązywali problem tak, jak zawsze:
rzucali w niego więcej sprzętu i mieli nadzieję, że zniknie. Pod koniec 2004 r. Intel ogłosił, że w
dużej mierze zrezygnował z dążenia do zwiększenia „szybkości zegara” poszczególnych
elementów przetwarzania, a zamiast tego, zamiast tego, zwiększyłby liczbę pojedynczych
jednostek przetwarzania (lub rdzeni). Podczas gdy, przynajmniej teoretycznie, ten napęd dla
zwiększenia liczby rdzeni może dostarczyć taką samą surową moc obliczeniową, w praktyce
znacznie trudniej jest napisać oprogramowanie użytkowe, które może wykorzystać wszystkie
te rdzenie. Jest to w istocie „problem równoległości”, który pod wieloma względami jest taki
sam bez względu na to, czy piszesz oprogramowanie dla wielu rdzeni w jednym kawałku
krzemu, wiele rdzeni w wielu procesorach w ramach jednego systemu komputerowego, czy
wiele rdzeni w wielu procesorach w wielu systemach obliczeniowych w ramach jednej sieci /
klastra / tkaniny / chmury. Brzmi kompleksowo? Mówiąc szczerze, to prawda - z powodzeniem
napisanie aplikacji równoległej może być niezwykle złożone, trudne do wykonania, jeszcze
trudniejsze do wykonania w sposób niezawodny i jeszcze trudniejsze, aby było również łatwe
w obsłudze. Innymi słowy, projektanci krzemu i projektanci przestali pracować, przenosząc
ciężar skalowania na oprogramowanie aplikacyjne i społeczności operacyjne.

Napęd za tani. Oczywiście jeden dysk, który pozostaje prawdziwy w każdym wieku i w każdej
domenie, to dążenie do obniżenia kosztów - kosztów nabycia, kosztów wdrożenia, kosztów
eksploatacji, kosztów tutaj, kosztów tam, kosztów w dowolnym miejscu - wystarczy je
wszystkie zredukować. Pośród gruzów pierwszej internetowej bańki (pęknięcia) wiele różnych
grup zaczęło się zastanawiać, jak wykorzystać te coraz bardziej wydajne komputery towarowe
do rozwiązywania problemów, na których nam naprawdę zależało - problemów o znaczeniu
krytycznym, takich, które „” absolutnie, pozytywnie, muszą działać. ”„ Na przykład, korzenie
Appistry leżą właśnie w takim pytaniu. Budując cyfrowe studio nagrań z czysto towarowych
części (bez etykiety, najtańsze najszybsze rzeczy, które można kupić za pieniądze), po
uruchomieniu testów pojawiło się oczywiste pytanie: dlaczego nie używamy takich tanich
rzeczy (co oznacza zwykłą etykietę, czysty towar części komputerowe) na problemy, które
„naprawdę nas obchodzą”?
Odpowiedzi na to pytanie - w jaki sposób zapewnić, że infrastruktura towarowa może być
ostatecznie niezawodna, łatwa w obsłudze, łatwa do wprowadzenia do oprogramowania itd.
- doprowadziły do wielu patentów, produktów i firm, i jest to pytanie, którego odpowiedzi są
zdecydowanie warte zachodu. Ekonomika wykorzystania komponentów towarowych jest
przekonująca, jeśli i tylko wtedy, gdy możesz bezpiecznie odpowiedzieć na te kluczowe
pytania. Ekonomia skali dzięki infrastrukturze towarowej, takiej jak procesory ogólnego
przeznaczenia, jest po prostu przytłaczająca w porównaniu ze specjalistycznymi projektami.
Kolekcja komputerów towarowych często zapewnia taką samą pojemność dla mniej niż 10%
kosztów - czasami znacznie mniej niż 10% - serwerów i komputerów mainframe klasy

korporacyjnej. To już nie jest kwestia „czy to jest możliwe”, ale raczej „jak, kiedy i gdzie”. To
samo pytanie - jak można wykorzystać infrastrukturę towarową do rozwiązywania
problemów, na których nam zależy? na różne sposoby odpowiadali myślący przyszłościowo
technolodzy i dyrektorzy na całym świecie w nieustannym dążeniu do „tańszego, szybszego,
lepszego” i integralnego w przejściach do chmury.
Trzecia Era
Teraz powróćmy do naszej narracji. Na początku drugiego wieku Yahoo zyskało sławę dzięki
„indeksowaniu Internetu”, które przez pewien czas było najczęściej wykonywane ręcznie.
Choć na chwilę wystarczyło, wkrótce okazało się, że indeksy tworzone ręcznie nie nadążają za
rozwojem samego Internetu. Rozpoczęło się kilka innych działań indeksujących, w tym
AltaVista, Google i inne, ale to Google zebrało wszystko razem. Chociaż pełne zrozumienie,
dlaczego Google stało się tak dominujące - przynajmniej w chwili pisania tego tekstu wykracza poza zakres tej książki, można łatwo zrozumieć kilka kluczowych czynników.
* Po pierwsze, zbieranie danych o aktualnym stanie Internetu, a przetwarzanie tych danych
musiało być możliwie jak najbardziej zautomatyzowane.
* Aby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, infrastruktura byłaby zbudowana z komponentów
towarowych, z „tanich rzeczy, które się psują”.
* Przechowywanie danych musiało być wykonane w prosty, ale dość wiarygodny sposób, aby
ułatwić skalowanie (Google File System lub GFS - brak tradycyjnej bazy danych, ale o tym
później).
* Wymagane byłyby nowe typy architektur tworzenia aplikacji, które obejmowały między
innymi tak zwaną rodzinę zmniejszania map (która zainspirowała potomków open source,
takich jak Hadoop).
* Operacje musiały być tak automatyczne i niezawodne, jak to możliwe.
* Przerwy w aplikacji były tolerowane; po tym wszystkim było wyszukiwanie, a kto by przegapił
kilka wyników, gdyby wystąpiła przerwa?
Tak więc, zanim ktokolwiek naprawdę wiedział, co się dzieje, aby skalować podstawową
wyszukiwarkę i robić to tanio, Google stworzył wiele tego, co prawdopodobnie moglibyśmy
najpierw rozpoznać jako chmurę. Innym interesującym przypadkiem jest Amazon. W ciągu
pierwszych sześciu lub siedmiu lat Amazon w dużym stopniu zbudował swoją infrastrukturę
obliczeniową w tradycyjny sposób, z dużych, ciężkich serwerów, z tradycyjnymi relacyjnymi
bazami danych rozrzuconymi po całym świecie. Było dobrze w pierwszych dniach i na pewno
dobrze w ciągu pierwszych kilku lat po pęknięciu bańki internetowej (zwłaszcza, że po
pierwszym bańce wiele wysokiej klasy sprzętu można było kupić za grosze za dolara), ale jako
handel w Internecie zaczęło nabierać prawdziwego rozmachu, stało się jasne, że architektura
komputerów Amazon musi się zmienić. W tym samym czasie, aby zbudować lepkość klientów
i dostawców, Amazon zaczął ujawniać poszczególne usługi, nawet wybierać dane klientów
jako usługi na żądanie - jedną z kluczowych lekcji aplikacji, która prowadzi do trzeciego wieku
- a więc przyspieszył rozkład wielu z nich aplikacje do kilkudziesięciu, a czasem setek, usług

indywidualnych. Mniej więcej w tym czasie (2001–2003) Amazon zaczął przyjmować wiele z
tych samych zasad, co Google na początku, ale potem poszli o krok dalej. Zamiast oferowania
całych usług, takich jak wyszukiwanie, poczta e-mail, mapy, zdjęcia itp. Z różnymi usługami,
które można wywołać z zewnątrz, w 2006 r. Amazon zaczął oferować podstawowe zasoby
obliczeniowe: przetwarzanie, pamięć masową i przepustowość sieci w wysoce elastycznych ,
łatwo zaopatrzone, usługi, za które można zapłacić „drinkiem”.
Inne oferowały usługi w chmurze publicznej, które wniosły wyjątkowy wkład, w tym
Salesforce.com, która była prawdopodobnie pierwszą usługą w chmurze publicznej
skierowaną do klienta korporacyjnego i wymagała od tych klientów przechowywania bardzo
wrażliwych danych poza własnymi obiektami. Podczas gdy wielu uważało, że sprzedaż była
niemożliwa, żadne duże lub małe przedsiębiorstwo nie ryzykowałoby danych swoich klientów
na temat czegoś tak niesprawdzonego, a urok łatwej, opłacalnej implementacji CRM
(zarządzania relacjami z klientami) doprowadził do powstania Salesforce.com (i konkurenci, w
najszczerszej formie pochlebstwa), stanowczo dowodząc inaczej, że klient przedsiębiorstwa
mógłby zaufać tym usługom. To, że ich początkowy wzrost do znaczącego udziału w rynku, a
następnie ostateczna dominacja, nastąpiły w dużej mierze kosztem tradycyjnej aplikacji
„zainstaluj-w-swoim”, z nadmierną, często bolesną i nieumyślnie kosztowną implementacją,
była po prostu premią. Podczas gdy każdy z tych przykładów ma swoje korzenie w środku
drugiego wieku, ich pierwotne lub późniejsze decyzje kładły decydujące role w łączeniu
początku trzeciego wieku, wieku przetwarzania w chmurze. To właśnie w tej epoce ta
uporczywa wizja, o której mówiliśmy wcześniej, może wreszcie stać się prawdziwa:
informatyka - obliczanie, przechowywanie, komunikacja - jest stosunkowo wolna, skaluje się
w górę lub w dół w miarę potrzeb, skaluje w miarę potrzeb, działa sama i zawsze Prace. Mając
to na uwadze, cofnijmy się i przyjrzyjmy się niektórym szczególnym wydarzeniom, które
umożliwiają rozpoczęcie tej uporczywej wizji.
Szerokie aktywatory
W ciągu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych postępy były kluczowe,połączyły się, aby
umożliwić przejście do ery przetwarzania w chmurze - trzeciego wieku. Jesteśmy u progu tego
przejścia, kiedy kończymy pierwszą dekadę nowego tysiąclecia. Chociaż nie jest to
wyczerpująca lista, są to jedne z bardziej znaczących czynników ułatwiających:
* Sprzęt towarowy. W trzech podstawowych obszarach komponentów komputerowych chipy (procesory, pamięć itp.), Pamięć masowa (głównie dyski) i sieć (zarówno w centrum
danych, w obszarze rozległym i bezprzewodowym) - poczyniono duże postępy w zakresie
możliwości tego, co według historycznych urządzeń wyrzucanych. Na przykład klient jednego
z autorów był w stanie dopasować wiodącą w branży wydajność opartą na komputerach
mainframe w przetwarzaniu dużych transakcji klientów z mniej niż tuzinem tanich pudełek z
towarami, umieszczonych na półkach kuchennych. Razem rachunek? Mniej niż 10 000 $. Tak,
działa i działa bardzo dobrze. Kluczem było oczywiście zbudowanie aplikacji i niezawodne
zarządzanie tym zestawem maszyn.
* Szybkość sieci. Chociaż wydajność sieci nie wzrosła w takim samym tempie, jak wydajność
procesora lub pamięci masowej, poczyniono ogromne postępy zarówno w połączeniach w

centrum danych, jak i na zewnątrz. Na przykład do czasu przeczytania tej karty sieciowej „gigE”
(do użytku przez komputer towarowy w centrum danych) będzie mniej niż 10 USD każda w
małych ilościach. W ujęciu perspektywicznym jest to około 400% szybsze niż wewnętrzne
połączenia magistrali (kluczowa łączność wewnętrzna w serwerach) typowych dużych
serwerów z początku lat 80-tych. Ponadto, czytając to, przewodowe połączenie 10 Mb / s do
domu lub biura będzie w Stanach Zjednoczonych średnio poniżej 50 USD miesięcznie, a nawet
mniej niż w wielu częściach świata. Bezprzewodowa sieć mobilna głównego nurtu (dla tych
„wszechobecnych„ urządzeń mobilnych ”, które sprawiają, że dostęp do wszystkich tych usług
jest tak przyjemny), będzie miała prędkość zbliżoną do 7 Mb / s, kosztem tylko niewielkiej
części typowego miesięcznego budżetu na telefony komórkowe. Rzecz jest prosta: niezależnie
od tego, czy w centrum danych, w stałych lokalizacjach na całym świecie, czy na urządzeniach
mobilnych, tanie, szybkie, niezawodne i wszechobecne połączenia sieciowe są faktem.
* Wirtualizacja. Wirtualizacja zaczęła się jako sposób na dzielenie się z bardzo drogimi
komputerami mainframe wśród niekompatybilnych systemów operacyjnych, a następnie
pojawiła się podobna tendencja do konsolidacji dużej liczby małych serwerów (każdy
zazwyczaj dedykowany do jednej lub dwóch określonych aplikacji). Jest to zdolność do obsługi
określonych zasobów (takich jak komputery, sieci itd.) W dużej mierze niezależna od fizycznej
infrastruktury, na której są one wdrażane. To może być ogromnym dobrodziejstwem dla
operacji. Na przykład początkowa konfiguracja systemu operacyjnego serwera wraz z
aplikacjami do uruchomienia na tym serwerze może trwać godzinami, a nawet dniami. Dzięki
wirtualizacji początkowa praca jest wykonywana raz, a wyniki umieszczane na półce, a
następnie wdrażane na sprzęcie fizycznym w razie potrzeby. Proces ten, czasami nazywany
nawadnianiem, można wykonać w ciągu kilku sekund do kilku minut i powtarzać tak często,
jak to konieczne, umożliwiając w ten sposób łatwą instalację podstawowego oprogramowania
na dużej liczbie komputerów.
* Architektury aplikacji. Począwszy od rozwoju języków i narzędzi zorientowanych obiektowo
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a następnie przez początki usług sieciowych i
architektur zorientowanych na usługi w ciągu tej dekady, architektury oprogramowania
poczyniły wiele kroków w kierunku wiecznego celu, jakim jest ponowne wykorzystanie
oprogramowania. napędzany chęcią ułatwienia konstruowania oprogramowania. Kluczową
cechą typowych aplikacji w chmurze są drobnoziarniste elementy, z odsłoniętym interfejsem
programowania aplikacji (API) lub interfejsem (tj. Możliwość wykorzystania tej części aplikacji
z niemal dowolnego miejsca w Internecie - dowolnego miejsca, które ma sens i
prawdopodobnie nawet kilka miejsc, które są tylko na pokaz!). Ta zdolność do łączenia i
dopasowywania stosunkowo niezależnych usług oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla
uczynienia oprogramowania bardziej użytecznym. Dla wielu była to praktyczna realizacja
architektur zorientowanych na usługi (SOA), ciekawy temat, który omówimy bardziej
szczegółowo później. Ponadto poczyniono znaczne postępy w tworzeniu bardziej
elastycznych, samoorganizujących się platform aplikacji, które są nieodłącznie związane z
bardzo płynną infrastrukturą typową dla chmury obliczeniowej. Wreszcie, potrzeba większej
biegłości w równoległości w celu efektywnego wykorzystania procesorów wielordzeniowych
zaczyna mieć wpływ.

* Architektury przechowywania danych. Pierwsze dwa lata obliczeń były bardzo zdominowane
(z bardzo dobrych powodów) przez systemy baz danych - relacyjne bazy danych, takie jak
Oracle, MySQL, SQLServer, Postgress i inne. W większości przedsiębiorstw istnieje cała
organizacja (zarządzanie danymi) do zarządzania strukturą tych danych relacyjnych w tych
repozytoriach; ze ścisłymi zasadami dotyczącymi dostępu do tych danych, ich aktualizacji i tak
dalej. Niestety, z bogatego doświadczenia nauczyliśmy się, że w pewnym momencie
blokowanie skalowania dowolnej aplikacji będzie prawie zawsze samą relacyjną bazą danych.
W rezultacie całe podejście do niezawodnego przechowywania, przetwarzania, i zarządzanie
danymi na dużą skalę jest ponownie przemyślane, w wyniku czego powstaje szereg
innowacyjnych, nowatorskich technologii, które wykazują znaczącą obietnicę. Zaczynamy
również dostrzegać pewne znaczące ulepszenia w samej podstawowej infrastrukturze pamięci
masowej, zarówno w składzie i operacji
* Ogólny dostęp wysokiej jakości. Rzeczywistość - jakość, różnorodność, ilość - wysokiej
jakości, atrakcyjnych wizualnie, powszechnie dostępnych urządzeń ma ogromny wpływ na
rozwój chmury obliczeniowej. Typowe urządzenia obejmują stacjonarne komputery
stacjonarne z jednym lub większą liczbą płaskich paneli; laptopy i netbooki każdej wielkości,
zakresu cenowego i wydajności; wszechobecne, czasem wyspecjalizowane i prawie zawsze
stosunkowo niedrogie urządzenia kieszonkowe, takie jak iPhone i jego rosnąca gama
konkurentów (takich jak szybko rozwijająca się gama urządzeń z systemem operacyjnym
Android firmy Google). Być może najważniejsze, urządzenia te mają wspólny szeroki zakres
bezprzewodowego szybkiego dostępu do Internetu. Biorąc to wszystko pod uwagę, mnóstwo
wysokiej jakości, wszechobecnych, zawsze połączonych urządzeń znacznie zwiększyło liczbę
klientów korzystających z usług i treści - danych i aplikacji sprzedawanych w chmurze - oraz
zwiększyło apetyt każdego klienta na jeszcze więcej usług i dane. Rozważmy jeden mały
przykład. W marcu 2008 r. Apple ogłosiło, że stworzy rynek, na którym zewnętrzni
deweloperzy mogą sprzedawać aplikacje właścicielom iPhone'a. Pomimo ogromnej
niepewności - w tym wielu osób, które uważały, że cała koncepcja po prostu przestanie istnieć
z wielu powodów - w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy Apple było w stanie sprzedać10
ponad miliard indywidualnych aplikacji; drugi miliard przypadł na około sześć miesięcy; trzeci
w nieco ponad trzy miesiące. Od zera do miliarda w mniej niż rok, potem sześć miesięcy, potem
trzy. . . cóż, niezależnie od tego, co dalej, jest to prawie niezrozumiały wzrost, rzeczywistość
warta rozważenia przez chwilę.
* Kultura. Staliśmy się uwarunkowani oczekiwaniami (często także rzeczywistością), że
wszystko jest dostępne przez cały czas - że Google i inni będą mogli powiedzieć ci, gdzie się
znajdujesz, i że możesz wtedy dotrzeć do znajomych (bez względu na czas lub miejsce), aby
powiedzieć im o tym. Być może wszystko, co wydaje się zbyt oczywiste, by myśleć o tym
więcej, ale poświęć chwilę i zastanów się, jakie to założenie, ta codzienna rzeczywistość,
wywarło na społeczeństwie. Podczas gdy dogłębne badanie tego zjawiska wykracza poza
zakres ,jest to bardzo ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Przecież w pewnym sensie
kultura jest miarą interakcji między członkami społeczeństwa, a przejście do ery przetwarzania
w chmurze przynosi niezliczone zmiany w tej dziedzinie. Że w naszej kulturze - a nawet w
prawie każdej kulturze na świecie - ten środek komunikacji jest po prostu dany. Fakt, że
wszyscy uważamy to za rzecz oczywistą, jest głębokim bodźcem dla przyszłych usług, dla

przyszłej proliferacji usług opartych na chmurze. Weźmy na przykład pod uwagę, że nawet
taka czcigodna, starożytna instytucja, jak Kościół katolicki, zainicjowała szereg inicjatyw w
mediach społecznościowych (w tym Facebook, Twitter, YouTube i inne), a obecny Papież
zachęcał nawet młodych ludzi do „ ewangelizuj Ewangelię w tych nowych społeczeństwach „i„
na ten nowy kontynent ”(mówiąc o społecznościach, które powstają w różnych sieciach
społecznych) i że jest to„ bardzo wysoki priorytet ”. Jeśli 2000-letnia instytucja, która rzadko
była oskarżana o pośpiech, może zrozumieć fundamentalny charakter tych zmian i działać na
ich podstawie, czy każda organizacja może sobie pozwolić na mniej? W końcu tego właśnie
oczekują nasze kultury; tego żądają ludzie; w ten sposób ludzie wchodzą w interakcje.
Podsumowując, w tym miejscu pojawiło się kilka kluczowych czynników, które umożliwiły
rozwój przetwarzania w chmurze. Zwróćmy teraz uwagę na to, co niektóre z tych wczesnych
chmur przyczyniły się do naszego zrozumienia chmury obliczeniowej, tego, co jest możliwe.
Duże składki
Podczas gdy większość z tych urządzeń została stworzona z różnych powodów, to właśnie
połączenie „wszystkich powyższych” umożliwiło rozpoczęcie przetwarzania w chmurze. Po
uruchomieniu oczywiście tempo innowacji zaczęło znacząco wzrastać, a sam wzrost tempa
zmian wciąż się zwiększa - cała ta „masa krytyczna” znów się powtarza. Na przykład, gdy
rzeczywiste chmury zaczęły być wdrażane, wykorzystywane, lubione, a następnie w wyniku
zwiększenia skali jeszcze bardziej, wczesne pomysły dotyczące optymalnych dla chmury
architektur aplikacji musiały być jeszcze bardziej zaawansowane. Podobnie potrzeba
skalowania jeszcze bardziej zwiększyła innowacyjne modele danych, co umożliwia większą
skalę. Jednak oprócz tej samospełniającej się innowacji pojawiło się kilka, być może
nieoczekiwanych, „premii”. W szczególności:
* Modele operacyjne. Aby poradzić sobie ze skalą, nastąpił znaczący rozwój nowatorskich
modeli operacyjnych, z pewnym stopniem automatyzacji daleko wykraczającym poza
wcześniejsze.
* Elastyczność. Od samego początku infrastruktury te musiały być łatwo skalowalne; potem
stało się jasne, że muszą równie dobrze być w stanie zmniejszyć skalę. Doprowadziło to do
zautomatyzowanych mechanizmów proszenia o więcej i uwolnienia nieużywanej
infrastruktury, a w niektórych przypadkach idących dalej i pozwalających po prostu na
zautomatyzowane zmiany skali bez interwencji człowieka. Możliwości te są zapakowane w
interfejsy API i oczywiście dostępne w Internecie.
* Spójna infrastruktura. W celu ułatwienia skali, elastyczności, i łatwości obsługi większości
chmur ma stosunkowo niewielką liczbę fizycznych bloków konstrukcyjnych, z których są
zbudowane. Zamiast setek unikalnych serwerów, wersji serwerów i konfiguracji wersji
serwerów, które wypełniają typowe centrum danych przed chmurą, nawet największe
centrum przetwarzania danych w chmurze może mieć nie więcej niż garstkę, może nawet trzy
lub cztery różne możliwości.
* Pakowanie i budowa. Zgodnie ze spójnością, następnym krokiem jest rozważenie bardziej
wydajnego, gęstszego opakowania i budowy centrum danych. Innowacje w tej dziedzinie
obejmują wszystko, od bardzo tanich - nagich płyt głównych komputerów zamontowanych na

wolnym powietrzu (bez skrzynek) na arkuszach sklejki, wszystko ułożone w stosy i rzędy - do
bardziej kosztownych (choć wysoce zaprojektowanych pod kątem wydajności w zakresie
przestrzeni i chłodzenia) - możliwość układania w stosy, kontenery wielkości naczep
nadziewane pełną rzeczywistą infrastrukturą komputerową. Obecnie całe centra danych
zaprojektowano tak, aby akceptowały pewną liczbę tych wstępnie skonfigurowanych,
możliwych do układania w stosy pojemników, a zaledwie miesiąc lub dwa mijają, zanim ktoś
przedstawi jeszcze bardziej wydajne, jeszcze bardziej radykalne, skalowalne modułowe
centrum danych. Wszystkie te postępy współpracują ze sobą, a z kolei zależą od innych, a
następnie włączają kolejne. Interakcje są fascynujące i przydatne.
Ograniczenia
Oczywiście, wraz z całym podekscytowaniem pozostają istotne ograniczenia. W szczególności
znaczna część wczesnego przywództwa lub pomysłów zawartych w „Redshift Computing”,
zestaw koncepcji przedstawionych przez Grega Papadopolousa, ówczesnego dyrektora ds.
Technologii firmy Sun (przed przejęciem Sun przez Oracle), który twierdził, że wszystkie
komputery trafią ostatecznie do niewielkiej liczby bardzo dużych chmur publicznych.
Papadopolous posunął się tak daleko, że początkowo przewidział, że ostatecznie będzie tylko
pięć komputerów! Po uspokojeniu się i przemyśleniu implikacji nieco wyraźniej, stało się jasne,
że chociaż publiczne chmury różnych typów będą odgrywać bardzo ważną rolę w miarę
rozwoju krajobrazu przetwarzania w chmurze, nie będą działać samodzielnie. Chmury
publiczne będą raczej współpracować i pracować wymiennie (w stosownych przypadkach) z
chmurami prywatnymi zbudowanymi i działającymi na tych samych zasadach przetwarzania w
chmurze. Niektóre organizacje będą tworzyć własne chmury z wielu powodów, w tym z
kontroli, prywatności, bezpieczeństwa i niezawodności, między innymi, a może w przypadku
problemów z danymi - zatrzymywania danych, niezawodności i dostępu do zasobów
obliczeniowych (w celu włączenia jeszcze większe skale, lepsza wydajność itp.).
Uświadomienie sobie tych obaw z wczesną wizją utopijną niewielkiej liczby czysto publicznych
chmur - i nic poza tym - prowadzi do opracowania znacznie bogatszego, bardziej
teksturowanego krajobrazu przetwarzania w chmurze, z odmianami, które mogą rozwiązać te
i inne kwestie, jeśli to konieczne , dzieląc wspólne fundamenty, ale różniące się w razie
potrzeby. Najlepsza część? Każda organizacja ma szeroki wybór opcji do wyboru, z możliwością
wyboru i wyboru w zależności od potrzeb.
Chcę jeden z tych
W wyniku tego wszystkiego - obietnica obniżonych kosztów, łatwiejszej skali, większej
elastyczności, mniejszych cykli wdrażania i więcej, znacznie więcej - w ciągu ostatnich kilku lat
stało się bardzo powszechne, prawie litania, w wielu organizacjach, aby powiedzieć w takiej
czy innej formie, że „Chcemy tego, co mają Google i Amazon, poza tym, że chcemy tego
wewnątrz naszej organizacji, a jednocześnie współpracujemy i innymi sposobami ściśle
współpracujemy z tymi bardzo publicznymi chmurami i chcemy być w stanie używać
dowolnych z tych chmur, gdy wybieramy, jak najlepiej pasuje do NASZYCH potrzeb. ''
Powrót do przyszłości?

Kilka lat temu przyjaciel odbył wycieczkę po dużej, zależnej od technologii firmie która
próbowała zdobyć jej biznes. Został zabrany do niezwykle dużego (jak na tamte czasy) centrum
danych, z rzędem dużych komputerów mainframe „klasy excelsior” (mowa o bardzo dużych i
kosztownych rzeczach, ale to działa, szczególnie tutaj). Sprzedawca, najwyraźniej dumny z
centrum danych, wskazał na to wszystko „duże żelazko” i mówił dalej, jak mogą zaspokoić
swoje potrzeby, bez względu na wszystko. Byli nawet podwójnie szczególnie dumni z pustej
powierzchni w centrum danych, z zarysami taśm rozciągającymi się tak daleko, jak okiem
sięgnąć, w miejscach, gdzie przyszłe, planowane komputery mainframe klasy excelsior byłyby
dostarczane wcześnie i często, aby obsłużyć wzrost. „Zobacz, możemy poradzić sobie z każdą
potrzebą.” Nasz przyjaciel był po prostu przerażony. Okazuje się, że miała już przedsmak tego,
czym może być przetwarzanie w chmurze, więc wszystko, co widział, widział po ogromnej ilości
stałych kosztów, z wysokimi kosztami operacyjnymi, przynajmniej częściowo napędzanymi
przez legiony wysoko wykwalifikowanych techników unosząc się nad każdym cennym
komputerem mainframe, wszystkie te koszty rosną nieubłaganie z czasem, bez końca w
zasięgu wzroku, i bardzo mało możliwości szybkiego zwiększenia skali, jeśli jej biznes zrobił coś
podobnego do tego, co miała nadzieję. Wyczuwając jej rozproszenie, sprzedawca powtórzył,
że „mogą poradzić sobie ze wzrostem dzięki temu gigantycznemu obiektowi, że ta organizacja
była zdecydowanie przyszłościowa”. Nie, nasz wciąż uprzejmy przyjaciel pomyślał, że nie
patrzę w przyszłość. . . to jest pomnik przeszłości. To tylko kwestia czasu.

Koncepcje, terminologia i standardy
Niektórzy rozkoszują się kontrowersjami, inni potępiają zamieszanie , tyle zmarnowanej energii - ale
bez względu na to, co myślisz o pozornie niekończące się dyskusje na temat tego, co jest i nie jest
chmurą obliczeniową, co nazwać składowymi składowymi, jakie terminy mogą zostać przyjęte z tego,
co się wydarzyło, a co potrzebuje czegoś nowego. . . cóż, te dyskusje służyły bardzo użytecznemu
celowi. W szczególności tak postępuje przemysł z tym, co jest w swoim rdzeniu, zasadniczo nowym
terenem. Mimo to niektórzy z nas dobrze się bawili. Jeden z naszych ulubionych wkładów pochodzi od
Sama Charringtona i Noreen Barczweski, kolegów i częstych ekspertów od przetwarzania w chmurze,
którzy uchwycili ducha debaty w tym (tylko nieco) języku z rymowanką:
The Blind Men and the Cloud
It was six men of Info Tech
To learning much inclined,
Who went to see the Cloud
(Though all of them were blind),
That each by observation
Might satisfy his mind
The First approached the Cloud,
So sure that he was boast
‘‘I know exactly what this is . . .
This Cloud is simply Hosting.’’
The Second grasped within the Cloud,
Saying, ‘‘No it’s obvious to me,
This Cloud is grid computing . . .
Servers working together in harmony!’’
The Third, in need of an answer,
Cried, ‘‘Ho! I know its source of power
It’s a utility computing solution
Which charges by the hour.’’
The Fourth reached out to touch it,
It was there, but it was not
‘‘Virtualization,’’ said he.
‘‘That’s precisely what we’ve got!’’
The Fifth, so sure the rest were wrong
Declared ‘‘It’s you fools,

Applications with no installation
It’s breaking all the rules!’’
The Sixth (whose name was Benioff),
Felt the future he did know,
He made haste in boldly stating,
‘‘This IS Web 3.0.’’
And so these men of Info Tech
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right,
And all were partly wrong!
Sam Charrington&Noreen Barczweski
Sam i Noreen, szturchając się i szturchając trochę tu i tam, stworzyli poważny punkt - dla wielu ludzi
to, co dokładnie stanowi cloud computing, zależy od tego, skąd pochodzą i jakiego rodzaju obawy przede wszystkim, ale nie wyłącznie - zajmują je technicznie . Mając to na uwadze, w tym rozdziale
przedstawimy kilka bardziej znaczących koncepcji przetwarzania w chmurze - opierając się na
rosnącym konsensusie branżowym, w którym ma on zastosowanie - i ilustrując najważniejsze cechy.
Podstawowe pojęcia: The Big Stuff
Dla wielu ich pierwsza ekspozycja na przetwarzanie w chmurze pochodzi z korzystania z usługi Google,
Amazon lub podobnej, więc na pierwszy rzut oka taka definicja może wydawać się wystarczająca:

cloud computing : Cloud computing to dostęp na żądanie do wirtualizacji zasobów IT umieszczonych
poza własnym centrum danych, udostępniane przez innych, łatwe w użyciu, opłacane za
pośrednictwem subskrypcji i dostępne przez Internet.
Chociaż odzwierciedla to wspólne doświadczenie, w rzeczywistości jest to dość ograniczona definicja.
Na przykład, co z wymogiem, że wszystko jest dostarczane „jako usługa przez Internet?” Na początku
może się to wydawać atrakcyjne, ale nie pozwala w rzeczywistości, na istnienie wieu zastosowań - dla
rozsądnych, pozbawionych emocji, pragmatycznych rozważań —Wymaga to prywatnego wdrożenia
(poza Internetem). W każdym razie, myślmy dalej. Zespół Narodowego Instytutu Standardów i
Technologii (NIST) wykonał bardzo dobrą pracę, aby uporządkować te dyskusje. Oto ich definicja
robocza:

Cloud computing to model umożliwiający wygodny dostęp do sieci na żądanie do wspólnej puli
konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji i usług),
które mogą być szybko udostępniane i udostępniane przy minimalnym wysiłku ze strony kierownictwa

lub dostawcy usług interakcja. Ten model chmury zapewnia dostępność i składa się z pięciu
podstawowych cech, trzech modeli dostarczania i czterech modeli wdrażania.

Ta definicja jest bardziej precyzyjna, zdecydowanie bardziej techniczna, ale wciąż brakuje niektórych
praktycznych realiów, które są kluczowe dla rzeczywistości przetwarzania w chmurze. Na przykład
spójrz na największe, najbardziej udane wdrożenia w chmurze i (między innymi) dwie oczywiste cechy
są natychmiast oczywiste: (1) prawie wszystko jest zbudowany z materiałów towarowych i (2) istnieje
tylko kilka podstawowych elementów (bez względu na skalę). Aby pomóc w osiągnięciu konsensusu w
branży, na ogół śledziliśmy strukturę organizacyjną wysiłku NIST w zakresie malowania obrazu.
Definicja
W związku z tym,
„Przetwarzanie w chmurze to rodzaj obliczeń, który zapewnia prosty dostęp na żądanie do puli wysoce
elastycznych zasobów obliczeniowych. Zasoby te są świadczone jako usługa przez sieć (często Internet)
i są teraz możliwe dzięki serii innowacji w zakresie technologii komputerowych, operacji i modeli
biznesowych. Cloud umożliwia konsumentom technologii myśleć o komputerach tak skutecznie, że są
one nieograniczone, mają minimalny koszt i są niezawodne, a także nie przejmują się tym, jak są
zbudowane, jak działają, kto je obsługuje lub gdzie się znajduje.”

lub nawet bardziej zwięźle:

„Chmura obliczeniowa to styl informatyki, w którym zasoby obliczeniowe są łatwe do uzyskania i
dostępu, łatwe w użyciu, tanie i po prostu działają.”

To właśnie ta ostatnia definicja najwyraźniej wyraża to, co każdy poza komputerami naprawdę musi
wiedzieć, próbując zrozumieć, co zrobić z chmurą i jak może to wpłynąć na ich własne operacje. Aby
uzyskać perspektywę na te pytania, wystarczy porównać ten pogląd z obecnym stanem rzeczy. Jako te
definicje robocze spójrzmy głębiej i zdefiniujmy kolejną warstwę szczegółów: podstawowe i nieistotne
cechy, duże kawałki (warstwy architektoniczne) i gdzie to wszystko będzie istniało (modele wdrażania).
Następnie zbadamy rolę towaru, innowację centrum danych, „poszukiwania zieleni” i kilka innych
interesujących koncepcji chmur; wtedy skończymy tę część, rozważając standardy i stan konsensusu
branżowego.
Zasadnicze cechy
Zarówno w teorii, jak i w praktyce przetwarzanie w chmurze stało się stosunkowo spójne w niezwykle
krótkim czasie. Patrząc na chmury, definiujemy te siedem podstawowych cech:
Skalowalna (Agregacja): Podczas omawiania chmury przychodzi na myśl wiele cech, prawdopodobnie
pierwszym, który stanowczo przywiązuje się do umysłu, jest względny brak troski o to, czy obiekt może
skalować się do obsługi konkretnego popytu - domyślnym założeniem jest to, że może zawsze skaluj w
miarę potrzeb, przynajmniej w celu zaspokojenia popytu jako całości. Należy zauważyć, że
skalowalność poszczególnych aplikacji nie jest wymogiem bezwzględnym - istnieją chmury, które
składają się z dużej liczby stosunkowo skromnych aplikacji, a zatem wciąż muszą być skalowane w

agregacie. W rzeczywistości jest tak w wielu przedsiębiorstwach, z pewnością na wcześniejszych
etapach cyklu przyjęcia.
Elastyczna: Jedną z największych krytyk tradycyjnych infrastruktur informatycznych jest to, jak trudno
jest skalować zasoby - w górę lub w dół - w obliczu zmiany popytu na aplikację. Oba problemy prowadzą
do nadmiernej alokacji zasobów - generalnie powodują niskie wykorzystanie całkowitych zasobów - w
celu radzenia sobie z obciążeniami szczytowymi. Jako odniesienie, konwencjonalne,
niezwirtualizowane centrum danych może zwykle działać z wykorzystaniem 10%; dzięki skromnym
ulepszeniom może osiągnąć 18%; ciężka konwencjonalna wirtualizacja (często nazywana konsolidacją
serwerów) może spowodować zwiększenie wykorzystania do 25% lub więcej; agresywne stosowanie
najlepszych w swojej klasie technik może osiągnąć 35%; podczas gdy Google przeciętnie przyjmuje
pewne postępy w platformach aplikacji w chmurze na poziomie 38% (np. platforma jako usługa [PaaS]
zyskuje możliwość instruowania infrastruktury, aby wyłączała się, gdy nie jest wykorzystywana itd.), co
może prowadzić do wykorzystania przekraczającego 90 %. Aby osiągnąć te wyższe wykorzystanie
(większe niż 50%), kluczowe jest, aby chmura była elastyczna - to znaczy musi być w stanie łatwo
skalować się w górę lub w dół automatycznie, bez wysiłku wymaganego przez personel operacyjny w
razie potrzeby i najlepiej z minimalnym wysiłkiem twórców aplikacji z wyprzedzeniem. Zauważ, że w
najlepszych przypadkach ten poziom elastyczności jest zapewniony dla każdego kawałka pracy
wykonanej w chmurze - zazwyczaj mierzonej w małych ułamkach sekundy.
Samoobsługa : Być może żadna inna cecha cloud computing nie uchwyciła wyobraźni każdego, kto
kiedykolwiek próbował wdrożyć nową aplikację oprogramowania wcześniej niż przewidywano,
przygotować się na planowany wzrost popytu lub poradzić sobie z nagłym napływem popytu podczas
korzystania z tradycyjnego Modelu informatycznego niż samoobsługowy. Proces zwiększania
przepustowości w tradycyjnym modelu zazwyczaj obejmuje budżetowanie, przejęcia, planowanie
obiektów, obsadę kadrową, szkolenia i inne, z czasem realizacji często w miesiącach lub nawet latach.
W przeciwieństwie do tego, możliwość samoobsługi umożliwia właścicielowi aplikacji uzyskanie
niezbędnych zasobów obliczeniowych - a przynajmniej możliwości wykorzystania pewnych zasobów
obliczeniowych - za pomocą prostego żądania, nie więcej niż kilka minut przed domem. Ten rodzaj
możliwości jest często wdrażany w portalach internetowych i wynika z możliwości, jakie zapewniały
pierwsze publiczne chmury: Zdobywanie infrastruktury nie było trudniejsze niż zamawianie książki z
Amazon. Samoobsługa, ściśle związana z elastycznością, różni się w obu przedziałach czasowych minutach, godzinach, a nawet dniach w porównaniu z ułamkami sekundy - i intencją - przede wszystkim
w zakresie przygotowania się do szeregu zdolności w stosunku do reagowania na potrzeby w
dowolnym momencie.
Wszechobecny dostęp (usługi i więcej): Inną cechą, która jest dziedziczona jako produkt uboczny
„dziedzictwa internetowego” w chmurze, jest wszechobecny dostęp - wszystkie możliwości są
dostępne z dowolnego miejsca za pomocą dowolnego urządzenia (przynajmniej do możliwości tego
urządzenia) lub podanie. Przed internetem, jedyną powszechnie dostępną, dostępną technologicznie
usługą był system telefoniczny, a to było tylko z trudem. Wraz z pojawieniem się Internetu w dowolnym
miejscu i czasie, każdy dostęp do urządzenia zmienił się z nowości w oczekiwanie na noc. Tradycyjne
systemy były zwykle pakowane w opakowanie internetowe, aby było dostępne dla innego
oprogramowania (zwanego również „usługowym”) lub dla osoby. Aplikacje mobilne zazwyczaj łączyły
obie metody. Interesującym produktem ubocznym wszechobecnego, zorientowanego na usługi /
dostęp do sieci wszystkich aplikacji jest możliwość łatwego tworzenia przez prawie każdego nowych
aplikacji ad hoc - potocznie zwanych „mash-up” - które łączą i dopasowują poszczególne aplikacje, dane
i usługi z dowolnego miejsca, często w bardzo niezamierzony sposób. Od dawna brane pod uwagę w

świecie Internetu i długo oczekiwane w przedsiębiorstwie, pojawienie się chmury obliczeniowej
sprawia, że staje się to rzeczywistością wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Pełna wirtualizacja: działa jako jedna część. Wiele historii komputerów wiąże się z dyskusją o
infrastrukturze - serwerach, komputerach mainframe, sieciach SAN (sieciach pamięci masowej), NAS
(network attached storage) i tak dalej, a także aplikacjach działających na wierzchu infrastruktury. W
ciągu ostatnich 10 do 20 lat różnorodne formy wirtualizacji pracowały nad oddzieleniem
poszczególnych aplikacji od poszczególnych elementów infrastruktury. Odniosło to największy sukces
w procesorach, w mniejszym stopniu w przypadku sieci i pamięci masowej, a najmniej w przypadku
aplikacji. To, co zostało osiągnięte, miało znaczący wpływ - uproszczenie operacji (przynajmniej
początkowo) i zwiększenie elastyczności, dostępności i wykorzystania. Ostatecznie szerokie
zastosowanie wirtualizacji ogromnie skomplikowało operacje - jest to tak zwany problem „vm
(maszyny wirtualnej)”, który może być zmorą wielu grup operacyjnych IT - więc potrzeba czegoś więcej.
To, że w niektórych bardziej zaawansowanych technologiach chmurowych znajduje się coś więcej, a
mianowicie zdolność komponentów infrastruktury do działania w jednym, zarówno dla grup
operacyjnych, jak i programistów. Innymi słowy, bez względu na to, jak duża jest konkretna chmura,
pozostaje ona tak prosta w obsłudze i łatwa w opracowywaniu, jak gdyby była tylko pojedynczym
serwerem. To właśnie mamy na myśli, mówiąc o pełnej wirtualizacji. Zauważ, że w połączeniu z
wszechobecnym dostępem może to prowadzić do prawdziwego poczucia elastyczności lokalizacji.
Względna spójność : W praktyce, głównie ze względu na złożoność operacyjną, nawet najwcześniejsze
chmury zostały zbudowane ze stosunkowo niewielkiej liczby unikalnych komponentów. Nawet
stosunkowo zaawansowane operacje IT, które opierają się na konwencjonalnej wirtualizacji, mogą
mieć setki, a nawet tysiące unikalnych elementów składowych infrastruktury (tj. serwerów, systemów
operacyjnych, pamięci masowej, komponentów sieciowych itp.), Które muszą być możliwe do
wdrożenia i zostaną znalezione gdzieś w tym centrum danych . W przeciwieństwie do tego, tę samą
pojemność można łatwo zapewnić za pomocą kilku unikalnych elementów konstrukcyjnych - na
przykład dwóch lub trzech typów serwerów, jednego lub dwóch przełączników sieciowych i tak dalej.
Prowadzi to do znacznie zwiększonych korzyści skali, uproszczonych operacji i zazwyczaj znacznie
obniżonych kosztów. Jest to odpowiednik obliczeniowy dobrze znanej decyzji południowo-zachodniej
linii lotniczej o standaryzacji na jednej płaszczyźnie w swojej flocie i uporządkowaniu całej operacji
wokół tej decyzji. Ta radykalna rezygnacja z konwencjonalnego myślenia była kluczem do sukcesu
Southwest przez wiele lat. W każdym razie decyzja o zbudowaniu chmury z relatywnie niewielkiej liczby
standardowych bloków konstrukcyjnych ma tutaj jeszcze więcej zalet niż w przypadku linii lotniczych,
a nawet mniej ograniczeń.
Towar: Podczas gdy są tacy, którzy twierdzą, że chmura może składać się z dowolnego rodzaju
infrastruktury, od towarów do komputerów mainframe (w pewnym, mniej kompletnym i znacznie
mniej skutecznym sensie, są poprawne), większość specjalnie zbudowanych chmur jest zbudowana z
tego, co tradycyjnie uważa się za składniki towarowe, przynajmniej stosunkowo mówić. Ekonomia jest
po prostu zbyt ważna - ze względu na ekonomię skali w produkcji, koszt każdej jednostki pojemności
(czy to obliczeniowej, magazynowej czy sieciowej) jest radykalnie mniej kosztowny (często mniej niż
dziesięć procent kosztów) niż ta sama pojemność kupiony w wyższej wersji „„ klasy korporacyjnej ”tego
samego produktu. Produkty klasy korporacyjnej będą prawdopodobnie miały miejsce na pewne,
bardzo wyspecjalizowane (a może i starsze) aplikacje na jakiś czas, dla większości aplikacji opartych na
chmurze - szczególnie dla tych, które również wykazują opcjonalną charakterystykę niezawodności
naturalnej - komponenty towarowe zrobi to dobrze, zapewniając jednocześnie swoje wyjątkowe
korzyści. Warto pamiętać, że ta różnica cenowa istniała już od pewnego czasu, jednak złożoność
operacyjna i trudności w tworzeniu aplikacji do działania na infrastrukturze towarowej zazwyczaj

sprawiały, że takie posunięcie było niemożliwe. Jednak po rozważeniu kosztów i skalowania
powszechnego przyjęcia towaru dla niektórych chmur, innowacje technologiczne uczyniły go
praktycznym (w większości przypadków) nawet dla najbardziej wymagających aplikacji.
Inne typowe (choć nieistotne) cechy: Podczas gdy poprzednie cechy są niezbędne dla każdego wysiłku
w chmurze, następujące cechy są opcjonalne, przynajmniej w tym momencie. Jest całkiem jasne, że
każdy z nich prawdopodobnie stanie się standardem dla większości chmur w ciągu najbliższych kilku
lat, jeśli nie wcześniej.
Mierzona usługa (przy drinku) : Prawie wszystkie chmury publiczne zawsze miały możliwość rozliczania
się za dokładnie ilość zużytych zasobów, bez wcześniejszego zaangażowania. Podczas gdy wiele
współużytkowanych obiektów przedsiębiorstwa ma systemy pomiarowe / rozliczeniowe, które
umożliwiają zróżnicowane koszty, są one zwykle używane po prostu do umożliwienia wewnętrznych
alokacji obciążenia zwrotnego w przedsiębiorstwie. Ponieważ większość chmur jest ogólnie bardziej
elastyczna, potrzebna mierzona usługa jest koniecznie bardziej precyzyjna.

Wielu najemców : Obecność wielu najemców w tej samej chmurze z pewnością dotyczy niemal
wszystkich chmur publicznych - jest to prosta sprawa ekonomii. Chociaż jest bardzo prawdopodobne,
że zawsze będzie istniała potrzeba chmury pojedynczego dzierżawcy (np. wyobraź sobie organizację
bezpieczeństwa narodowego), jasne jest również, że dla wielu aplikacji wdrożenie w chmurze dla wielu
najemców będzie zadowalające, zakładając, że koszty i inne zalety. Stanie się to coraz bardziej
prawdziwe, ponieważ umożliwiające platformy chmurowe i wspierające modele operacyjne staną się
bardziej zaawansowane. Ponadto, prosty upływ czasu i nagromadzenie sukcesów zwiększy także
poziom komfortu wdrożenia wielu najemców.
Wiele aplikacji : Prawie wszystkie chmury są z natury wielozadaniowe (tzn. uruchamiają wiele
pojedynczych aplikacji na tej samej infrastrukturze). Istnieją jednak pewne aplikacje o wysokiej
wartości, dla których dedykowana chmura ma sens. Warto zauważyć, że niższe koszty wdrożenia i
eksploatacji chmury sprawiają, że jest ona bardziej (nie mniej) smaczna, jeśli chodzi o dedykowane
wdrożenie. Podczas gdy dedykowane wdrożenia powinny być starannie regulowane, dobrze jest mieć
praktyczną opcję.
Skalowalne (indywidualne aplikacje) : Podczas gdy wszystkie chmury muszą mieć wrodzoną zdolność
do łatwego skalowania jako całości, możliwość włączenia poszczególnych aplikacji do „skali sieciowej”
może być wyraźnie zarezerwowana dla tych okoliczności, dla których jest wymagana. W praktyce
prowadzi to do przyjęcia modelu, w którym organizacja może przyjąć chmurę i zacząć z aplikacjami „tak
jak jest” (z wyjątkiem tego, że działają teraz w chmurze), a następnie sprawiają, że poszczególne
aplikacje stają się bardziej „rodzime chmury” ( a tym samym bardziej skalowalne), zgodnie z
potrzebami, i na czas i na budżet. Powiedziawszy to, wiele organizacji początkowo dążyło do
opracowania i / lub przyjęcia przetwarzania w chmurze poprzez konieczność skalowania
poszczególnych aplikacji - czy to poszukiwanie Google, e-commerce dla Amazon, czy optymalizacje
dostaw dla Federal Express

Niezawodna : Na pierwszy rzut oka może się to wydawać marzeniem, być może najlepszą opcją dla
wymagających „skrzynek narożnych” - tych trudnych, kosztownych i rygorystycznych aplikacji, które
przyciągają tylko najbardziej śmiałych. Istnieją jednak dwa dość zaskakujące aspekty dyskutowania
(wysokiej) niezawodności z oprogramowaniem w chmurze. Po pierwsze, aplikacje, które są w stanie

zapewnić ich niezawodne działanie, mogą być łatwo wdrożone na tańszej, w pełni towarowej
infrastrukturze - innymi słowy, nie będzie miało znaczenia, czy podstawowe składniki ulegną awarii.
Dlatego niezawodność budowy w aplikacjach rzeczywiście umożliwi organizacji obniżenie kosztów. Po
drugie, ze względu na większą liczbę komponentów, które są wykorzystywane do budowy
infrastruktury chmury (w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą IT), możliwe jest, aby inteligentne
oprogramowanie w chmurze osiągnęło wyższy poziom niezawodności, niż było to kiedykolwiek
możliwe we wczesnych dniach wysokich - systemy niezawodnościowe w czasach Tandem i tak dalej.
Chociaż tego typu możliwości nie są jeszcze powszechne w cloud computing, wraz z pojawieniem się
bardziej zaawansowanych platform aplikacji w chmurze będzie możliwe rutynowe zapewnienie
niezawodności dla prawie wszystkich aplikacji, bez względu na to, jak agresywna jest infrastruktura
bazowa.
Główne warstwy
Architekci komputerowi lubią mówić o „warstwach” architektury, które odpowiadają (w pewnym
sensie) warstwom fizycznego budynku. W przypadku przetwarzania w chmurze definiujemy trzy
główne warstwy - infrastrukturę chmury (powszechnie nazywaną infrastrukturą jako usługą lub IaaS),
platformę aplikacji w chmurze (powszechnie znaną jako platforma jako usługa lub PaaS) oraz aplikację
w chmurze (powszechnie znaną jako oprogramowanie jako usługi lub SaaS - warstwy przechodzące z
najbardziej fundamentalnych na szczyt. Podsumowując, definiują one - na najszerszym poziomie - stos
technologii przetwarzania w chmurze. „Chociaż nie jesteśmy tutaj, aby badać i dyskutować o zaletach
tego stosu w jakikolwiek sposób, ważne jest, aby zrozumieć na wysokim poziomie główny warstwy.
Infrastruktura jako usługa (IaaS)
Ta warstwa zawiera wszystkie zasoby fizyczne i wirtualne używane do budowy chmury, a najbardziej
odpowiada temu, co istnieje jako bardziej zaawansowane tradycyjne operacje IT. Zasoby są
dostarczane i zarządzane w dość masywnych jednostkach - całe (fizyczne lub wirtualne) serwery, pule
pamięci i tak dalej - i na ogół nie wiedzą, jakie aplikacje na nich działają. Istnieje wiele innowacji w
radzeniu sobie ze złożonością wdrażania i działania tej warstwy, ale nawet te nowe możliwości będą
miały swoje ograniczenia (głównie ze względu na brak wiedzy o tym, co się na nich dzieje).

Platforma jako usługa (PaaS)
Warstwa PaaS jest stosunkowo nowym dodatkiem. Zakładając, że pewna warstwa infrastruktury
chmury zapewni zasoby (komputery, pamięć masową i sieć), na których będzie działać, platforma jest
odpowiedzialna za organizację i obsługę wszystkich tych zasobów. Ponadto PaaS odpowiada za
zapewnienie pełnej wirtualizacji infrastruktury (tj. Wydaje się, że wszystkie te zasoby wyglądają tak
prosto jak pojedynczy serwer). To, jak dobrze to zrobi, w znacznym stopniu wpłynie na złożoność, koszt
i skuteczność zarówno operacji, jak i wszelkich wysiłków w celu zbudowania (w całości lub w części)
aplikacji. Ponadto jest na tej warstwie, gdzie najbardziej logiczne jest łatwe zapewnienie
niezawodności zarówno dla aplikacji w chmurze, jak i pamięci masowej. W części 6 platformy
chmurowe są dalej podzielone na dwie warstwy - systemy operacyjne w chmurze i warstwy platformy
chmurowej. Łącznie te dwie warstwy obejmują zarówno wstępnie zintegrowane platformy oferowane
wyłącznie jako usługę, jak i narzędzia i technologie oprogramowania pośredniego, które umożliwiają
budowanie platform z dowolnej kombinacji infrastruktur - fizycznych lub wirtualnych, prywatnych lub
publicznych itd. zwirtualizowane, a następnie łatwo dostarczane w postaci chmury dostępnej dla
interfejsu.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Aplikacje w chmurze / SaaS znajdują się na szczycie stosu, a kiedy wszystko zostało powiedziane i
zrobione, powód, dla którego chmura jest budowana w pierwszej kolejności. Oznacza to, że aplikacje
są dokładnie tym, czego wymaga każdy, kto poza technologią chmurową i grupami operacyjnymi.
Nowoczesne aplikacje w chmurze są często pod silnym wpływem technologii sieciowych. Warto
zauważyć, że wiele z tych technik faktycznie przenosi pewne obowiązki na urządzenia pamięci masowej
(np. bazy danych itp.), Co ma kilka interesujących implikacji. Ponadto, wprowadzenie istniejących
aplikacji konwencjonalnych do chmury jest znacznie prostsze dzięki dobrej platformie aplikacji w
chmurze, podobnie jak zadanie zbudowania w pełni natywnych aplikacji w chmurze (z istniejącej,
konwencjonalnej aplikacji lub z pustej listy)
Gdzie żyją (modele rozmieszczenia)
Teraz, gdy omówiliśmy szeroki zarys stosu technologii chmury, zwróćmy naszą uwagę na podstawowe
formy, w których jest on / będzie wdrażany. Chociaż jest to obszar szybkiej innowacji - szybki nawet
według standardów świata przetwarzania w chmurze - możemy już zobaczyć podstawowe opcje.
Prywatna chmura
Przez jakiś czas było wielu, którzy zaprzeczali, że taka koncepcja jako prywatna chmura była nawet
możliwa - twierdzili, że jest oksymoroniczna - i rzeczywiście, wciąż pozostaje niewielu, którzy nadal
utrzymują, że tak właśnie jest. Jednak większość z nich zdaje sobie teraz sprawę, że istnieje wiele
sytuacji, w których ze względów strategicznych, operacyjnych lub być może po prostu kulturowych
organizacja może zdecydować się na zbudowanie i obsługę własnej chmury prywatnej. Te prywatne
chmury można budować i obsługiwać tak, jak implikuje ich nazwa: w pełni funkcjonalna chmura, która
jest własnością, jest obsługiwana i przypuszczalnie ograniczona do określonej organizacji. W
rzeczywistości rośnie liczba oprogramowania i usług, które mają na celu ułatwienie tego - zasadniczo
„chmury prywatne w pudełku”. W zależności od względów operacyjnych / bezpieczeństwa chmury
prywatne mogą być połączone z chmurami publicznymi. Szczególnym przypadkiem jest wirtualna
chmura prywatna, która jest dowolną chmurą prywatną dostarczaną i obsługiwaną przez dostawcę
usług outsourcingowych / hostingowych. Dla niektórych z nich oferuje to, co najlepsze z obu światów
- kontrolę, bezpieczeństwo i prywatność chmury prywatnej z łatwością wdrażania i operacji typowych
dla chmur publicznych.
Chmura publiczna
Pierwsze chmury dowolnego rodzaju to głównie chmury publiczne, np. Google, Amazon i Salesforce to
kilka godnych uwagi przykładów. Są to chmury wielu dzierżawców, które skupiały się na określonych
warstwach. Na przykład Google i Salesforce skupiają się (przynajmniej w swoich ofertach publicznych)
na ofertach aplikacji w chmurze, podczas gdy Amazon koncentruje się na warstwie infrastruktury.
Ponadto zarówno Amazon, jak i Google niedawno weszły na rynki platform. W każdym razie można je
również traktować jako chmury poziome, ponieważ są to relatywnie szerokie oferty określonej
zdolności, czy to infrastruktury, usługi danych, wyszukiwania czy innej usługi. Są to ważny i szybko
rozwijający się sektor chmury, źródło wielu innowacji, ale nie pochłonie wszystkich komputerów. To
jest po prostu irracjonalna żywiołowość, która pomija niektóre bardzo praktyczne realia.
Chmury pionowe (aka Chmury społecznościowe)
Ciekawym ostatnim wydarzeniem jest pojawienie się wyspecjalizowanej formy chmury publicznej
znanej jako chmura pionowa, czasami nazywana chmurą społeczności. Są to chmury publiczne
zorganizowane wokół grupy konkurujących / współpracujących przedsiębiorstw na określonym rynku

pionowym, takich jak usługi finansowe. Zdolne do zapewnienia specyficznych dla branży możliwości
(takich jak zarządzanie, audyt i bezpieczeństwo) mogą być traktowane jako rodzaj centrum
handlowego dla usług w chmurze, wirtualnie (i być może fizycznie) zlokalizowanych razem, aby pomóc
wszystkim osiągnąć masę krytyczną dla klientów zainteresowany tym pionem. Na przykład chmura
wertykalna usług finansowych mogłaby połączyć usługi w chmurze, które zapewniają wszystko, czego
broker detaliczny będzie potrzebował do obsługi swoich klientów - od wyspecjalizowanych kanałów
danych po utrzymanie konta i usługi raportowania oraz umożliwiając tym brokerom wybór i wybór
usługi dostawcy, łatwo łącząc swoje własne, niestandardowe oferty dla swoich klientów; jednocześnie
wiedząc, że wszystkie ich specyficzne dla branży wymogi bezpieczeństwa i audytu są spełnione.
Chmury hybrydowe
Jak sama nazwa wskazuje, chmura hybrydowa to połączenie dowolnego / wszystkich innych rodzajów
chmur. W praktyce jest to najbardziej solidny sposób wykorzystania metody chmur korporacyjnych.
Chociaż można dogmatycznie trzymać się tylko chmur prywatnych, tylko publicznych lub tylko
pionowych, prawdziwym pytaniem jest po prostu: dlaczego? Pojawia się klasa nowoczesnych platform,
które umożliwiają organizacji efektywne tworzenie własnej chmury z połączenia określonych chmur
prywatnych, publicznych i pionowych, a jednocześnie zarządzanie tą chmurą hybrydową jako jedną, z
jednego miejsca w tym samym czasie. Takie podejście umożliwia organizacji użycie najlepszego
narzędzia dla każdego zadania, przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności. Z tych powodów jest
prawdopodobne, że większość przedsiębiorstw podejmie, z założenia lub w oparciu o okoliczności,
podejście oparte na chmurze hybrydowej.
Lokalizacja geograficzna
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w przypadku przetwarzania w chmurze nie musimy już
brać pod uwagę położenia geograficznego; w końcu kiedy ostatnio zastanawiałeś się, gdzie
przeprowadzane jest wyszukiwanie? Podczas gdy prawdą jest, że (ze względu na wszechobecny
charakter chmury obliczeniowej, odziedziczonej z Internetu, na którym jest ona oparta), usługi w
chmurze można w pewnym sensie traktować bez względu na ich lokalizację, jest to tylko pierwszy krok.
Nic w cloud computing nie ma potencjału do zniesienia praw fizyki - prędkość światła pozostaje
prędkością światła - w konsekwencji opóźnienia w przesyłaniu danych (znane jako opóźnienie) mogą
stać się prawdziwym problemem w dostarczaniu wysokiej jakości usług. Dlatego wyrafinowana
strategia chmury uwzględnia fizyczną lokalizację i zapewnia kontrolowane, stosunkowo przejrzyste
mechanizmy umieszczania danych bliżej miejsca, w którym jest potrzebne. W każdym razie podstawą
jest to, że chociaż w jednym znaczeniu usługi oparte na chmurze są z natury globalne, w innym sensie
najlepsi będą wiedzieć, jak podejmować świadome decyzje, aby zminimalizować negatywne skutki
odległości geograficznej.
Innowacja centrum danych
Bezpośrednim wynikiem kilku cech chmur - względna jednorodność, utowarowienie, skala
zagregowana i pełna wirtualizacja - istnieje bardzo wysoki stopień innowacyjności w konstrukcji
fizycznej i pakowanie centrów danych, z pewnością jeszcze więcej.
Kontenerowe centra danych
Tradycyjne centra danych charakteryzują się stosunkowo wysokim stopniem dostosowania, z
określonymi serwerami, komputerami typu mainframe itd., Które wymagają starannego planowania,
dostarczania zasilania, chłodzenia i dostępu do sieci, a następnie indywidualnej instalacji i operacji. Z
czasem nastąpił powolny dryf w kierunku standaryzacji wyborów i tym samym uproszczenia procesów

fizycznych. Agresywna spójność warstwy infrastruktury chmury otworzyła możliwość w pełni
kontenerowego centrum danych, w którym opakowania jednostkowe - podobne do kontenerów
wysyłkowych, z wyjątkiem już pełnych spójnego zestawu serwerów, pamięci masowej i komponentów
sieciowych - są dostarczane w dużych , obiekt podobny do magazynu i podłączony do
znormalizowanych połączeń zasilania, chłodzenia i sieci. Umożliwia to uzyskanie pewnych
rzeczywistych zysków ze standardowych komponentów, przynajmniej dla danego centrum danych.
Niestety, nie ma jeszcze żadnych standardów dla samych kontenerów, więc każde wdrożenie jest
stosunkowo unikalne.
Centra danych o niskiej gęstości
Większość kontenerowych centrów danych została zoptymalizowana pod kątem rozwiniętej
infrastruktury cywilnej, w której przestrzeń jest względnie dominującym czynnikiem. W związku z tym
celem było na ogół zwiększenie gęstości. Niestety, wraz ze wzrostem gęstości pojawia się zwiększone
ciepło, które staje się być może dominującym zagadnieniem inżynieryjnym - do punktu, w którym wiele
centrów danych znajduje się w pobliżu zbiorników wodnych, podobnie jak elektrownie. W
rzeczywistości niektóre propozycje posunęły się tak daleko, że zaproponowały centra danych na
statkach, chociaż mają one inne istotne ograniczenia. Jednak w gospodarkach, w których przestrzeń
jest stosunkowo obfita, szczególnie w odniesieniu do niezawodnej energii typowej dla większości
krajów rozwijających się, na przykład diametralnie przeciwne podejście będzie prawdopodobnie
najbardziej sensowne: centrum danych o niskiej gęstości. W tym podejściu urządzenie jest rzeczywiście
rozmieszczone wystarczająco daleko, aby umożliwić chłodzenie powietrzem. Chociaż to zajmie więcej
miejsca, w w niektórych klimatach wystarczy zbudować skromny dach z otwartym ogrodzeniem wokół
obwodów (plus oczywiście wystarczające bezpieczeństwo fizyczne). Należy zauważyć, że w
rzeczywistości będzie to znacznie skuteczniejsze w przypadku chmur, które zapewniają niezawodność
oprogramowania ponad infrastrukturą - w pewnym sensie jest to najwyższy stopień utowarowienia.
Poszukiwanie zieleni
Czy w świecie uprzemysłowionym, czy rozwijającym się, rzeczywistość jest taka, że ze względów
ekonomicznych, politycznych i socjologicznych sensowne jest minimalizowanie wpływu na środowisko
jakiegokolwiek wdrożenia komputerowego. Ze względu na wszystkie wyżej wymienione cechy,
przetwarzanie w chmurze jest wyjątkowo odpowiednie, aby umożliwić znaczące postępy. W
szczególności pełna wirtualizacja pozwala aplikacjom być obojętnym na rodzaj infrastruktury, na której
działają; infrastruktura ta może być następnie zoptymalizowana pod kątem największej
przepustowości dla każdej danej mocy lub innego zużycia zasobów; a wrodzona elastyczność chmury
pozwala na znacznie wyższą infrastrukturę poziomy wykorzystania. Wszystko to sprawia, że praktyczne
jest znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej na każdym poziomie oddziaływania na środowisko, który
w rzeczywistości dopiero się zaczyna.
Standardy
Obraz standardów w chmurze obliczeniowej jest zdecydowanie mieszany. Pozytywne jest to, że istnieje
wiele opartych na standardach technologii internetowych, które tworzą wiele codziennych
komponentów oprogramowania używanych do tworzenia aplikacji w chmurze. Ponadto istnieje szereg
standardów de facto (tj. Praktyki, interfejsy programów użytkowych (API) i technologie), które okazały
się skuteczne dla lidera rynku, a zatem domyślnie stanowią swego rodzaju standard. Na przykład w
ciągu ostatnich kilku lat wiele usług internetowych zapewniło znormalizowane środki, dzięki którym
inne aplikacje mogły z nich korzystać, opierając się na wspólnym, łatwym w użyciu stylu zwanym
interfejsem ReST. Ponieważ usługi te przekształciły się w usługi oparte na chmurze, interfejsy ReST
naturalnie pozostały, a ponieważ były tak łatwe w użyciu, faktycznie rozprzestrzeniły się za

pośrednictwem infrastruktury chmury. W rezultacie interfejsy w stylu ReST stały się de facto
standardem dla aplikacji, platform i infrastruktur opartych na chmurze. Istnieje jednak niewiele
formalnych, specyficznych dla chmury standardów w czymkolwiek poza najwcześniejszymi etapami
dyskusji. Przykłady obejmują Cloud Computing Interoperability Forum (CCIF), NIST i kilka innych. W
praktyce brak ustalonych, formalnych standardów nie stanowi przeszkody do przyjęcia, przynajmniej
na tym etapie przemysłu. Ponieważ jednak standardy ogólnie ułatwiają wymianę dostawców, a tym
samym zmniejszają ryzyko dla klientów, a co za tym idzie ułatwiają ogólne przyjęcie i rozwój branży, w
pewnym momencie konieczne będzie opracowanie formalnych, powszechnie akceptowanych
standardów. Dlatego początkowe dyskusje rozpoczęły się w kilku kręgach. Bardziej szczegółowe
omówienie standardów przetwarzania w chmurze - de facto, rozwijanie lub po prostu brak - znajduje
się w części 6, ale w tym miejscu wystarczy przypomnieć sobie, że de facto standardy będą działać na
razie, standardy obowiązujące w całej branży w końcu się rozwiną, aw międzyczasie do każdej
organizacji należy wykorzystanie technologii takich jak platformy chmurowe (PaaS), które umożliwią
im korzystanie z dowolnych standardów w miarę ich rozwoju.
Dużo dźwięku i furii. . .
Jak wspomniano wcześniej, trwały niekończące się debaty dokładnie o to, co to jest i nie jest chmurą,
czy takie pomysły są prywatne chmura mogłaby mieć sens lub była, jak twierdzą niektórzy, po prostu
beznadziejnym oksymoronem i tak dalej. Byli nawet tacy - między innymi Nicholas Carr i Greg
Papadapolous - którzy twierdzili, że jest to głównie kwestia sporna, ponieważ wszystkie prywatne
centra danych w końcu znikną, a wszystkie chmury publiczne będą się konsolidować, dopóki nie będzie
zasadniczo tylko kilku dużych komputerów (każdy w rzeczywistości samą chmurą), na której zostały
zaspokojone wszystkie potrzeby obliczeniowe wszystkich mieszkańców i organizacji na planecie. Mimo
to znaczna część tej ideologicznej debaty naprawdę nie trafia w sedno. Oznacza to, że to nie
bezpodstawne, nieprzekonujące stwierdzenia ideologiczne zdobędą te argumenty; raczej organizacje
wykorzystają to, co dla nich najlepsze. Innymi słowy, podejście, które jest naprawdę najlepsze,
ostatecznie wygra.
Myśli końcowe
Pomijając kilka obciążonych emocjami, zaostrzonych kofeiną debat, o czym należy pamiętać?
Chmura obliczeniowa:
* Zbiegła się stosunkowo szybko
* Oferuje nowy model technologiczny, operacyjny i biznesowe podejście
* Radykalnie zwiększa skalowalność, elastyczność i nie tylko
* Znacznie zmniejsza koszty wdrożenia i operacyjne
Podsumowując, przedstawia to zasadniczo inny obraz w każdym wymiarze. Rozważmy nawet śmiałość
każdego z branży komputerowej, który nawet częściowo na serio twierdzi, że jakikolwiek zasób
obliczeniowy może być uważany za „łatwy do zdobycia, tani, łatwo dostępny i po prostu działa”. Być
może Audacious. . . a jednak zdecydowanie prawda. Tak, to nowa era w informatyce. Jeden, który jest
nie tylko możliwy, ale także dzisiaj.

Cloud Computing i wszystko inne
Podobnie jak w przypadku każdej zupełnie nowej innowacji, przetwarzanie w chmurze nie wchodzi w
kontrolowane środowisko laboratoryjne - jest to raczej rzeczywisty świat, skomplikowane połączenie
przyzwoitych systemów, które działają, nieco przestarzałe obiekty, które kosztują zbyt wiele, by je
uruchomić i kosztowna modyfikacja, i te archaiczne stare potworności, dla których utraciliśmy kod
źródłowy, wszystkie prowadzone przez zespoły ludzi uzbrojonych w taśmę klejącą, które po prostu
modlą się, aby mogły co miesiąc nakłonić ją do pracy i nie powodować zbyt dużego bólu . . . lub, jak
powiedziałby Clint Eastwood, „dobry, zły i brzydki”. To właśnie mamy już na swoim miejscu - więc gdzie
mieści się przetwarzanie w chmurze? W tej części postaramy się zrozumieć związki między chmurą
obliczeniową a wszystkimi innymi rzeczami w okolicach infrastruktury technologicznej
przedsiębiorstwa (tj. architektura zorientowana na usługi [SOA], usługi sieciowe, przetwarzanie
sieciowe, klastry itp.). Możesz przeczytać tą część w dowolnej kolejności, wszystko w jednym kawałku
lub w kawałkach.
Sąsiedztwo
W tej pierwszej części skupimy się na materialnych i abstrakcyjnych jednostkach, istniejących
architekturach, oprogramowaniu i komponentach fizycznych, które były lub są obecnie powszechne w
infrastrukturze technologii dla przedsiębiorstw.
Architektury zorientowane na usługi
W najwcześniejszych dniach obliczeń oprogramowanie aplikacyjne było często budowane w duży,
złożony, ściśle zintegrowany sposób, często z obwodowymi strukturami wewnętrznymi. Ponieważ
aplikacje te były stosunkowo trudne do utrzymania, a jeszcze trudniej je rozwinąć, w latach 80. i 90.
przemysł coraz częściej stosował techniki „obiektowe”. W programowaniu zorientowanym obiektowo
każda aplikacja - choć sama w sobie jest dość duża - jest zbudowana ze stosunkowo dużej liczby małych
elementów, z których każdy jest formalnie zdefiniowany. To znacznie pomogło, zawężając
funkcjonalność każdego pojedynczego komponentu, czyniąc każdy komponent łatwiejszym w
utrzymaniu i ewolucji, a gdy jest dobrze wykonany, korzyści te rozszerzyły się na całą aplikację. W
rzeczywistości rozwinął się cały rynek narzędzi do tworzenia oprogramowania, podobnie jak wiele
metodologii rozwoju. W istocie to, co sprawiło, że ta ewolucja działała, było to, że wiele niepotrzebnych
zależności między obiektami zostało usuniętych z aplikacji. Jednak to nie wystarczyło - po pierwsze,
poszczególne obiekty nadal były zbyt zależne od siebie (zbyt „ściśle powiązane”); po drugie, nadal
trudno było wykorzystać użyteczną funkcjonalność w aplikacji bez angażowania prawie całej aplikacji;
wreszcie nawet aplikacje zbudowane w całości w stylu obiektowym niekoniecznie były łatwe do
dystrybucji na wielu komputerach w przedsiębiorstwie, a tym bardziej w Internecie. Tak więc na
początku nowego tysiąclecia branża zaczęła robić kolejny krok w kierunku niezależności między
komponentami oprogramowania, a ten kolejny krok stał się znany jako architektury zorientowane na
usługi (SOA). W podejściu SOA kluczową strukturą jest „usługa” (tj. Trochę oprogramowania aplikacji,
które może zrobić coś użytecznego (implementacja usługi), ma formalny mechanizm, który określa, jak
wywołać usługę (interfejs usługi, np. WSDL lub REST), które mogą być wywoływane przez sieć,
niezależnie od tego, czy w sieci wewnątrz przedsiębiorstwa, czy przez Internet, nie). W paradygmacie
SOA umowa o świadczenie usług określa zarówno interfejs usługi, jak opisano powyżej, jak i warunki
umowne relacji konsument-dostawca, jakość usług, do których zobowiązał się dostawca i oczekiwaną
przez konsumenta, oraz szczegółową usługę wymagania dotyczące poziomu porozumienia (SLA)
dotyczące bezpieczeństwa, czasu pracy, dostępności, czasu odpowiedzi i tak dalej. Koncepcja umowy i
umów SLA ma bezpośrednie znaczenie w kontekście przetwarzania w chmurze. Istnieje wiele różnych
podejść do definiowania tych indywidualnych usług, do odkrywania, gdzie można je znaleźć w sieci, i

do wywoływania ich. Niektóre z nich są bardziej formalne, inne mniej; niektóre ściśle kontrolowane,
inne bardziej elastyczne. Niezależnie od tego, jaką konkretną formę architektury zorientowanej na
usługi wybierzesz, głównym celem jest to, że poszczególne usługi są na ogół bardziej niezależne od
siebie niż wcześniej (bardziej „luźno” sprzężony ”w mowie geek). Warto zauważyć, że z założenia
specyfikacja usługi nie mówi wiele o rodzaju komputera, na którym ta usługa jest uruchomiona, ani o
tym, jak dana instancja usługi jest zdolna do skalowania (tj. Ile pracy może wykonać uchwyt). Tak długo,
jak długo usługodawca może spełnić warunki umowy o świadczenie usług oraz określonej jakości usług
(QoS) i innych wymagań umowy SLA, konsument usługi będzie zadowolony. Dokonano tego w imię
rosnącej niezależności, ale doprowadziło to do interesującego problemu, który lubimy traktować jako
usługę „nieumyślnie krytycznej misji”.
Za dużo tego dobrego
Idea „niezamierzonej misji krytycznej ”- najlepiej można to zrozumieć na przykład. Załóżmy, że twórca
aplikacji w Amazon (w pierwszych dniach, oczywiście, gdy usługi nadal działały na bardziej
tradycyjnych infrastrukturach), został przydzielony do stworzenia obiektu do obsługi sprzedaży muzyki
cyfrowej. W ramach tego wysiłku deweloper postanowił wdrożyć usługę, która szczególnie dobrze
wykrywa i zapobiega oszustwom z wykorzystaniem kart kredytowych. Dlatego sumiennie budują i
wdrażają usługę wykrywania oszustw, planując pojemność przewidywaną dla nowego sklepu z muzyką
cyfrową. Wszystko jest dobrze, dopóki wyniki nie zostaną osiągnięte, a słowo krąży wśród właścicieli
innych obiektów handlowych, że ten konkretny algorytm wykrywania oszustw jest lepszy od własnego.
To, co dzieje się dalej, jest interesujące. Ponieważ szczegóły dotyczące usługi wykrywania oszustw nie
są widoczne dla aplikacji wywołujących, a ponieważ sposób wywołania usługi jest zarówno dobrze
zrozumiały, jak i działa dobrze w ramach sieci wewnętrznej, każdy z pozostałych właścicieli będzie miał
tendencję do robienia rzeczy oczywistych: zaczną korzystanie z nowej, najwyższej jakości usługi
wykrywania oszustw, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione przy początkowym tworzeniu i wdrażaniu
tej nowej usługi. Wydaje się to racjonalne, a ponieważ SOA sprawia, że rzeczywista integracja
oprogramowania staje się trywialna, to właśnie to będzie miało tendencję do zdarzenia. Jednak bez
względu na to, jak czysto SOA definiuje relacje między usługami a obowiązkami każdego z nich, sama
usługa nadal musi zostać zbudowana i fizycznie gdzieś uruchomiona. Jeśli zostanie to zrobione za
pomocą jednej z dominujących architektur oprogramowania dla przedsiębiorstw przed chmurą
obliczeniową, to po prostu doprowadzi to do problemów z pojemnością (co najwyżej) lub w najgorszym
w chaosie. O ile oszacowanie zdolności dla aplikacji biznesowych jest bardziej sztuką niż nauką,
oszacowanie wymagań dotyczących pojemności dla usług SOA, zwłaszcza dużej ilości usług, jest jeszcze
trudniejsze. Chociaż prawdą jest, że ostrożne zarządzanie SOA może uniknąć (lub przynajmniej
zmniejszyć) możliwości chaosu, usługi zbudowane i wdrożone na tradycyjnych architekturach,
oczywiście, zachowają całą skalowalność, niezawodność i elastyczność architektur, na których rezydują
.
Doskonałe dopasowanie
W tym miejscu spotykają się cloud computing i SOA. Krótko mówiąc, usługi zdefiniowane w SOA są
najlepiej wdrażane w chmurze (publicznej, prywatnej lub hybrydowej), a dzięki temu zyskają wszystkie
zalety oprogramowania opartego na chmurze. Tak więc, dzięki chmurze jako środowisku
hostingowemu dla usług SOA, paradygmat SOA może lepiej radzić sobie z nieprzewidzianym
zapotrzebowaniem na usługi i lepiej wspierać wiele umów SLA dla wielu konsumentów usług w bardziej
elegancki sposób. I odwrotnie, choć nie jest to ściśle konieczne, aby zdefiniować aplikacje w chmurze
w kategoriach usług (w ramach SOA), doświadczenie pokazało, że aplikacje w chmurze są najlepsze,
gdy są zdefiniowane w ten sposób - tak bardzo, że wielu postrzega te dwa jako nierozłączne.

Usługi internetowe
Dla wielu termin „usługi internetowe” jest całkowicie synonimem SOA, ale w tej dyskusji podkreślimy
internetową hodowlę usług internetowych. W szczególności, nawet gdy przejście na projekt
oprogramowania zorientowanego obiektowo było w toku, kontynuowano wysiłki, aby umożliwić
dystrybucję obiektów na wielu maszynach. Wysiłki te prowadziły raczej naturalnie wskazówki
dotyczące dystrybucji podstawowych usług w Internecie. Na przykład w 1996 r. Marc Andreesen (w
tym czasie nowo wybitny przedsiębiorca i współzałożyciel Netscape, przełomowy dostawca technologii
internetowych) napisał notatkę zatytułowaną „IIOP i rozproszony model obiektów”, która przyjęła ten
pomysł: podstawowy usługi w pewnym sensie „publikowane” w raczkującym internecie, dostępne dla
wszystkich do użytku według własnego uznania. Gdy pomysł ten zaczął nabierać kształtu, pojawiło się
wiele głosów wzywających do formalnych standardów, które były po prostu zdrowym rozsądkiem jeśli tak miałyby się w przyszłości interakcje między firmami, musiała istnieć lingua franca, którą
wszyscy mogliby zaakceptować. W końcu to właśnie tworzenie TCP / IP w latach 70. i garść protokołów
w latach 80. i wczesnych 90. (http, html itp.) Doprowadziły do samego Internetu. Mając to na uwadze,
wielu podjęło energiczne wysiłki, aby zdefiniować formalne standardy usług sieciowych, które stały się
znane jako rodzina protokołów WS- *. Rodzina protokołów WS- * stała się znana, ponieważ same
definicje szybko się rozmnażały („* * symbol jest symbolem technicznym„ wieloznacznej ”, co oznacza,
że cokolwiek mogłoby tam pójść). WSMetadataExchange, WS-Coordination, WS-I, WS-CAF, WSAtomic- Transactions, WS-ReliableMessaging, WS-Basic Security Profile, WSDL, WS-BusinessActivity,
WS-MakeConnection, WS-Star, WS-Reliability, WS- Bezpieczeństwo, WS-TX, SOAP, WS-Policy, WSAddressing, WS-Trust, WS-Transfer - to tylko niektóre ze zdefiniowanych standardów. Podjęto wiele
wysiłków, aby zrozumieć to wszystko, prowadząc do złożonych map wielkości plakatu i tak dalej. Te
mapy wyglądają interesująco, ale po bliższym zbadaniu są raczej otrzeźwiające: dziesiątki na
dziesiątkach pudełek, z których każde reprezentuje co najmniej jeden standard WS- *, każdy z własną
szczegółową definicją tego, jak go używać, kiedy używać czego, jak oddziaływali ze sobą i ze światem
zewnętrznym i tak dalej. Niefortunna rzeczywistość jest taka, że chociaż świat WS- * był w pewnym
sensie poprawny technicznie, wprowadził poziom złożoności dla każdego trudno było to dobrze
zrozumieć, co doprowadziło do krzywej uczenia się, która zaczęła się w górę. . . dobrze, w chmurach.
Doprowadziło to do prawdziwej bariery wejścia, która znacznie zahamowała adopcję. Było też wiele
innych problemów, ale te są poza zakresem tej dyskusji. W poszukiwaniu prostszego, łatwiejszego w
użyciu podejścia do usług internetowych, przemysł rozwinął stosunkowo proste rozszerzenie do
podstawowych protokołów internetowych znanych jako ReST5 - program „styl” - to część filozofii,
technologii części, dyscypliny częściowej. ReST został zaproponowany w 2000 r., A usługi internetowe
w stylu ReST zaczęły pojawiać się około 2002 r. ReST, wraz z siecią Web, był rzeczywiście prostszy w
użyciu i zrozumiały (z wielu powodów, w tym z prostego faktu, że standardów było znacznie mniej) i
dlatego mniej się uczy, zanim deweloper mógłby zacząć), promował większą niezależność między
poszczególnymi usługami i ogólnie zachęcał do eksperymentowania i elastyczności. Mając to wszystko
na uwadze, nie powinno dziwić, że usługi internetowe w stylu ReST szybko zdominowały usługi
sieciowe. W rzeczywistości, już w kwietniu 2003 r. Poinformowano, że (mówiąc o tym, co faktycznie
wykorzystywali programiści) „Amazon ma zarówno interfejsy SOAP, jak i ReST do swoich usług
internetowych, a 85% ich wykorzystania to interfejs ReST”. Wczesna dynamika trwa do dnia
dzisiejszego, do tego stopnia, że ReST prawdopodobnie stanie się de facto standardem (lub
przynajmniej „dominującym stylem”) dla usług internetowych. Zatem usługi sieciowe w tym sensie są
częścią DNA przetwarzania w chmurze - jest to po prostu sposób, w jaki natywne aplikacje w chmurze
mają tendencję do myślenia, budowania i uzyskiwania do nich dostępu, niezależnie od tego, czy istnieje
kompleksowa architektura SOA. Chociaż możliwe jest uruchamianie aplikacji w chmurze bez

udostępniania części za pośrednictwem jednej lub więcej usług sieciowych w stylu ReST, to po prostu
nie jest to często robione. . . i to jest dobra rzecz.
Web 2.0
Pierwsze 20 lub więcej lat Internetu (przed 2000 r.) To głównie walka po prostu o połączenie - aby
rozwinąć podstawową instalację wodociągową i infrastrukturę, aby umożliwić istnienie Internetu. W
miarę jak wczesny Internet zaczął nabierać kształtu, sama sugestia możliwości doprowadziła do
powstania pierwszego internetowego bąbla i jego upadku w 2000 r. - słynnego „irracjonalnego
entuzjazmu” przez ówczesnego prezesa Rezerwy Federalnej USA Alana Greenspana. Ironiczne jest
teraz spojrzenie wstecz i rozważenie wpływu pęknięcia tego internetowego bańki. Wielu uważało, że
sam Internet to popiersie, hype, którego rozkwit nastąpił i zniknął, rodzaj rynku i technologii najlepiej
zapamiętanych nad napojami, jeśli w ogóle. Jednak rzeczywistość była zupełnie odwrotna: chociaż
klęska finansowa dla wielu była prawdziwa, prostą prawdą było, że Internet ledwo zaczął robić
pierwsze „dziecięce kroki”. W pewnym momencie około 2003 do 2004 roku istniało wystarczająco dużo
usług internetowych (które nie miały odpowiednika poza Internetem) - Google, Amazon, wszelkiego
rodzaju blogi, Yahoo, Wikipedia, MySpace, eBay i tak dalej - że był jakościowo różne odczucia w
stosunku do Internetu, więcej możliwości zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego, więcej do
tego, co to wszystko oznaczało. Zwróć uwagę, że w tym okresie Salesforce.com zaczęło zyskiwać
poważną trakcję (wiarygodność i akceptację rynku), pierwszą ofertę Software as a Service (SaaS)
skierowaną specjalnie do klientów korporacyjnych, aby osiągnąć kamień milowy. Stopniowo zaczęto
używać terminu „web 2.0”, który, pchany i ciągnięty przez wielu w jednym lub drugim kierunku, z
czasem przywołał tę nową fazę Internetu. Istniały pewne cechy wspólne dla wielu z tych nowych usług.
W szczególności wiele z tych usług miało:
* Naturalne poczucie skali
* Pewna elastyczność / dynamizm
* Dostępność uniwersalna „w dowolnym miejscu”
* Możliwość miksowania i dopasowania jednej usługi do drugiej przez kogokolwiek
* Wspierana współpraca
Niektóre były silniejsze w jednej lub innej charakterystyce, ale z czasem większość usług miała
tendencję do przyjmowania wszystkich tych cech lub znikała. Możliwość łączenia i dopasowywania
jednej usługi do drugiej była możliwa dzięki zawijaniu tych usług za pomocą interfejsu ReST, znanego
również jako interfejs programowania aplikacji (API), co okazało się kluczowym osiągnięciem. Czasami
„miksowanie i dopasowywanie” odbywa się w aplikacjach klienckich (często rezydujących w
przeglądarce), czasami w tradycyjnych aplikacjach serwerowych lub czasami w samych aplikacjach
rezydujących u dostawcy usług internetowych. Chociaż nie jest to jedyny sposób na tworzenie takich
aplikacji złożonych, podejście ad-hoc zaczęto nazywać „mash-up”. Ponadto istniały dwie inne cechy,
które ironicznie zawdzięczały znaczną część swojego istnienia finansowemu wyzwania wynikające z
pęknięcia bańki internetowej. Po pierwsze, najlepsze z tych usług miały agresywne wyczucie towaru
dla infrastruktury. Na przykład Google słynie z budowania regałów z bardzo tanich pudełek, a nie z
tradycyjnych, stabilnych serwerów. W połączeniu z potrzebą elastyczności i skali zachęciło to do
rozwoju nowych typów architektur aplikacji, operacji i tak dalej. Po drugie, zapotrzebowanie na modele
biznesowe, które mogłyby wesprzeć finansowo rozwój tych usług, było ostre, a nawet jakikolwiek
wkład techniczny, opracowanie rentownego modelu biznesowego wspomaganego reklamą podsyciło
gwałtowny rozwój Google, który oczywiście szybko się rozprzestrzenił. W końcu zmieszało się to z

modelami subskrypcji, co doprowadziło do takich hybryd, jak model „freemium” (tj. Bezpłatna,
podstawowa usługa reklamowa promująca łatwą adaptację, połączona z ofertami premium z obsługą
subskrypcji). Jest oczywiste, że wiele z tego, co wydarzyło się w web 2.0, było naturalnym protoplastą
chmury obliczeniowej. Podczas gdy nowoczesne przetwarzanie w chmurze zawiera znacznie więcej,
prawie cała sieć Web 2.0 może teraz być rozumiana jako oparta na chmurze.
Agile Development
W połowie lat 90. podjęto szereg wysiłków, aby rozpocząć opracowywanie metodologii tworzenia
oprogramowania, które byłyby bardziej wydajne („lżejsze”) i bardziej efektywne (zwiększając
prawdopodobieństwo, że oprogramowanie zrobi to, co było potrzebne i zrobi to dobrze), zachował
jednak silne kontrole zarządcze i odpowiedzialność. Z czasem zaczęto je nazywać „zwinnymi
metodologiami rozwoju” lub po prostu „zwinnym rozwojem”. Jedną z cech charakterystycznych
większości zwinnych metodologii rozwoju jest idea, że rozwój odbywa się w stosunkowo krótkich
kawałkach zwanych iteracjami , '' zazwyczaj na dwa lub trzy tygodnie. Głównym powodem tego jest
umożliwienie adaptacji do zmieniających się warunków, wiedzy zdobytej na temat wymagań i
otaczających systemów, i tak dalej. Ten typ szybkiej iteracji, ze względnie drobnymi korektami
kierunku, dobrze wykorzystuje ideę ujawniania danych i usług za pośrednictwem usług internetowych,
a także przyczynia się do dalszego rozwoju tych usług i interfejsów API. Pod wieloma względami zwinny
rozwój jest o wiele bardziej naturalny z elastycznym charakterem usług internetowych, więc chociaż
nie jest wymagany do tworzenia ani korzystania z usług internetowych, zwinne narzędzia
programistyczne i metodologie są używane do tworzenia i korzystania z większości usług
internetowych W konsekwencji naturalne jest korzystanie z zwinnych narzędzi programistycznych i
metodologii przy tworzeniu, utrzymywaniu, obsłudze i obsłudze aplikacji, platform i infrastruktur
opartych na chmurze, niezależnie od tego, czy są one w chmurze publicznej, prywatnej czy hybrydowej.
Serwery aplikacji
Pod koniec lat 90. dążenie do budowania aplikacji z obsługą stron internetowych wymagało zestawu
wspólnych usług, które ułatwiłyby twórcom aplikacji zadanie. Te szybko przekształciły się w liczne
produkty i kilka standardów: do 1999 r. Istniało ponad 30 startupów oferujących produkty w tym
obszarze - iw ciągu kilku lat skonsolidowało się ono w dojrzały rynek z garstką dominujących graczy.10
W rzeczywistości ta dominacja było tak kompletne, że jako jeden z autorów zebrał pieniądze dla
startupu11 w 2003 i 2004 r. powszechnie rozumiano, że świat tworzenia oprogramowania został już
ukończony - niemożliwe byłoby przekonanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa do rozważenia
jakiegokolwiek podejścia innego niż duże serwery aplikacji dla każdej aplikacji korporacyjnej. Ciekawa
rzecz wydarzyła się podczas krótkiego przejścia od innowacji do: W pośpiechu, aby dodać funkcje i
możliwości, rosnący kontyngent był niezadowolony ze względnej „wagi” (obniżenia wydajności i
wysiłku wymaganego przez programistę) i złożoności ówczesnego nowoczesne serwery aplikacji.
Doprowadziło to do opracowania frameworków12, które umożliwiły programistom zwrócenie
mniejszej uwagi na wymagania każdego serwera aplikacji, efektywne oddzielenie aplikacji od samych
serwerów aplikacji, a także próbę uproszczenia życia programistów. Wraz ze wzrostem popularności
tych frameworków, aplikacje, które zostały wcześniej zbudowane i wdrożone na klasycznych
platformach aplikacji, stały się bardziej powszechne, wykorzystując mniejsze, stosunkowo lekkie
serwery aplikacji, takie jak Tomcat, 13 Jetty i inne. W rzeczywistości do końca 2007 r. Tomcat był
używany przez 64% programistów Java dla przedsiębiorstw. Oprócz stosunkowo wysokich podatków
związanych z wydajnością i rozwojem nakładanych przez klasyczny serwer aplikacji, istniał jeszcze
bardziej fundamentalny problem - rozbieżność założeń. Klasyczny serwer aplikacji był przeznaczony do
uruchamiania w klastrze korporacyjnym, stosunkowo niewielkiej liczbie (od 2 do 4, czasem do 8)
stosunkowo kosztownych serwerów o wysokiej wydajności. To był świat typowego dużego serwera

Unix. Doprowadziło to do pewnych decyzji architektonicznych i projektowych, które nie dostosowały
się dobrze do świata dużej liczby stosunkowo tanich, małych i lekkich komputerów towarowych.
Podjęto wiele prób dokonania tego przejścia, ale w tym momencie panuje powszechna zgoda co do
tego, że takie wysiłki nie będą wystarczająco produktywne. Razem wzięte, te tendencje prowadzą do
stopniowego pojawienia się platformy aplikacji w chmurze (tzw. Platform as a Service) - prawdziwy
następca klasycznego serwera aplikacji. Łączenie lekkich kontenerów aplikacji (językowych i czasami
specyficznych dla problemu), różnorodnych pamięci masowych, wiadomości i innych przydatnych
podstawowych funkcji, wraz z możliwościami samodzielnego działania, z których wszystkie są
przeznaczone dla dużej liczby małych komputerów (fizycznych lub wirtualnych) ) które są typowe dla
infrastruktury chmury, te platformy aplikacji w chmurze szybko się rozwijają.
Messaging i Transactional Middleware
Oprogramowanie pośredniczące do kolejkowania wiadomości (takie jak magistrala usług dla
przedsiębiorstw) tradycyjnie było jednym z kluczowych podejść do dostarczania kleju, który zawiera
wiele aplikacji dla przedsiębiorstw, podstawa, na której zintegrowano różne aplikacje. Dostarczyły
pewne elementy niezawodności w systemach rozproszonych, między innymi wkłady techniczne.
Przejście na cloud computing zasadniczo zmniejszy zapotrzebowanie na tradycyjne oprogramowanie
pośredniczące do przesyłania wiadomości z dwóch powodów. Po pierwsze, jedną z ról platformy
chmury jest radykalne zmniejszenie złożoności infrastruktury, przynajmniej w jej wyglądzie dla
dewelopera. W związku z tym jest mniej pojedynczych komponentów do koordynacji dla warstwy
przesyłania komunikatów. Innymi słowy, jeśli warstwa komunikatów jest używana do komunikacji
między systemami, będzie miała trochę mniej do zrobienia. Jak widać w Załączniku 3.1, zamiast polegać
na warstwie komunikowania się w celu komunikowania się między poszczególnymi serwerami
(fizycznymi lub wirtualnymi), wystarczy komunikować się między głównymi usługami. Po drugie,
rzeczywista komunikacja odbywa się coraz częściej za pośrednictwem bezpośredniego wywołania
usługi internetowej. Jednym z powodów, dla których jest to praktyczne w przypadku usług
internetowych wdrażanych na platformach aplikacji w chmurze, jest to, że są znacznie bardziej biegli
w obsłudze impulsów o dużym zapotrzebowaniu, minimalizując potrzebę innego przydatnego
historycznie aspektu oprogramowania do obsługi wiadomości.
Łatwe dla państwa
W powiązanym trendzie, ze względu na niezawodność i skalę, pojawiła się szeroka tendencja do
łagodzenia wymagań transakcyjnych w wielu aplikacjach, w kierunku zestawu podejść, które wdrażają
„ewentualną spójność”. Oznacza to, że aplikacje utrzymują wszystko, co jest potrzebne zapewniają
dokładne wyniki, ale może to wymagać czasu (sekundy, minuty lub może dłużej), aby dokładne wyniki
były konsekwentnie odzwierciedlane w całym przedsiębiorstwie. Chociaż nie będzie to miało
zastosowania w każdej sytuacji, „ewentualna spójność” jest często bardzo pomocna. Należy zauważyć,
że idzie to w parze z ogólną tendencją do „programowania bezstanowego”, w którym poszczególne
operacje są wykonywane niezależnie od siebie. Jest to wymagane na przykład w przypadku usług
internetowych w stylu ReST. Wreszcie platformy aplikacji w chmurze generalnie udostępniają jeden
lub więcej mechanizmów państwowych, a także mają możliwość łatwego hostowania innych.
Wszyscy razem
Można śmiało powiedzieć, że jest to jeden obszar, który zmieni się najbardziej w przejściu na chmurę.
Z różnych powodów znaczna część zapotrzebowania zarówno na urządzenia do przesyłania
wiadomości, jak i na transakcyjne oprogramowanie pośrednie (obecnie opracowane) ulegnie
zmniejszeniu, a to, co pozostanie, może zostać obsłużone dzięki lżejszym urządzeniom, być może
bezpośrednio zintegrowanym z platformą aplikacji w chmurze.

Języki dynamiczne
Jedna z bardziej zaskakujących zmian w komputerach podczas ostatnich 10 lub 20 lat to nowa
innowacja w dziedzinie języków programowania. Przez wiele lat zakładano, że oprogramowanie będzie
pisane w języku statycznym, takim jak Java, C / C ++, C # i tak dalej. Ostatnio jednak rośnie tendencja
do używania języków dynamicznych / skryptowych. W pewnym sensie te dynamiczne języki są
nieodłączną częścią całej dynamicznej natury aplikacji internetowych, które, jak omówiliśmy, same w
sobie odgrywają zasadniczą rolę w rodzimych aplikacjach chmurowych. Na przykład znaczna część
kodu prezentującego „twarz” usługi internetowej jest napisana w języku JavaScript, który pomimo
swojej nazwy jest w rzeczywistości bardzo dynamicznym językiem. Inne dynamiczne języki popularne
w tworzeniu stron internetowych to PHP, Perl, Ruby i cała litania innych. Chociaż ich dziedzictwo może
być skromne (języki dynamiczne były wyśmiewane jako niestrukturalne, nietrwałe, nieodpowiednie dla
„poważnego oprogramowania”), języki dynamiczne wyodrębniają znaczące role w ekosystemie
przetwarzania w chmurze. Od początków jako języki skryptowe, języki dynamiczne były zawsze
używane do łączenia aplikacji; z dekompozycją aplikacji na zestawy usług internetowych staje się to
coraz bardziej znaczącą rolą. Od pewnego czasu w tej dziedzinie istniały i będą znaczące innowacje.
Jednocześnie jednak istnieje wiele sytuacji, w których preferowany jest tradycyjny język statyczny. Z
tego powodu większość platform aplikacji w chmurze zakłada, że oprogramowanie będzie napisane w
różnych językach i że wszystkie rezydentne programy powinny być w stanie rozsądnie współpracować.
Nie szukaj dalej niż uczestnik Google, Google App Engine: Początkowo był uruchamiany ze wsparciem
tylko dla usług napisanych w Pythonie, ale z czasem dodano również obsługę usług Javabased. Dodano
również inne oferty, takie jak usługi wsparcia platformy Appistry CloudIQ napisane w wielu różnych
językach dynamicznych i statycznych. Krótko mówiąc, języki dynamiczne odpowiadają w dużej mierze
wewnętrznej naturze korzeni chmury i jako takie mają ważną (choć nie wyłączną) rolę do odegrania w
tworzeniu usług i aplikacji natywnych dla przetwarzania w chmurze.
Bazy danych, hurtownie danych i pamięć masowa
W działalności polegającej na przechowywaniu danych i uzyskiwaniu dostępu do nich (zwłaszcza w
skali) największe znaczenie będzie miało przejście na przetwarzanie w chmurze. . . Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje na temat zmian, które wystąpią, zapoznaj się z tym rozdziałem. Tutaj pokrótce
omówimy relacje istniejących baz danych, hurtowni danych i obiektów pamięci masowej z chmurą
obliczeniową. Nagłówek jest prosty: większość istniejących baz danych, hurtowni danych i magazynów
korporacyjnych może być wykorzystywana przez aplikację opartą na chmurze, pod warunkiem, że
aplikacja działa w chmurze prywatnej lub we właściwie zabezpieczonej chmurze hybrydowej. Na
wysokim poziomie aplikacje te będą wyglądać zasadniczo tak samo, jak każda inna istniejąca aplikacja
korporacyjna w bazie danych, hurtowni danych lub magazynie korporacyjnym, co jest bardzo pomocne
samo w sobie. Powiedziawszy to, istnieje kilka problemów, które szybko staną się widoczne. Po
pierwsze, możliwości obliczeniowe w chmurze prywatnej będą miały tendencję do wywierania presji
na infrastrukturę pamięci masowej - najpierw połączenie sieciowe, a potem same bazy danych /
serwery pamięci - a to szybko doprowadzi do ograniczeń wydajności i pojemności. Będzie to
szczególnie prawdziwe, jeśli aplikacje są względnie „rodzime chmury”. Po drugie, bazy danych
rezydujące w klastrach dużych serwerów i komputery mainframe będą miały dużą karę za dostęp do
strony danych tego klastra lub komputera mainframe. Po trzecie, wiele istniejących baz danych jest
poważnie upośledzonych dzięki wbudowaniu logiki aplikacji w samą bazę danych (był to duży trend w
latach 80. i 90.). Chociaż mogło to mieć sens w momencie, gdy zostało to zrobione (i często miało to
miejsce bez prawdziwej wiedzy o konsekwencjach), może to być rzeczywistą przeszkodą dla skali, a
zatem znaczącej dostępności do aplikacji opartych na chmurze. Więc jaka jest dolna linia? Jeśli chodzi
o dostęp do istniejących baz danych, hurtowni danych i korporacyjnych urządzeń pamięci masowej,

aplikacje oparte na chmurze (zwłaszcza te w chmurze prywatnej lub hybrydowej) są na równi z innymi
aplikacjami korporacyjnymi, które nie są rezydentne w bazie danych, hurtowni danych lub magazynie.
sam w sobie - nie lepiej ani gorzej - i to jest dobre miejsce do rozpoczęcia. Komputery mainframe,
klastry, duże serwery i starsze aplikacje .
Idźmy naprzód i zadajmy teraz pytanie, które wiele osób zastanawia się: czy cloud computing
ostatecznie doprowadzi do śmierci mainframe? (Oczywiście rozszerzenie to może być również
zastosowane [z zastrzeżeniami] do dużych serwerów, klastrów tych serwerów i starsze aplikacje, które
działają na nich wszystkie.) Cóż, jednym słowem odpowiedź brzmi: nie. Choć może się to wydawać
sprzeczne z intuicją, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wszystkie zalety przetwarzania w chmurze,
istnieją dwa duże problemy, które napędzają lepkość tych komputerów mainframe i dużych serwerów.
Przede wszystkim są to dane rezydujące na tych komputerach, w szczególności te znajdujące się w
jakiejś bazie danych. Chociaż dane te prawie zawsze można przenieść do obiektu w chmurze, nie
zawsze jest to rozsądne. Drugi to same aplikacje. Chociaż mają tendencję do ścisłego śledzenia danych,
istnieje wiele praktycznych ograniczeń migracji aplikacji. Świat informatyki w przedsiębiorstwie jest
pełen historii o aplikacjach, dla których nie ma źródła; aplikacje, dla których istnieją źródła, ale
wymagane narzędzia pomocnicze nie są już obsługiwane; oraz aplikacje, dla których źródła i narzędzia
wspierające działają i są obsługiwane, ale dla których żadna żyjąca osoba nie ma wystarczającej
zdolności do zrozumienia wystarczającej ilości aplikacji, aby mieć nawet nadzieję na modyfikację, a tym
bardziej na przeniesienie aplikacji. Te historie są prawdziwe; te aplikacje istnieją. Więc co możemy
zrobić? W tym celu są dwa słowa: integracja i interakcja. Po pierwsze, korzystając z istniejących
punktów integracji lub tworząc nowe (najlepiej zapakowane w ramach usługi internetowej), starsza
aplikacja może zostać udostępniona aplikacjom opartym na chmurze w przedsiębiorstwie w miarę ich
tworzenia. Po drugie, te punkty integracji można następnie wykorzystać do umożliwienia nowszym
aplikacjom opartym na chmurze naturalnej interakcji ze starszymi aplikacjami, aby uwzględnić je w
ewoluującym obiegu pracy. Ułatwi to wprowadzenie i stopniowe przejście do aplikacji opartych na
chmurze. Z praktycznego punktu widzenia zmiana ta nie będzie miała określonego horyzontu, chociaż
szczególnie agresywna organizacja może zdecydować się na zdefiniowanie konkretnego horyzontu
czasowego (emerytalnego) dla kosztów, konkurencyjne lub inne strategiczne powody. Ponadto należy
pamiętać, że istnienie obiektu mainframe będzie dążyć do kierowania przedsiębiorstwem w stronę
opcji chmury hybrydowej lub prywatnej, choć niekoniecznie. W każdym razie rzeczywistość jest taka,
że każde przedsiębiorstwo przeprowadzi migrację ma sens, ponieważ ma sens. Podczas gdy niektórzy
mogą nazywać swoje komputery mainframe i duże serwery częścią swojej prywatnej chmury, to nie
ma to większego sensu, ponieważ ma tendencję do zasłaniania rzeczywistych problemów i
rzeczywistych korzyści, jakie można osiągnąć poprzez wdrożenie takiej chmury. Najważniejsze:
mainframe, duże serwery i starsze aplikacje mogą współpracować i współistnieć z aplikacjami opartymi
na chmurze, ale nie są same w sobie bezpośrednio w chmurze.
Sieci i obliczenia o wysokiej wydajności
Napęd na skalę jest bardzo stary w komputerach (tj. Od dawna starano się robić więcej). Więcej
danych, więcej analiz, częściej. Cele te były zawsze nieuchwytnym kamieniołomem przemysłu
komputerowego i naukowców. W późnych latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych doprowadziło
to do powstania superkomputerów i dołączonych procesorów wektorowych, przy czym Cray był
pierwszorzędny w poprzednich systemach Floating Point. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku
lat dziewięćdziesiątych pojawił się kolejny uporczywy pomysł: czy można tego dokonać przy użyciu
dużej liczby tańszych, a nawet elementów towarowych? Początkowo doprowadziło to do powstania
wielu startupów, które budowały coraz większe serwery z wieloma stosunkowo tanimi procesorami w tym Sequent, Masspar, Thinking Machines i inne. Była to początkowa motywacja wielu serwerów

klasy podstawowej i średniej z wielu firm. Ostatecznie nawet wielu dużych dostawców serwerów w
chmurze twierdziło, że w pewnym sensie używają „komponentów towarowych”. W każdym razie
marzenie o zbudowaniu kolekcji dużej liczby komputerów towarowych w użytecznym obiekcie do
rozwiązywania dużych problemów w końcu poważnie zaowocowało pod koniec lat 90. i na początku
następnej dekady. Ze względu na tę historię, systemy te były zorientowane na partie bez większego
poczucia niezawodności lub integralności transakcyjnej - były to generalnie duże problemy z
komputerem - a także złożone zarówno dla programistów, jak i ludzi operacyjnych. Wszystkie te
rozważania były ogólnie akceptowalne z kilku powodów: po pierwsze, w przypadku omawianych
problemów było dobrze; po drugie, krajowe laboratoria, instytucje badawcze i uniwersytety na ogół
miały personel, który poradziłby sobie ze złożonością. Ponieważ wiele infrastruktur było stosunkowo
rzadkich lub drogich, z biegiem czasu pojawiło się dążenie do stworzenia sieci, w których można by
udostępnić nadmiar mocy (sama nazwa wywodzi się z idei sieci energetycznych, które często są
używane jako metafora dla publiczności) chmury). Niestety, chociaż na początku wydawało się to
atrakcyjne, koncepcja sieci zwykle pogarszała naturalną złożoność operacyjną i przewidywalność
czasową tych systemów. W rezultacie były one użyteczne tylko w przypadku długoterminowych badań
naukowych, takich jak poszukiwanie lekarstw na raka lub inteligentnego życia poza ziemią. Wraz z
rozwojem przetwarzania w chmurze niektóre z tych wysiłków koncentrują się naturalnie na tym, by
uczynić siebie „przyjaznymi dla chmur”, i są na różnych etapach postępu w tym wysiłku. Z praktycznego
punktu widzenia niektóre modele programowania i interfejsy API18 mogą dokonać tego przejścia w
przypadku specjalistycznych problemów badawczych, które dobrze sobie radzą, ale większość innych
będzie raczej wypierana przez technologie oparte na chmurze.
Wirtualizacja / konsolidacja serwera
Istnieje wiele form wirtualizacji, jednak wszystkie formy mają wspólną cechę: zapewniają pewien
poziom izolacji, niezależności, z. . . cóż, wirtualizacja między fizycznym zestawem zasobów (takim jak
serwer lub sieć lub macierz pamięci masowej) a zwykłymi konsumentami tych zasobów. Na przykład w
wirtualizacji serwerów wiele systemów operacyjnych może działać na pojedynczym serwerze
fizycznym w tym samym czasie, z których każdy myśli, że jest maszyną fizyczną całkowicie dla siebie.
Każdy z nich może prowadzić swoją działalność w błogiej nieświadomości, że każdy inny system
operacyjny prowadzi swoją działalność, a żaden nie przeszkadza innym, nawet jeśli żaden z systemów
operacyjnych (i aplikacji na nich działających) nie został zaprojektowany do współpracy. W ten sposób
przedsiębiorstwo może na przykład pobrać wiele małych fizycznych serwerów (zazwyczaj
rozproszonych zarówno fizycznie, jak i organizacyjnie, prawie zawsze działających przy niskich
wskaźnikach wykorzystania) i skonsolidować je na mniejszej liczbie serwerów, zazwyczaj centralnie
zlokalizowane i zarządzane. Nazywa się to konsolidacją serwerów i jest pomocna w zwalczaniu
rozrastania się serwerów, co jest zmorą dla wielu przedsiębiorstw. Rozbudowa serwera jest omówiona
bardziej szczegółowo w dalszej części tej sekcji. Oszczędności kosztów są oczywiście różne, ale mogą
być znaczące (rzędu 20% do 50%) w porównaniu z infrastrukturą nieskonsolidowaną. Niektóre z tych
oszczędności pochodzą z redukcji kosztów kapitałowych i operacyjnych, które mogą powstać w wyniku
zmniejszenia liczby serwerów, a niektóre pochodzą po prostu ze zmniejszenia kosztów pracy. Należy
zauważyć, że redukcje te są częściowo zmniejszone przez koszty technologii wirtualizacji, jak również
jej wpływ na infrastrukturę obliczeniową i tendencję do pozyskiwania większych serwerów w celu
wsparcia konsolidacji. Jak w przypadku wszystkiego, istnieją ograniczenia, jak bardzo to pomaga.
Chociaż nie ma potrzeby wprowadzania zmian w systemach operacyjnych lub aplikacjach
uruchamianych na zwirtualizowanych serwerach, warstwa wirtualizacji nie pomaga również
aplikacjom - pozostają one dokładnie takie, jakie były, nie lepsze i nie gorsze. Jeśli aplikacje miały już
wcześniej problemy ze skalowalnością i niezawodnością, to nadal mają takie same problemy z
skalowalnością i niezawodnością. To samo można powiedzieć o wczesnych formach wirtualizacji

aplikacji, w których aplikację można łatwo przenosić z jednego serwera na inny (fizyczna lub wirtualna
instancja serwera, a „kawałek” fizycznego serwera). Chociaż dodaje to trochę elastyczności, nie
pomaga zbytnio, gdy skok popytu wymaga zastosowania skali. . . i skala. . . i skali, ani nie pomaga, na
przykład, gdy awarie infrastruktury powodują awarię samej aplikacji a praca w toku jest stracona.
Jest też inny problem, który często zaczyna boleć nad przedsiębiorstwem, które mocno zainwestowało
w wirtualizację serwerów: zjawisko znane jako rozrastanie się serwerów. Podobnie jak kudzu, ten
szkodliwy chwast, który rośnie ponad 30 cm dziennie, 20 ekspansji serwerów może szybko
zdominować krajobraz operacyjny przedsiębiorstwa, dodając znaczną złożoność operacyjną. Dodana
złożoność prawie zawsze oznacza dodatkowy wydatek i zmniejszoną niezawodność i dostępność (od
wzrostu liczby błędów). Jak na ironię, problem ten wynika częściowo z łatwości, z jaką warstwa
wirtualizacji serwerów umożliwia użytkownikom tworzenie nowych instancji serwera (znacznie łatwiej
niż przejście przez proces akwizycji i wstawienie nowego serwera!), A częściowo z niezdolności wielu
aplikacji do bezpiecznego współistnieją ze sobą na tym samym serwerze (jest to sama forma
zależności). Jak to wszystko ma się do chmury obliczeniowej? Wyobraź sobie przedsiębiorstwo, które
zainwestowało znaczne środki w wirtualizację każdej tradycyjnej formy i opracowało zarówno wiedzę
technologiczną, jak i wiedzę operacyjną, aby móc korzystać z tej technologii. Są w stanie łatwo
przenosić aplikacje wokół infrastruktury fizycznej i są w stanie zapewnić miarę elastyczności
(elastyczność skalowania w górę iw dół wraz ze zmianami popytu) dla najlepszych aplikacji. Wykonując
kilka kluczowych kroków, będą mogli stworzyć chmurę prywatną, która może być łatwo
rozbudowywana do chmury hybrydowej (uzyskując tym samym możliwość wykorzystania zasobów
chmury publicznej). W szczególności, jeśli przedsiębiorstwo podejmie następujące kroki:
* Wdrożenie platformy aplikacji w chmurze (aka PaaS). Cała infrastruktura (fizyczna i wirtualna) wydaje
się być pojedynczą, choć niezmiernie dużą pojemnością i niezawodnym serwerem / komputerem
mainframe; działać samodzielnie, dostosowywać się do awarii i zmieniającego się obciążenia; i być
zaopatrywane albo przez aplikację, albo po prostu przez żądanie internetowe (możliwości
samoobsługi).
* (Opcjonalnie) wybierz jednego lub więcej dostawców chmury publicznej.
* Stopniowo przestawiaj fizyczną infrastrukturę na większą liczbę mniejszych, tańszych, zasadniczo
jednorazowych serwerów z mniejszą liczbą wariantów - innymi słowy, trzymaj się jednego lub dwóch
prostych, tanich „serwerów” towarowych.
* Uproszczenie i dostosowanie wspierających polityk biznesowych i operacyjnych.
Dzięki tym krokom przedsiębiorstwo przejdzie i będzie w stanie uzyskać koszty, elastyczność,
skalowalność, niezawodność i inne zalety infrastruktury technicznej przetwarzania w chmurze. To jest
widok wysokiego poziomu. Więcej informacji na temat przenoszenia istniejącego środowiska IT do
chmury prywatnej / hybrydowej. W tym przykładzie jest interesujące zastrzeżenie. W jeszcze innym
ironicznym przypadku, gdy przedsiębiorstwo postanawia podjąć kroki zmierzające do przejścia od
wirtualizacji do chmury prywatnej, pierwotne technologie wirtualizacji serwerów stają się z czasem
niepotrzebne. Prawdą jest, że mogą być nadal używane i dodawać pewną wartość (dostarczając
dodatkowego poczucia izolacji między platformą aplikacji w chmurze oraz fizyczne serwery towarowe),
ale prawdą jest również, że znacznie większe poczucie wirtualizacji (wszystkie podstawowe instancje
serwerów fizycznych i wirtualnych wyglądają i zachowują się jak jeden gigantyczny, wyjątkowo duży]
serwer / mainframe, aczkolwiek najbardziej niezawodny. ) całkowicie zastępuje wcześniejsze warstwy
wirtualizacji serwerów i aplikacji. W związku z tym przedsiębiorstwo może również obejść się bez tych
wcześniejszych warstw, uwalniając te inwestycje w celu przeniesienia i zwiększając efektywność
inwestycji w infrastrukturę.

Centra danych
Czy przetwarzanie w chmurze jest zwiastunem końca centrum danych przedsiębiorstwa? Wśród
najbardziej zagorzałych zwolenników publicznego przetwarzania w chmurze odpowiedzią na to pytanie
jest przesądzona konkluzja: „tak / oczywiście / absolutnie / itd.” Myślenie generalnie przebiega zgodnie
z następującymi zasadami: w przejściu do infrastruktury opartej na chmurze , korzyści skali i wiedzy
eksperckiej największych dostawców przyćmiewają nawet największe przedsiębiorstwo, czyniąc
transformację nieuniknioną i sprawiając, że ci, którzy stawiają opór, wydają się być współczesnymi
Luddytami. Chociaż chmury publiczne będą odgrywać znaczącą rolę w większości przedsiębiorstw, jest
mało prawdopodobne, aby całkowicie zdominowały z kilku powodów:
* Łatwiej będzie budować chmury prywatne, społecznościowe / pionowe i hybrydowe. Wynika to
przede wszystkim z pojawienia się PaaS, paczkowanego sprzętu towarowego (w tym stojaków, strąków
i pojemników) i tak dalej. Stanie się to jeszcze łatwiejsze, ponieważ coraz więcej aplikacji staje się
bardziej „rodzimych chmurą”.
* Bezpieczeństwo, ciągłość, kontrola i inne wymagania biznesowe mogą dyktować inne niż publiczne
chmury w szczególnych okolicznościach.
* Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Opóźnienie - ilość czasu potrzebna do przemieszczenia danych z
miejsca, w którym ma zostać zużyta - stanie się niezwykle ważnym zagadnieniem, szczególnie w
przypadku przejścia infrastruktury technicznej do chmury (ponieważ stanie się ona coraz łatwiejsza do
rozproszenia geograficznego infrastruktury) .
* Kultura. Istnieją szczególne kultury organizacyjne, które będą sprzyjać bardziej bezpośredniej kontroli
infrastruktury w najbliższej przyszłości. Dobrze, źle, czy obojętnie, to jest po prostu fakt.
Zamiast argumentu nieproduktywnego graniczącego z dogmatycznym, sugerujemy, że skoro nowa
klasa platform aplikacji chmurowych sprawi, że dyskusja ta będzie zasadniczo dyskusyjna, bardziej
produktywnym podejściem jest po prostu uświadomienie sobie, że każda organizacja zrobi to, co uzna
za stosowne, i sobie z tym poradzić. W każdym razie uważamy, że mieszanka w tym kierunku jest
bardziej prawdopodobna w ciągu najbliższych kilku lat:
* Startupy prawie już dokonały przejścia, a przynajmniej początkowo prawie zawsze zaczynają się od
jakiejś publicznej chmury.
* Małe i średnie przedsiębiorstwa będą stopniowo przechodzić na infrastrukturę chmury publicznej.
Chociaż w pewnym sensie mają najwięcej do zyskania, małe i średnie przedsiębiorstwa są również
najbardziej zależne od aplikacji i dostawców technologii, aby umożliwić przejście.
* Duże przedsiębiorstwa będą dążyć do chmur hybrydowych, wykorzystując odpowiednio chmury
publiczne, prywatne i społecznościowe / pionowe.
* Chmury publiczne zaczną odgrywać znaczącą rolę w przedsiębiorstwie krajobraz i ta rola się zwiększy.
* Cywilne agencje rządowe przejdą stosunkowo agresywnie do dostawców chmur publicznych.
* Agencje rządowe obrony i wywiadu będą miały tendencję do prywatnych
Chmura prawie całkowicie, chociaż w tych skalach bezpieczne chmury społeczności / pionowe będą w
rzeczywistości ich własną publicznością chmury.
Innymi słowy, ponieważ wszystkie wybory chmur dojrzewają (aczkolwiek o różnych cechach), to
naturalne jest, że organizacje zrobią to, co leży w ich najlepszym interesie. Centra danych będą nadal

istnieć, choć z czasem chmury prywatne będą coraz bardziej przypominały ich odpowiedniki publiczne:
uproszczone, ale na większą skalę, z bardziej spójnymi, modułowymi, a nawet kontenerowymi
komponentami towarów powiązanymi z funkcjonalnymi platformami aplikacji w chmurze, które
umożliwią większą interoperacyjność, a zatem wybór .
Usługi zarządzane
Przemysł ten wywodzi się z bardzo prostych początków, jako opcja lokalizowania fizycznej
infrastruktury w innym miejscu niż obiekt już należący do przedsiębiorstwa. Z biegiem czasu doszło do
tego aby być znanym jako dostawcy usług zarządzanych, którzy zaczęli przesuwać się w górę stosu, a
teraz oferują szeroką gamę operacji, zaopatrzenia, sieci i innych usług, wszystkie skierowane głównie
do przedsiębiorstw o różnych formach. W związku z tym wiele ofert odzwierciedla również
ograniczenia obecnego, dominującego etosu IT przedsiębiorstwa: trudności w skalowaniu zarówno
poszczególnych aplikacji, jak i łącznej pojemności, powolnej reakcji na zmiany, nierównej
niezawodności, tłumienia złożoności i tak dalej. Jak można się spodziewać, zaczyna się to zmieniać, a
transformacja zaczyna się od nowego „etosu chmurowego dla przedsiębiorstwa”, „napędzanego
pojęciem samoobsługi - czyli dostępnej pojemności na żądanie, na życzenie klienta, elastycznie
poruszający się w górę i w dół. Naturalnie zaczyna się od infrastruktury (infrastruktura jako usługa
[IaaS]) i będzie stopniowo przesuwać się w górę stosu. Następnym przystankiem będzie platforma
(PaaS). Ta ewolucja będzie i nadal będzie w sposób luźny śledzić ewolucję centrum danych
przedsiębiorstwa, z ogólną możliwością dostarczenia całego spektrum chmur przyjaznych dla
przedsiębiorstw - prywatnych, publicznych, pionowych / społecznościowych i hybrydowych.

Strategiczne konsekwencje przetwarzania w chmurze
Z szumem przetwarzania w chmurze dominuje aktualna informacja o krajobrazie technologii (IT),
podobnie jak architektura zorientowana na usługi (SOA) sześć lat temu, powinniśmy przestać i wziąć
oddech i przypomnieć sobie powody, dla których SOA została umieszczona jako krytyczna inicjatywa
biznesowa i informatyczna. Obietnica SOA wynikała z chęci zapewnienia elastyczności i elastyczności
w biznesie, a jednocześnie osiągnięcia obniżonych kosztów utrzymania aplikacji i szybszego
wprowadzania produktów na rynek, oszczędności na dyskach i unikania kosztów dzięki ponownemu
wykorzystaniu usług i obniżeniu o 20–30% obciążenie integracyjne, które większość firm wydaje dzisiaj.
Są to typowe sterowniki wartości SOA i nadal pozostają ważne. Jednak w związku z nadmiernym
wykorzystaniem architektury SOA wyzwaniem sprostania tym przesadzonym oczekiwaniom było
ogromne. Architektura SOA nie zakończyła się niepowodzeniem jako strategia biznesowa,
informatyczna i architektoniczna, ale nie spełniła oczekiwań i oczekiwań, które zostały wzbudzone. Czy
jakakolwiek technologia może sprostać tym oczekiwaniom? Spójrz jednak na „typowe” zalety
przetwarzania w chmurze i zaczniesz czuć się tak, jakbyś widział wcześniej część tego filmu. Wiele z
docelowych korzyści płynących z przetwarzania w chmurze to te same, które rozpoczęliśmy w ramach
inicjatyw SOA, aby osiągnąć: zwinność, elastyczność, szybszy czas wprowadzenia na rynek i
oszczędności. Na szczęście, jak widzieliśmy w Części 1, Dźwięk nieuchronności, siły, które napędzają to
przejście, są rzeczywiście bardzo głębokie i wymagają zrozumienia. W tej części rozwijamy i badamy
strategiczne implikacje przetwarzania w chmurze i co to za znacząca firma i technologia oznacza dla
dyrektora biznesowego. Istnieje wiele strategicznych, finansowych i operacyjnych implikacji cloud
computingu, które należy rozumieć, ponieważ ten trend staje się głównym składnikiem zestawu
narzędzi głównego informatora (CIO). Zajmiemy się nimi tutaj.
Przegląd implikacji chmury
Zapaść gospodarcza w latach 2008–2009 spowodowała znaczną niepewność w świecie biznesu i miała
szczególnie dotkliwy wpływ na inwestycje IT, które były bardziej uznaniowe. Ten intensywny kryzys
gospodarczy osłabił apetyty wielu firm na złożone inicjatywy transformacyjne, takie jak SOA, na rzecz
bardziej konkretnych, inicjatyw zorientowanych oddolnie, co oznacza przetwarzanie w chmurze dla
wielu dyrektorów IT. Wiele ograniczonych wydatków uznaniowych zostało pokrytych kilkoma
możliwościami, ale nie było to wystarczające, aby wywrzeć znaczący wpływ na działalność biznesową
lub informatyczną. Koncentruje się na strategicznych inwestycjach, badaniach i rozwoju oraz
inicjatywach w zakresie innowacji informatycznych. Jednak, jak wszyscy widzieliśmy, kryzys
ekonomiczny zwykle miażdży wszystkie uznaniowe budżety na całym świecie, w tym budżety
uznaniowe IT. W związku z tym wszystkie inicjatywy IT sponsorowane przez firmy są zazwyczaj
usuwane lub anulowane, a innowacje IT przestają obowiązywać do następnej poprawy koniunktury.
Innowacje i wysiłki związane z transformacją IT obejmują inicjatywy takie jak SOA (jeśli nie są
sponsorowane przez firmę) oraz inne badania technologiczne i wysiłki badawczo-rozwojowe, takie jak
zrozumienie efektywnego wykorzystania chmury obliczeniowej, aplikacji mobilnych, web 2.0, sieci
społecznościowych i powiązanych trendów technologicznych . Bez sponsoringu biznesowego
inicjatywy te nie będą miały wsparcia w trudnej gospodarce. Jednak technologie o wysokim potencjale
szybkiego zwrotu z inwestycji rozpoczną się lub będą kontynuowane. Cloud computing należy do tej
kategorii. Połączenie potencjału wartości biznesowej, szumu w branży i zgorzkniałej gospodarki
sprawiło, że przetwarzanie w chmurze stało się bardzo ważnym celem dla kadry kierowniczej biznesu i
IT. Chmura obliczeniowa oferuje bardzo silne połączenie elastyczności biznesowej, szybkiego czasu
wprowadzania produktu na rynek i oszczędności kosztów IT, które można szybko zrealizować w
odniesieniu do różnych aspektów twojej firmy. Dlatego właśnie przetwarzanie w chmurze przyciąga
kadrę zarządzającą biznesem i IT. Trudna gospodarka zmieniła priorytety inicjatyw informatycznych, a

chmura wzniosła się na szczyt stosu. Chmura oferuje możliwość dostarczenia firmie konkretnych,
twardych oszczędności w dolarach, obniżając koszty operacji IT i koszty personelu związane z
wewnętrznymi centrami danych
Strategiczne konsekwencje biznesowe i finansowe
Trudna gospodarka sprawiła, że konwersacja w chmurze była szczególnie istotna. Potencjał biznesowy
i finansowy chmury sprawia, że staje się dla nas szczególnym trendem. Później zagłębimy się w pełen
zakres korzyści biznesowych i finansowych. Strategiczne konsekwencje biznesowe i finansowe chmury
są przedmiotem tej sekcji. Przede wszystkim, dzięki cloud computingowi, mamy inną drogę do realizacji
zwinności biznesowej, Świętego Graala wszystkich strategii biznesowych. Podobnie jak w przypadku
wszystkich trendów technologicznych, sprawność biznesowa jest prawdopodobnie najczęściej
wymienianym celem kadry kierowniczej biznesu i technologii, gdy opisują swoje strategie, a mimo to
pozostaje ona najmniej zrealizowana pod względem realizacji. Moglibyśmy nawet posunąć się do
stwierdzenia, że jasno wyartykułowana strategia biznesowa lub technologiczna, która może spełnić tę
obietnicę, która jest wyraźnie wyartykułowana i została włączona do codziennych operacji, może
wydawać się tak ulotna, jak każda mitologiczna bestia. Na szczęście ta szansa jest naprawdę inna. Cloud
computing oferuje elastyczność biznesową w prostym, zrozumiałym modelu: dla nowego startupu lub
dla nowych firm wymagania firm o ugruntowanej pozycji, przetwarzanie w chmurze pozwala
organizacji wdrożyć szybki model wprowadzania produktu na rynek dzięki bezpiecznemu dostępowi
do gotowego do użycia środowiska infrastruktury IT, hostowanego i zarządzanego przez zaufaną stronę
trzecią, z odpowiednim skalowalnym przetwarzaniem, możliwości sieci i pamięci masowej, za które
płacimy tylko wtedy, gdy z nich korzystamy i na podstawie tego, ile z nich wykorzystujemy. Hmmm,
pozwól mi chwilę pomyśleć. . . NIE!!!
Nie musimy budować ani rozbudowywać naszego centrum danych (brak budowy budynków,
podniesionych podłóg, urządzeń energetycznych i chłodniczych, urządzeń do automatyzacji i
monitorowania budynków oraz personelu); nie musimy kupować żadnego sprzętu, oprogramowania
ani infrastruktury sieciowej (nie mamy do czynienia z problemami związanymi z zakupami, do których
jesteśmy tak przyzwyczajeni, zwłaszcza z nieuniknionymi opóźnieniami w nabywaniu IT); możemy
szybko wdrożyć nowy model biznesowy lub założyć nową firmę, aby zaspokoić nowe potrzeby rynku
znacznie szybciej niż zwykle; i nie musimy nadal płacić za infrastrukturę chmury i zasoby, jeśli
przerwiemy projekt lub jeśli firma zawiedzie. Z perspektywy dyrektora ds. biznesu i IT, czego nie lubić
w tej winiecie biznesowej? Istnieje niezliczona liczba nowych firm startupowych, które wykorzystały
modele przetwarzania w chmurze, aby uzyskać swoją infrastrukturę IT jako usługę, umożliwiając im
skoncentrowanie swoich ograniczonych funduszy i przepustowości zasobów na unikalnej technologii i
innowacjach modelu biznesowego. Ograniczenia zasobów wyzwalają w tym sensie, ponieważ zmuszają
nowe startupy do wykorzystywania gotowych do użycia zasobów chmurowych, a nie do budowy
centrum danych. Tego typu scenariusze, oczywiście, powodują szereg implikacji biznesowych i
finansowych, które muszą być dalej badane.
Konwertuj stałe koszty na zmienne koszty
Po pierwsze, przetwarzanie w chmurze oferuje dyrektorowi biznesowemu możliwość przekształcenia
tradycyjnie znaczących kosztów stałych związanych z posiadaniem i obsługą centrum danych w koszt
zmienny, płacony tylko przez ilość faktycznie wykorzystywanych zasobów IT. Koszty centrum danych
są opłacane z góry, ale są kapitałem z perspektywy księgowej, gdzie aktywa fizyczne są amortyzowane
przez okres ich użytkowania. Centra danych są zatem kosztami stałymi, ponieważ miesięcznie
wypłacane wydatki będą względnie stałe w porównaniu z wolumenem biznesowym. Koszty stałe to
wydatki, które pozostają względnie stałe, niezależnie od poziomu sprzedaży. Na przykład koszt

wynajmu centrali firmy będzie prawdopodobnie stałą kwotą (powiedzmy 100 000 USD miesięcznie),
niezależnie od tego, jakie przychody firma generuje. Centra danych oraz zasoby obliczeniowe,
urządzenia do chłodzenia i zarządzania energią oraz budynek wspierający zawarte w nich urządzenia
automatyki i zabezpieczeń fizycznych są uważane za koszty stałe, są traktowane jako wydatki
kapitałowe w ujęciu księgowym i są amortyzowane przez okres ich użytkowania zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Dla celów księgowości kwartalnej lub rocznej miesięczny
wydatek na centra danych będzie kosztem stałym lub taką samą ilością wydatków, niezależnie od tego,
jak skutecznie przyczynia się do lub wspiera wielkość przychodów. Jeśli więc sprzedaż jest niższa, nadal
trzeba płacić takie same koszty stałe. Jeśli twoja sprzedaż wzrośnie, masz te same stałe zobowiązania
dotyczące wydatków.
Koszty zmienne różnią się jednak w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży, które są
generowane. Przykłady wspólnych kosztów zmiennych obejmują surowce, opakowania i robociznę
bezpośrednio zaangażowaną w proces produkcyjny firmy. Koszty te różnią się w zależności od wielkości
produkcji i / lub wielkości sprzedaży generowanej przez firmę. Większa sprzedaż, więcej zmiennych
kosztów, ale są one dostosowane do sprzedaży i wielkości produkcji. Im mniejsza sprzedaż lub
produkcja, tym mniejsze będą koszty zmienne. Modele obliczeniowe w chmurze, oparte na modelu
pay-as-you-go oferowanym za pomocą korzyści obliczeniowych, oznaczają, że wydatki związane z
zasobami udostępnianymi w chmurze, np. Infrastruktura informatyczna, platformy jako usługa (Paas),
oprogramowanie jako usługa (SaaS), różnią się bardziej bezpośrednio produkcją lub wolumenem
sprzedaży i można dodawać lub zmniejszać przepustowość w oparciu o wielkość sprzedaży lub wielkość
produkcji. Zatem koszty przetwarzania w chmurze dla konsumenta w chmurze są kosztem zmiennym
zamiast kosztu stałego. Z przepływów pieniężnych i perspektywy finansowej przekształcenie kosztów
stałych w koszty zmienne jest znacznie lepsze dla przedsiębiorstwa. Przetwarzanie w chmurze jest
szczególnie atrakcyjne, ponieważ umożliwia stały koszt konwersji korzyści z kosztów zmiennych.
Chmura zapewnia wyższy zwrot z aktywów
Potencjał przetwarzania w chmurze, aby zapewnić przedsiębiorstwu wyższy zwrot z aktywów (ROA)
niż ROA organizacji, która jest właścicielem i operatorem własnych centrów danych. ROA jest
wskaźnikiem rentowności firmy w stosunku do jej aktywów ogółem. ROA mówi ci, co firma może zrobić
z tym, co posiada (tj. Ile dolarów zarobków czerpie z każdego dolara kontrolowanych przez siebie
aktywów). Firmy, które wymagają dużych początkowych inwestycji w aktywa fizyczne, generalnie mają
niższy zwrot z aktywów.
ROA = (dochód netto - koszty odsetek - oszczędności podatkowe od odsetek) / średnie aktywa ogółem
Zastanów się nad dwoma startupami internetowymi, z których każda ma 20 milionów dolarów transzy
kapitału podwyższonego ryzyka. StartCo1 inwestuje w małe centrum danych, obliczenia sprzęt,
personel, urządzenia zasilające i chłodzące, które kosztuje 5 mln USD. Zamiast tego korzysta z chmury
innej firmy dla swojej infrastruktury IT, co kosztuje 750 000 USD rocznie. Każdy z nich ma przychód w
wysokości 3 mln USD w pierwszym roku, z dochodem netto w wysokości (- 2 mln USD. Obliczenia ROA
dla każdego z tych startupów są poniżej. Na potrzeby tego przykładu ROA zakładamy, że koszty odsetek
i oszczędności z tytułu odsetek są zerowe .
StartCo1 Obliczenie ROA ($ - 2; 000; 000 /$5; 000; 000) = - 4
StartCo2 Obliczenie ROA – ($ - 2 000; 000 / $750 000) = 0
Wyższa wartość ROA oznacza lepszy zwrot z aktywów. Zatem powyższe obliczenia ilustrują, że
StartCo1, z ROA wynoszącym -4,0 lub minus cztery, ma słaby ROA względem StartCo2, z ROA równym

0,0 lub zero. Kalkulacja ROA zapewnia wgląd w to, jak efektywne jest zarządzanie przedsiębiorstwem
przy wykorzystaniu swoich aktywów do generowania zysków. ROA jest obliczany przez podzielenie
rocznych zarobków firmy przez jej całkowite aktywa i jest wyświetlany w procentach. Centra danych i
infrastruktura IT są traktowane jako aktywa firmy, a tym samym wpływają na obliczenia ROA. W
ramach strategii chmury centra danych są własnością i są obsługiwane przez zewnętrzną stronę trzecią,
podczas gdy przychody generowane z modelu biznesowego opartego na chmurze są twoje. Dlatego
obliczenia ROA wyraźnie przynoszą korzyść przedsiębiorstwu wykorzystując model chmury.
Przetwarzanie w chmurze pomaga obniżyć koszty IT poprzez odciążenie centrów danych, pracowników
działu IT i powiązanych kosztów z zewnętrznymi dostawcami chmury. Mimo niewielkiego odsetka
ogólnych wydatków korporacyjnych, nadal przyczynia się to do lepszej alokacji kapitału w kierunku
strategicznych wymagań biznesowych i informatycznych. Jednak, jak zobaczymy, istnieje szereg
interesujących firm, technologii informacyjnych i strategicznych korzyści z przetwarzania w chmurze.
Przyjęcie chmury obliczeniowej nie jest uniwersalne dla wszystkich. Chmura będzie raczej oferować
różne propozycje wartości w oparciu o konkretne wymagania biznesowe i podstawy technologiczne
oraz konkretne rodzaje zasobów chmurowych, których wymaga Twoja firma. Chmura to znacznie
więcej niż outsourcing całej infrastruktury IT do zewnętrznego dostawcy usług w chmurze.
Sprawność biznesowa i szybszy czas wprowadzania na rynek
Przetwarzanie w chmurze oferuje nowy sposób na sprawność biznesową i szybszy czas wprowadzania
na rynek, oferując gotowe do użycia zasoby w chmurze, takie jak infrastruktura IT, platformy
oprogramowania i aplikacje biznesowe, do których można uzyskać dostęp i obsługiwać w celu
spełnienia nowych wymagań biznesowych znacznie szybszy niż samodzielne pozyskiwanie,
instalowanie, konfigurowanie i obsługa tych zasobów informatycznych. Dla dyrektora biznesowego
chmura oznacza możliwość szybkiego wprowadzenia nowego modelu biznesowego na rynek bez
typowych opóźnień w zamówieniach IT, inżynierii infrastruktury i zarządzania konfiguracją oraz
wymagania dotyczące konfiguracji i konserwacji oprogramowania. Zamiast tego firma określa
wymagania dotyczące zasobów komputerowych, pamięci masowej, sieci, platformy i aplikacji; trafia
do dostawcy chmury zewnętrznej; i uzyskuje niezbędne zasoby za pomocą transakcji kartą kredytową.
Zasoby będą dostępne w ciągu kilku godzin, a nie tygodni i miesięcy. Istnieje wiele scenariuszy, w
których chmura ma sens dla dyrektora biznesowego. Często nowe koncepcje modelu biznesowego są
testowane i pilotowane w ograniczonym zakresie w celu wykreślenia załamań i niuansów nowego
modelu biznesowego lub ograniczonych aspektów nowej strategii biznesowej. Wiele razy szybkość na
rynku jest głównym czynnikiem napędzającym innowację nowego modelu biznesowego, a wraz z nim
bezpieczeństwo i ochrona własności intelektualnej. Im dłużej czekasz na uruchomienie, tym szybciej
krytyczne tajemnice handlowe mogą wpaść w ręce Twojej konkurencji. Dla dyrektora biznesowego
chmura zapewnia środki do przeprowadzania eksperymentów z ograniczonym zakresem modelu
biznesowego w celu pilotowania nowej usługi lub produktu, szybko i bezpiecznie, bez konieczności
przeprowadzania normalnej akwizycji sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej. Wraz z
postępem innowacji w modelu biznesowym, a jeśli się powiedzie, chmura oferuje skalowalny model
na żądanie, aby dodawać nowe możliwości dokładnie tak, jak jest potrzebne, nie więcej i nie mniej.
Jeśli pilot modelu biznesowego zostanie anulowany, przepustowość chmury zostanie zniesiona i
natychmiast przestaniesz płacić za zasoby chmurowe. Gdybyście nabyli infrastrukturę informatyczną
w celu wsparcia nowej konstrukcji modelu biznesowego, nadal płacilibyście za nią, a nadal mielibyście
pojemność - prawdopodobnie niewykorzystaną pojemność - idącą dalej. Nadmierna pojemność to
marnotrawstwo, zarówno w kategoriach twardych dolarów, fizycznych obliczeń i warunków
przechowywania, jak i pod względem zasobów ludzkich i zasobów ludzkich w IT. Sprawność biznesowa
i szybka wartość rynkowa chmury obliczeniowej jest szczególnie atrakcyjna jako środek szybkiego
reagowania na nowe rynki, szybkiego wprowadzania innowacji i testowania nowych koncepcji modelu

biznesowego oraz oferowania nowym startupom szybkiego modelu, aby przejść na rynek bez
zwiększania - koszty początkowe i opóźnienia w nabywaniu i obsłudze infrastruktury IT. Są to wszystkie
powody, dla których dyrektor wykonawczy powinien dbać o chmurę. Strategiczne implikacje są jasne.
Zalety technologii informacyjnej w chmurze obliczeniowej
Korzyści informatyczne związane z chmurą obliczeniową są również znaczące, ale na pierwszy rzut oka,
dyrektorzy IT będą wpadać na pomysł outsourcingu możliwości informatycznych, w tym przypadku
infrastruktury IT dla dostawców usług w chmurze. Ta perspektywa jest jednak bardzo wąska i nie
uwzględnia strategicznej wartości chmur w strategicznym kontekście całego przedsiębiorstwa. Chmura
oferuje sposób na zwiększenie zasobów IT i wykorzystanie mocy produkcyjnych, które są historycznie
bardzo niskie w prywatnych centrach danych dużych przedsiębiorstw, zazwyczaj w wieku od niskiego
do średniego nastolatków (15%). Często dramatyczne niepełne wykorzystanie zasobów centrów
danych, w szczególności komputerów, pamięci masowych i zasobów sieciowych, jest spowodowane
przez systemową akwizycję dedykowanej infrastruktury informatycznej, która ma zasięg szczytowy w
przypadku szczytowych obciążeń przewidywanych w najlepszych szacunkach przypadków dla nowej
aplikacji biznesowej. W tym modelu występują dwa zasadnicze problemy: (1) zespół projektowy
aplikacji biznesowych zwykle pozyskuje własne dedykowane zasoby IT, które wyraźnie nie mają być
udostępniane innym aplikacjom biznesowym lub innym jednostkom biznesowym; oraz (2) szacowane
szczytowe wykorzystanie zasobów komputerowych, pamięci masowej i sieci jest prawie zawsze zbyt
optymistyczne, co oznacza, że zbyt duża pojemność jest nabywana i instalowana, a większość
dostępnej pojemności nigdy nie jest wykorzystywana. Te dwa czynniki powodują, że technologie
wirtualizacji stały się dziś głównym nurtem. Przynajmniej dzięki wykorzystaniu koncepcji wirtualizacji
przedsiębiorstwo może początkowo uzyskać mniej sprzętu komputerowego (zazwyczaj tanie ostrza
towarowe), wirtualizować te zasoby obliczeniowe w celu spełnienia początkowych wymagań aplikacji
i nadal wykorzystywać pozostałą nadwyżkę mocy obliczeniowej do innych potrzeb obliczeniowych
przez inne osoby w przedsiębiorstwie. Chmura zastosowana w tym modelu zapewnia wyraźne
oszczędności IT w zakresie optymalizacji wydatków na infrastrukturę w wielu wymaganiach
projektowych aplikacji, a nie pozyskiwanie dedykowanych serwerów i pamięci masowej dla aplikacji
kuchennych, które z natury nie są przeznaczone ani przeznaczone do współdzielenia i wykorzystania
przez innych. O ile oszczędności w zakresie kosztów IT są jasne w powyższym scenariuszu, istnieją
szersze implikacje dla IT związane z chmurą obliczeniową, jak opisano na poniższej liście:
* Optymalizacja kosztów IT. Chmura może zmniejszyć część kosztów operacji IT. Poprzez rozsądne
wykorzystanie dostawców usług w chmurze w celu odciążenia części kosztów infrastruktury IT można
osiągnąć połączenie oszczędności IT i możliwości biznesowych. Chmura nie powinna być realizowana
wyłącznie jako inicjatywa oszczędnościowa, chociaż koszt jest z pewnością najważniejszym
sterownikiem w chmurze. Oszczędności w chmurze muszą być zrównoważone przez pewien stopień
ułatwień biznesowych lub pewności biznesowej, aby uzasadnić realizację strategii chmury.
* Kompresja czasowa modeli Go to Market. Chmura oferuje kompresję czasu od wprowadzenia na
rynek kluczowych inicjatyw biznesowych. Uważamy, że jest to kluczowy czynnik masowego przyjęcia
chmury obliczeniowej. Kompresja czasu na rynku jest kluczowa dla nowych inicjatyw biznesowych, w
których nowatorska innowacja musi zostać szybko uruchomiona, bez długich terminów realizacji, aby
wykorzystać potencjał rynkowy. Chmura oferuje idealną platformę do prowadzenia działalności
gospodarczej w dramatycznym czasie -skompresowana moda. Kompresja czasu pomaga uniknąć
wycieku własności intelektualnej, erozji przewagi konkurencyjnej i utraty potencjału rynkowego
poprzez opóźnienia w uruchamianiu produktów z powodu opóźnień w nabyciu IT, wewnętrznych tarć
organizacyjnych i powiązanych czynników.

* Niedrogi dostęp do nowych aplikacji biznesowych. Chmura oferuje organizacji IT możliwość oceny,
uzyskiwania dostępu i dostarczania aplikacji biznesowych swoim klientom biznesowym szybko i
niedrogo za pośrednictwem wzorca chmurowego oprogramowania jako usługi (SaaS). Aplikacje SaaS
oparte na chmurze mają niskie koszty uruchamiania, niskie miesięczne opłaty za dostęp i eliminują
potrzebę nabywania i instalowania sprzętu, oprogramowania, sieci i pojemności pamięci zazwyczaj
wymaganych dla tej samej aplikacji na podstawie licencji korporacyjnej.
* Ograniczona konserwacja infrastruktury IT i aplikacji. Kolejna korzyść informatyczna związana z
chmurą polega na ograniczonej konserwacji aplikacji i platform (SaaS i PaaS, platforma jako usługa), do
których dostęp jest możliwy za pośrednictwem chmury w imieniu klientów biznesowych organizacji IT
* Business Alignment zasobów IT. Cloud wspiera lepsze dopasowanie zasobów IT do potrzeb
biznesowych, koncentrując te cenne zasoby przedsiębiorstwa na przewadze konkurencyjnej i
strategicznej inicjatywy, a nie towarowe wymagania IT.
* Zasoby informatyczne wdrożone w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej. Ponadto
odpowiednia strategia w chmurze będzie wykorzystywać chmurę jako czynnik zapewniający przewagę
konkurencyjną, co oznacza, że zasoby skoncentrowane na dążeniu do chmury dla celów przewagi
konkurencyjnej będą miały wyraźne dostosowanie do potrzeb firmy.
Ponadto strategiczne implikacje chmury dla CIO opierają się na zdolności organizacji IT do oferowania
możliwości chmury klientom biznesowym i naprawdę są siłą do szybszego wprowadzania nowych
aplikacji biznesowych na rynek. Organizacja IT powinna opracować albo wewnętrzną chmurę
prywatną, którą można zastosować do wielu scenariuszy biznesowych, lub rozwinąć relacje z wieloma
zewnętrznymi chmurami i dostawcami usług, aby móc szybko dostarczać zasoby w chmurze, aby
umożliwić określone wymagania aplikacji biznesowych. Rozwijanie wewnętrznych możliwości chmury
prywatnej jest znaczącym wysiłkiem badawczo-rozwojowym i musi być prowadzone z zachowaniem
ostrożnego wsparcia przywództwa biznesowego w inwestowaniu w taki wewnętrzny projekt. Chmura
prywatna oferuje jednak natychmiastowe oszczędności dzięki konsolidacji serwerów, ponownemu
dostosowaniu personelu i lepszemu wykorzystaniu zasobów. W scenariuszu chmury zewnętrznej,
organizacja IT musi nadal prowadzić badania i rozwój, aby zrozumieć typy dostawców chmur i ich
możliwości i rozwijać kluczowe relacje z kilkoma zaufanymi dostawcami usług w chmurze, którym z
czasem odciążą część swojej infrastruktury IT. We wszystkich tych scenariuszach organizacja IT może
wykorzystać przetwarzanie w chmurze, aby wewnętrznie optymalizować koszty i zasoby do funkcji IT,
zwiększyć wsparcie biznesowe poprzez wprowadzenie możliwości biznesowych chmurowych do
biznesu i wspierać przewagę konkurencyjną, wykorzystując różne wzorce chmur w celu najlepszego
wsparcia strategiczny kierunek biznesu.
Korzyści biznesowe wynikające z przetwarzania w chmurze
Przetwarzanie w chmurze oferuje znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa oprócz sprawności.
Dodatkowe korzyści z przetwarzania w chmurze muszą zawierać:
* Zmniejszony / Zoptymalizowany koszt IT. Przetwarzanie w chmurze oferuje sposób na obniżenie
kosztów infrastruktury IT dzięki połączeniu unikania wydatków kapitałowych, przepustowości w czasie
rzeczywistym, lepszego wykorzystania zwirtualizowanej mocy obliczeniowej towarów oraz obniżenia
kosztów operacyjnych poprzez wymaganie mniejszej liczby wewnętrznych zasobów IT, aby
skoncentrować się na infrastrukturze towarowej wymagania. Co więcej, wzorce chmur, które
koncentrują się na PaaS, SaaS i wykorzystujących platformy systemów operacyjnych Cloud jako
zamienniki konwencjonalnych serwerów aplikacji i oprogramowania pośredniego, będą miały ogromny
potencjał w zakresie oszczędności kosztów IT. dzięki temu uniknięto inwestowania w centra danych i

związane z nimi stałe koszty IT. W miarę jak większe przedsiębiorstwa zaczynają przenosić większą
część swoich przedsiębiorstw na chmurę, nastąpi radykalny spadek kosztów IT, wraz z odpowiednim
wzrostem sprawności biznesowej i szybkim czasem sprzedaży.
* Lepsze wykorzystanie zasobów (infrastruktura). Przetwarzanie w chmurze wykorzystuje metody
wirtualizacji infrastruktury, które radykalnie poprawiają wykorzystanie serwerów, od średniej bieżącej
10% do -50–65% wykorzystania serwera, a w niektórych przypadkach nawet wyższej. Ta sama
możliwość poprawy wykorzystania zasobów dotyczy również wirtualizacji pamięci masowej. Lepsze
wykorzystanie zasobów redukuje koszty IT, zmniejszając koszty stałe, koszty konserwacji i personel
operacyjny IT wymagany do uruchomienia i zarządzania centrum danych. Przypomnijmy, że zwrot z
aktywów lub ROA to wskaźnik lepszego wykorzystania aktywów do napędzania wartości biznesowej.
* Lepsze wykorzystanie zasobów (ludzie i umiejętności). Przetwarzanie w chmurze pozwala zasadniczo
zlecić zewnętrzną infrastrukturę IT, oprogramowanie warstwy pośredniej i infrastrukturę aplikacji, w
zależności od potrzeb chmury, firmie zewnętrznej. Oznacza to, że możesz skupić swój cenny personel
IT na bardziej strategicznych i innowacyjnych wymaganiach przedsiębiorstwa. Jest to znacznie lepsze
wykorzystanie umiejętności i wiedzy pracowników korporacyjnych, a także większy zwrot z majątku
pracowników.
* Model Pay-as-You-Go. Kluczową cechą przetwarzania w chmurze jest jej użyteczność na żądanie,
dzięki której obliczenia, pojemność pamięci lub zasoby aplikacji są zużywane tylko wtedy, gdy są
potrzebne, i płacisz tylko za to, z czego korzystasz podczas ich używania. Jeśli nie potrzebujesz już
zasobów obsługujących chmurę, pojemność jest zwalniana z powrotem do puli chmur, z której inni
mogą korzystać. Pomaga to dopasować zapotrzebowanie na komputery i pamięć masową do potrzeb
biznesowych, a niewykorzystana pojemność nie będzie bezczynna jako kapitał wydatek, zapłacony za
to, czy jest wykorzystany, czy nie.
* Konwertuj ustalone koszty na zmienne koszty. Powiązana i potężna korzyść z przetwarzania w
chmurze polega na możliwości przekształcenia wcześniejszych kosztów stałych w koszty zmienne,
które są opłacane tylko przez rzeczywiste wykorzystanie na podstawie wewnętrznego popytu
biznesowego. Jest to potężna koncepcja, która zapewnia znaczące korzyści finansowe i operacyjne dla
kierownictwa IT i biznesu.
* Pomiń powolne procesy pozyskiwania IT. Modele przetwarzania w chmurze oferują możliwość
szybkiego dodania operacyjnej infrastruktury IT w godzinach / dniach, w porównaniu z tygodniami /
miesiącami, umożliwiając projektom innowacyjnym ominięcie często powolnych i żmudnych procesów
pozyskiwania IT i zamówień oraz szybkie wprowadzanie do produkcji nowych możliwości biznesowych.
Ten szybki model wprowadzania produktu na rynek będzie jednym z głównych powodów, dla których
firmy szybko dostosują się do przetwarzania w chmurze. Korporacyjne procesy akwizycji są tak
pracochłonne i powolne, że każde podejście umożliwiające tanie usługi infrastruktury informatycznej
w przyspieszonym czasie zostanie ciepło przyjęte. Ostatecznie procesy pozyskiwania IT będą
„zablokowane”, co oznacza, że zapewnią procesy akwizycji i zarządzanie, aby wyraźnie wspierać
modele pozyskiwania zasobów w chmurze.
* Łatwa infrastruktura Onramp do IT dla startupów lub innowacyjnych . Przedsięwzięcia biznesowe.
Dla firm startupowych, które nie mają kapitału na zakup infrastruktury IT, aby umożliwić swoim
modelom biznesowym, korzyści są podobne: mniej wydatków kapitałowych z góry i łatwe
wprowadzenie do już działającej infrastruktury IT, która pozwala startupowi skupić się na jego
unikalnym zróżnicowanym Model biznesowy. W przypadku większych przedsiębiorstw, które
rozpoczynają nowe projekty innowacyjne, przetwarzanie w chmurze umożliwia bardzo szybkie

wprowadzenie na rynek nowych modeli biznesowych i pozwala uniknąć konieczności nabywania,
instalowania, konfigurowania, obsługi i utrzymywania dedykowanej infrastruktury IT.
* Aktywator innowacji. Chmura oferuje sposób na zwiększenie innowacyjności zarówno w obrębie
firmy, jak i wewnątrz organizacji IT. Dzięki wstępnie zintegrowanej infrastrukturze IT, platformom
obsługującym chmurę oraz aplikacjom biznesowym dostępnym w modułowych modelach cenowych
typu pay-asyou-go, chmura zaprasza organizacje do wykorzystania różnych wdrożeń w chmurze w
imieniu nowych koncepcji biznesowych, badań i rozwoju IT, produktów i procesów innowacje i nie
tylko.
* Taktyka reakcji rynku. Chmura może stać się integralnym elementem procesu reakcji rynkowej
organizacji. W miarę jak organizacja monitoruje rynek, swoich klientów i konkurentów, przetwarzanie
w chmurze może stać się częścią ogólnych ram reagowania w celu reagowania na pojawiające się
konkurencyjne zagrożenia, pojawiające się potrzeby klientów i rynki spotowe w różnych regionach.
Chmura może stać się standardową taktyką, aby reagować na te pojawiające się warunki konkurencji,
a także być platformą wyprzedzającą do atakowania konkurencji.
* Akcelerator zamówień. Chmura oferuje liderom biznesu i IT możliwość szybkiego uzyskania dostępu
do różnych zasobów w chmurze-infrastruktura IT, platformy, aplikacje biznesowe i inne - już
zainstalowane, skonfigurowane i gotowe do konsumpcji - po prostu za pomocą transakcji kartą
kredytową. Unikanie zamówień i / lub przyspieszenie zakupów w chmurze są, naszym zdaniem, jednym
z głównych powodów, dla których chmura stanie się siłą na dobre w dużych przedsiębiorstwach.
Jednym z najczęściej cytowanych wyzwań w dużych organizacjach jest proces zamówień IT, który
prawie zawsze powoduje poważne opóźnienia w przypadku projektów ze względu na powolne procesy
nabywania i zakupów niezbędne do nabycia infrastruktury IT. Apelujemy do organizacji
informatycznych, aby przyjęły dostawców usług w chmurze, aby przyspieszyć proces zamówień, a nie
obejść wewnętrzny proces zamówień. Wszyscy znamy przypadki, w których zespoły projektowe
unikały wewnętrznych procesów zamówień z powodu ich powolności. Chmura oferuje sposób, w jaki
zakupy stają się częścią rozwiązania. Rozwiązania w chmurze mogą szybko zapewnić znormalizowaną
infrastrukturę IT w twoim przedsiębiorstwie (w ramach pewnych progów zamówień aby uniknąć
nadużyć).
* Business Experimentation Enabler. Chmura oferuje platformę do eksperymentów biznesowych,
ograniczania ryzyka i wprowadzania innowacji. Równanie kosztów prowadzenia eksploracji modelu
biznesowego radykalnie się zmienia, gdy stałe koszty IT i koszty wsparcia IT stanowią znacznie mniejszą
część całkowitych kosztów innowacji modelu biznesowego. Ponownie, wiele form zasobów
chmurowych pasuje do tego modelu, od infrastruktury jako usługi (IaaS), po platformy do obsługi
chmury w chmurze lub systemy operacyjne, do platform jako usługi (PaaS) do oprogramowania jako
usługi (SaaS). Niezależnie od konkretnych kombinacji wykorzystywanych przez chmurę zasobów, które
wykorzystujesz, stają się one częścią ogólnego podejścia do eksperymentów biznesowych i innowacji,
które stają się możliwe dzięki chmurze.
Cloud computing, jak pokazaliśmy, oferuje szereg korzyści biznesowych. Niezależnie od wartości, którą
zamierzasz osiągnąć dzięki cloud computingowi, musisz jednak skoncentrować swoje wysiłki na
możliwościach biznesowych, w których przetwarzanie w chmurze ma dla Ciebie sens, gdzie ryzyko
może być złagodzone i / lub kontrolowane, i gdzie naprawdę możesz osiągnąć wartość biznesową
poprzez przyjęcie zasobów w chmurze.
Modele biznesowe oparte na chmurze

Model biznesowy oparty na chmurze to nowy model biznesowy, który jest całkowicie przewidywany,
włączany i realizowany w oparciu o możliwości przetwarzania w chmurze. Model biznesowy oparty na
chmurze jest w pełni realizowany poprzez wykorzystanie koncepcji cloud computing, technologii i
modeli przychodów do realizacji przewidywanej koncepcji modelu biznesowego. Modele biznesowe
oparte na chmurze mogą mieć zastosowanie zarówno do konsumentów w chmurze, jak i dostawców
usług w chmurze. Model biznesowy dostawcy usług w chmurze opiera się na rozwoju technologii i
rozwiązań w zakresie chmury. Zawiera następujące rozwiązania:
* Usługa w chmurze zapewnia sieć i infrastrukturę komputerową na których działają platformy
chmurowe i rozwiązania chmurowe. Dostawcy usług i dostawcy rozwiązań w chmurze są podobni,
ponieważ zarówno opracowują, jak i dostarczają usługi i rozwiązania w zakresie udostępniania chmur
dla potencjalnych klientów w chmurze, aby zaspokoić ich potrzeby biznesowe. Dostawcy CSP obejmują
organizacje, które obsługują centra danych w chmurze, które dostarczają klientom końcowym
wstępnie skonfigurowane wdrożenia w chmurze w celu zaspokojenia ich potrzeb związanych z chmurą.
* Dostawca usług platformy w chmurze (CPSP, np. Amazon.com, Google. Com, Salesforce.com i inne)
zapewnia platformy w chmurze, hostowane w infrastrukturze obsługującej chmurę i środowisku
systemu operacyjnego w chmurze, dzięki czemu programiści mogą uzyskać dostęp platforma, opracuj
nową aplikację biznesową, a następnie hostuj tę aplikację na platformie opartej na chmurze. Dostawcy
usług platformy chmurowej są wyjątkowi, ponieważ opracowali kompletną platformę aplikacji
hostowaną w chmurze, która umożliwia szybkie tworzenie aplikacji na tej platformie, zapewniając
jednocześnie „wdrożenie jako usługę” i ramy hostingowe dla aplikacji, które mają być dostarczane
„jako usługa” za pośrednictwem tej platformy, która z kolei jest hostowana w chmurze.
* Dostawca technologii chmury (CTP) opracowuje narzędzia i technologie, które umożliwiają tworzenie
i udostępnianie chmury konsumentom zasobów w chmurze. Dostawcy technologii w chmurze
zapewniają podstawową technologię umożliwiającą przetwarzanie w chmurze. Dostawcy technologii
w chmurze oferują szereg narzędzi, technologii, oprogramowania pośredniego i rozwiązań systemu
operacyjnego w chmurze, które są potrzebne do włączenia chmur prywatnych, chmur publicznych i
chmur hybrydowych. CTP zapewniają podstawowe narzędzia, które pomagają użytkownikom
końcowym wykorzystać wewnętrznie chmurę w przedsiębiorstwie, a także umożliwiają dostawcom
usług w chmurze i dostawcom usług w chmurze dostarczanie rozwiązań opartych na chmurze. VMware
jest przykładem dostawcy technologii w chmurze, podobnie jak Appistry, 3tera, Eucalyptus i wiele
innych.
* Dostawca rozwiązań w chmurze opracowuje całe zestawy funkcji w chmurze, aby zapewnić dostęp
do szerokiego rynku konsumentów w chmurze. Amazon jest dostawcą rozwiązań chmurowych w tej
taksonomii. Integratorzy systemów są dostawcami rozwiązań chmurowych lub staną się rozwiązaniem
w chmurze dostawców w tej sprawie.
* Model biznesowy klienta w chmurze to przedsiębiorstwo, które strategicznie stosuje koncepcje
przetwarzania w chmurze w znacznej części swojej działalności lub w całkowicie samodzielnej
jednostce biznesowej, aby wykorzystać nieodłączne przewagi konkurencyjne chmury obliczeniowej.
Modele biznesowe w chmurze
Model biznesowy oparty na chmurze to firma, która wykorzystuje przetwarzanie w chmurze, aby
umożliwić osiągnięcie określonych aspektów modelu biznesowego w celu uzyskania przewagi
konkurencyjnej. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw użytkowników końcowych, które stosują
chmurę do swoich operacji informatycznych lub do nowych jednostek biznesowych, które mają nowe
modele biznesowe lub nowe procesy biznesowe. Model biznesowy oparty na chmurze różni się tym,

że organizacja adoptująca wykorzystuje chmurę w wąsko zdefiniowanej i ograniczonej części swojego
przedsiębiorstwa i tylko w takim zakresie, w jakim chmura pomaga mu w obniżeniu kosztów lub
uzyskaniu czasu na wprowadzenie do obrotu w niewielkim segmencie działalności . W modelu
biznesowym opartym na chmurze chmura jedynie rozszerza koncepcję podstawowego modelu
biznesowego, do której zobowiązało się przedsiębiorstwo przejmujące. Model biznesowy oparty na
chmurze jest lepszy od tego, który nie jest obsługiwany przez chmurę, ale jest mniej zaawansowany niż
model biznesowy oparty na chmurze, który jest czystą grą w chmurze pod względem definicji strategii,
przewidywania i wykonywania. Model biznesowy oparty na chmurze „warstwy” w chmurze zbliża się
do swojego dotychczasowego modelu biznesowego, aby zwiększyć przewagę konkurencyjną, ale
kolejna przewaga konkurencyjna to nakładka na wartość obecnej koncepcji modelu biznesowego. Na
przykład przedsiębiorstwo produkcyjne znajdujące się pod presją konkurencyjną ze strony Chin może
wykorzystać chmurę do zwiększenia dodatkowych kosztów z jej obecnej siedziby głównej i operacji
administracyjnych, obniżając w ten sposób koszty IT. Ponadto to samo przedsiębiorstwo może również
wykorzystać infrastrukturę chmurową do utworzenia nowego zagranicznego zakładu produkcyjnego,
wykorzystując produkcję kontraktową u kilku zleconych na zewnątrz producentów, ale szybko
wdrażając swój międzynarodowy węzeł poprzez udostępnianie chmur przez zewnętrznych dostawców
usług w chmurze. W obu scenariuszach podstawowym modelem biznesowym jest produkcja towarów,
wykorzystująca krajowe i zagraniczne zdolności produkcyjne. Jednak model biznesowy umożliwiający
przetwarzanie w chmurze może zapewnić przyrost marginesu niezbędnego dla zysku lub wesprzeć
badania i rozwój nowych produktów, które mają być wytwarzane w przyszłości. Poniżej przedstawiono
przykłady modeli biznesowych z obsługą chmury, w których aspekty biznesowe mogą zostać
przeniesione do wdrożenia w chmurze, aby zwiększyć wartość istniejącego przedsiębiorstwa:
* Łańcuch dostaw w chmurze. Łańcuch dostaw oparty na chmurze to scenariusz, w którym duże
przedsiębiorstwo produkcyjne wybiera zarządzanie popytem, zarządzanie zapasami i zarządzanie
dostawcami w chmurę, dzięki czemu informacje i dane można zarządzać globalnie praktycznie na całym
świecie, zapewniając jednocześnie wiarygodne raportowanie w czasie rzeczywistym zapasów,
surowców, pracy w toku i zapasów wyrobów gotowych. Wartością zarządzania łańcuchem dostaw w
chmurze jest możliwość zarządzania ogromnymi ilościami danych w czasie rzeczywistym od globalnych
dostawców, partnerów produkcyjnych oraz partnerów do zarządzania dystrybucją i magazynem w
kompleksowym łańcuchu dostaw.
* Sprzedaż i marketing w chmurze. Sprzedaż i marketing w chmurze mogą zyskać na agregacji
generowania potencjalnych klientów, kontaktów na stronie internetowej i zapytań klientów w
globalnie wdrażanej chmurze, aby uzyskać ogólnoświatowy obraz wysiłków na rzecz rozwoju biznesu,
skuteczności programu marketingowego oraz opinii i interakcji klientów z globalnych działań na
stronach internetowych. help desk i kontakty z obsługą klienta, wszystkie z centrów telefonicznych
zintegrowanych w tej samej chmurze. Operacja sprzedaży i marketingu w chmurze umożliwia podobne
obrazy operacyjne klientów w czasie rzeczywistym, aby pomóc reagować i reagować na sygnały
rynkowe.
* Nowa jednostka biznesowa z obsługą chmury. Firma działająca w chmurze może zostać całkowicie
uruchomiona na platformie w chmurze, aby przetestować nowy model biznesowy lub rozszerzyć
istniejącą firmę na nową geografię bez konieczności nabywania dedykowanej infrastruktury
informatycznej w celu wsparcia wysoce perspektywicznego przedsięwzięcia. Profil ryzyka rozpoczęcia
nowej działalności przedsięwzięcia zmieniają się, jeśli nie jest konieczne nabywanie, wdrażanie i
utrzymywanie centrum danych IT w celu wsparcia nowej działalności. Organizacja może szybko włączyć
nowe operacje biznesowe do wdrożenia w chmurze, zarządzanego przez dostawcę usług w chmurze,
który może być szybko zwiększany w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie biznesowe nowej firmy

lub obniżany, jeśli eksperyment biznesowy nie powiedzie się. Ta aplikacja Przetwarzanie w chmurze
zachęci do podejmowania większego ryzyka dzięki nowym modelom biznesowym i powinno pobudzić
wzrost liczby nowych innowacji biznesowych w wyniku znacznie niższego profilu ryzyka dla nowych
eksperymentów biznesowych, które umożliwiają chmury obliczeniowe.
* Obsługiwane w chmurze centra telefoniczne. Pod wieloma względami jest to naturalne dopasowanie
do niedawnej ewolucji powiązanych technologii call-center, takich jak Voice over Internet Protocol
(VoIP), który jest wewnętrznie rezonansową chmurą. Naprawdę działające w chmurze centrum
telefoniczne może być w pełni rozproszone i przyrostowe, zdolne do rozszerzenia lub zawarcia umowy
na żądanie, w przyrostach tak małych, jak jeden agent naraz. W ten sposób można by centra obsługi
telefonicznej stały się jeszcze bardziej elastyczne i wydajne, ponieważ koszty infrastruktury mogą być
precyzyjniej skalowane proporcjonalnie do kosztów pracy.
Zaproponowaliśmy tutaj kilka przykładów modeli biznesowych obsługujących chmurę. Jest to mała
lista, ale Twoja wyobraźnia jest jedyną barierą w wyobrażeniu sobie, w jaki sposób istniejące
przedsiębiorstwo może wykorzystać modele przetwarzania w chmurze, aby umożliwić części
aktualnego modelu biznesowego zwiększ przewagę konkurencyjną. Wraz z dojrzewaniem chmury
spodziewamy się wielu odmian tych koncepcji opartych na chmurach hybrydowych, które łączą
najlepsze aspekty chmur prywatnych stosowanych wewnętrznie z przedsiębiorstwem, wykorzystując
jednocześnie surowy potencjał chmur publicznych do dostępu do nowych rynków, nowych kanałów
dystrybucji i nowe produkty i usługi.
Strategiczne implikacje konkurencji w chmurze obliczeniowej
Kluczową strategiczną konsekwencją przetwarzania w chmurze jest to, że umożliwi on wielu nowym
asymetrycznym konkurentom wejście na różne istniejące rynki bez zainstalowanej bazy sztywnej
infrastruktury IT i starszych aplikacji, które zakotwiczą je w ich dotychczasowych inwestycjach. Ci nowi
konkurenci nie będą mieli zainstalowanej bazy starszych aplikacji ani nie będą mieli stałych kosztów
zainwestowanych w fizyczne centra danych i związaną z nimi infrastrukturę IT. W rzeczywistości ci nowi
asymetryczni konkurenci działający w chmurze nie podchodzą nawet do problemów biznesowych w
taki sam sposób, jak ich bardziej znani konkurenci. To jest prawdziwe zagrożenie: sposób myślenia
asymetrycznego konkurenta opartego na chmurze. Konkurenci asymetryczni nie postrzegają
infrastruktury IT i centrów danych jako koniecznych, ponieważ nigdy ich nie mieli, ani też nigdy ich nie
potrzebowali. Infrastruktura informatyczna nie zapewnia im przewagi konkurencyjnej, więc po prostu
jej nie nabywają. Co więcej, nie chcą tego, ponieważ ogranicza sprawność i elastyczność modelu
biznesowego bardziej niż cokolwiek innego. Następna generacja asymetrycznych konkurentów
opartych na chmurze postrzega infrastrukturę IT z pogardą i podejrzliwością. Nie chcą mieć nic
wspólnego z fizycznymi zasobami, które zatrzymają ich modele biznesowe. Przeciwnie, ci asymetryczni
konkurenci będą konkurować w różnicowaniu i szybkości modelu biznesowego, a zamiast budować
infrastrukturę, gdy są większymi, bardziej dojrzałymi przedsiębiorstwami, będą nadal wykorzystywać
model chmur zmiennych o zmiennym koszcie, aby rozszerzyć nieodłączną zaletę zwinności,
wyrównania zdolności produkcyjnych i unikanie kosztów stałych w celu wyprzedzenia konkurencji.
Chmura oferuje nowe zasady różnicowania konkurencji, a ci zwinni, nowi asymetryczni konkurenci
zyskają przewagę. Ponadto konkurenci asymetryczni nie znają żadnego innego modelu operacyjnego
niż paradygmat przetwarzania w chmurze. Dlatego zgromadzą wiedzę i umiejętności w zakresie
wykorzystywania opartych na chmurze modeli biznesowych, a tym samym prześcigną ich
zakorzenionych tradycyjnych rywali na podstawie wiedzy i doświadczenia w chmurze. Ich przewaga
konkurencyjna oparta na chmurze będzie szybko wzrastać w oparciu o zgromadzoną wiedzę poprzez
kolejne cykle uczenia się modelu biznesowego z obsługą chmury. Model biznesowy oparty na chmurze
może uczyć się i dostosowywać szybciej niż typowy model biznesowy oparty na infrastrukturze

informatycznej, co jest jednym z powodów, dla których firmy działające w chmurze będą działać
szorstko na swoich tradycyjnych konkurentach. W starszych modelach biznesowych występują
instalowane bazy i starzejące się infrastruktury IT. Takie dotychczasowe zakotwiczenia biznesowe
wpływają negatywnie na wiele firm i uniemożliwiają im wprowadzanie innowacji w zakresie ich
możliwości informatycznych w celu lepszego wsparcia pojawiających się obecnie wymagań
biznesowych. Zapytaj dowolnego dyrektora ds. Informatyki i zgodzą się, że wydają 70–80% swojego
budżetu IT na utrzymanie obecnych zainstalowanych aplikacji bazowych i starszych, w przeciwieństwie
do możliwości zrzucania starszych aplikacji i inwestowania kapitału w nowe innowacje w imieniu firmy.
Asymetryczna konkurencja ma już miejsce dzięki powszechnemu przyjęciu przetwarzania w chmurze
w celu stworzenia nowych, zwinnych konkurentów opartych na chmurze. Dla dojrzałych
przedsiębiorstw potrzeba zwinności staje się krytycznym wymogiem, aby przeciwdziałać taktyce tych
nowych asymetrycznych konkurentów. Jednak prawdziwą bitwą nie jest ochrona obecnego modelu
biznesowego, ale rozwój i innowacja nowych modeli biznesowych poprzez agresywne wykorzystanie
chmury obliczeniowej. To nowa granica, na której trudno będzie znaleźć asymetrycznych konkurentów.
Szybkość konkurencji
Inną strategiczną konsekwencją przetwarzania w chmurze jest szybkość konkurencji. Oprócz
umożliwienia nowego pakietu asymetrycznych konkurentów, chmura umożliwia również nowe tempo
konkurencji ze strony obecnych konkurentów. Chmura oferuje nowy model, dzięki któremu można
wprowadzać na rynek nowe rozwiązania, usługi i możliwości, które dosłownie mogą się pojawić więc
weź udział w rynku, zanim będziesz mógł mrugnąć okiem. Jest to unikalna cecha modeli biznesowych
opartych na chmurze, a nawet modeli biznesowych w chmurze. Jak opowiadają się Stalk and Hout (w
swojej książce Competing Against Time1), konkurenci działający w chmurze mają wyraźną przewagę
po prostu na podstawie szybkości, cykli uczenia się i przyspieszenia krzywej uczenia się dla nowych
innowacji modelu biznesowego. Konkurenci działający w chmurze mają wiele zalet opartych na czasie,
które zostały zidentyfikowane w przełomowej książce Stalk i Hout, a zatem będą ogromne dla
zakorzenionych konkurentów na podobnych rynkach. Konkurencja oparta na chmurze będzie
koncentrować się na zwinności i szybkości, a obie są związane z brakiem wewnętrznej infrastruktury
informatycznej i zarządzania nią. Szybkość konkurencji jest wspierana przez szereg wariantów, które
są omówione w poniższych sekcjach
* Szybkość na rynku. Model biznesowy oparty na chmurze może wprowadzić nowy produkt lub usługę
na rynek szybciej niż jego tradycyjni konkurenci. Korzyści płynące z przetwarzania w chmurze z
szybkością rynkową są kluczową cechą tej ewolucji obliczeniowej i będą ważnym powodem, dla
którego wszystkie organizacje będą badać chmurę pod kątem aspektów swoich modeli biznesowych.
Kompresja względnego czasu na rynku umożliwia organizacji szybsze wprowadzanie na rynek swoich
produktów i usług, co ma bezpośredni wpływ na generowanie przychodów, pozyskiwanie udziałów w
rynku i ich pozycję konkurencyjną wobec innych firm. Jak historia wyraźnie wskazuje, pierwszy na
rynku, często wygrywa, a chmura umożliwia tę przewagę konkurencyjną.
* Szybkość innowacji. Modele biznesowe oparte na chmurze umożliwią szybkie cykle innowacji dla
nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług oraz nowych taktyk biznesowych, które mogą
wykorzystać szybkość i zwinność chmury w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej nad konkurentami.
Szybkość innowacji w organizacji gwałtownie wzrośnie w oparciu o jej zdolność do wykorzystywania
badań nad chmurami i rozwoju w celu wprowadzania innowacji, eksperymentowania i wprowadzania
na rynek nowych koncepcji i pomysłów.
* Szybkość uczenia się. Kolejnym krytycznym wymiarem chmury obliczeniowej jest szybkość uczenia
się dzięki modelom biznesowym opartym na chmurze. W powiązaniu z wieloma innymi wymiarami

konkurencji opartej na prędkości i czasie, modele biznesowe oparte na chmurze będą czerpać korzyści
z szybkości wiedzy i szybkości uczenia się, dynamiki wspierającej szybkie zmiany, ewolucję modeli
biznesowych oraz wyższą rytmiczność lub tempo innowacja. W przypadku nowego biznesu szybkość
uczenia się ma wszystko, co związane jest z zdolnością tej organizacji nie tylko do przetrwania, ale także
do rozwoju w każdym środowisku biznesowym.
* Szybkość ewolucji modelu biznesowego. Szczytem konkurencji opartej na chmurze jest szybkość i
tempo ewolucji modelu biznesowego i innowacji, które umożliwia chmura. Po prostu skupiając więcej
zasobów ludzkich na swoim modelu biznesowym, organizacja może szybko ewoluować i
dostosowywać koncepcje modelu biznesowego, aby lepiej konkurować z konkurentami. Modele
biznesowe oparte na chmurze oferują doskonałą strukturę ewolucji modelu biznesowego ze względu
na brak wewnętrznej integracji z zainstalowaną bazą starszych systemów, bez konieczności czekania,
aż infrastruktura IT dostosuje się do modelu biznesowego.
Unikanie infrastruktury: dzisiejszy sposób myślenia o przedsiębiorczości
Krytyczną korzyścią z chmury, którą musimy podkreślić, jest możliwość całkowitego ominięcia
inwestycji i operacji w infrastrukturze IT. Dzisiejsze startupy są przeciwne całej koncepcji kupowania i
utrzymywania infrastruktury IT, centrów danych, farm serwerów i tym podobnych. Po co marnować
pieniądze i wysiłek na infrastrukturę, kiedy możemy skupić się na nowej, fajnej innowacji, nowej
technologii lub całkowicie nowym modelu biznesowym? Ten sposób myślenia o unikaniu infrastruktury
IT jest obecną rzeczywistością dzisiejszego pokolenia przedsiębiorców. W rzeczywistości, jeśli
nabywasz infrastrukturę IT, od razu jesteś uważany za starszą szkołę. Zakup „infrastruktury IT” nie jest
ani „chłodny”, ani „modny”. Unikanie infrastruktury pozwala na uzyskanie elastycznych i elastycznych
modeli biznesowych. Musimy jednak zrozumieć sposób myślenia dzisiejszych przedsiębiorców, aby w
pełni docenić tę dynamikę. Dzisiejsi przedsiębiorcy wykazują następujące cechy:
* Kultura Web-Centric. Dzisiejsi nowi przedsiębiorcy dorastali w Internecie, w całej sieci i nic poza
internetem. Żyją swoim życiem w sieci. Reprezentują kulturę obejmującą wszystko, co internetowe. To
cyfrowi tubylcy. To pokolenie przedsiębiorców będzie niezwykle wygodne z konkurencją opartą na
chmurze, ponieważ czuje się komfortowo z internetowymi wymiarami przetwarzania w chmurze.
* Remote Distributed Anonymous Collaborators (RDAC). Dzisiejsza generacja nowych konkurentów
jest niezwykle wygodna dzięki zdalnej współpracy, często anonimowej, z rówieśnikami i partnerami,
których nigdy nie spotkali. To pokolenie przedsiębiorców może osiągnąć swoje cele dzięki wysoce
zwirtualizowanemu procesowi współpracy z partnerami i partnerami ze wspólną wizją i celami.
Ponieważ sieć lub społeczność jest zdefiniowana i dostosowana do wspólnych ideałów, wizji i celów,
mogą odnieść sukces dzięki wykorzystaniu zdalnego modelu współpracy anonimowej. Ta konstrukcja
organizacyjna jest idealna jako prekursor opartych na chmurze modeli biznesowych - oparty na sieci
model biznesowy współpracy można migrować do modelu wykonawczego opartego na chmurze.
* Ekosystemy aplikacji internetowych. Współcześni przedsiębiorcy są intymni z „wszystkim, co
internetowe”, Google, Amazon, Facebook, Apple / iPhone, Android, wszechobecne urządzenia mobilne
i komunikacja bezprzewodowa - dorastali z tymi aplikacjami, modelami i modelami obliczeniowymi i
nie dbają o tradycyjne modele obliczeniowe oparte na zainstalowanym oprogramowaniu na grubych
klientach podłączonych do konwencjonalnego centrum danych. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna za
pośrednictwem Internetu i przeglądarki, nie chce tego.
* Open Source i wszystko jest darmowe. To pokolenie nowych przedsiębiorców chce oprogramowania
za darmo, jeśli chce dostać wszystko za darmo. Open source i darmowy jest zawsze pierwszym
wyborem. Jeśli nie mogą uzyskać swojego oprogramowania za darmo, będą alternatywnie wyglądać,

jak najtaniej wypożyczyć je przez Internet. Prawie zawsze będą unikać kupowania aktywów fizycznych
lub oprogramowania licencyjnego, aby uniknąć konieczności zarządzania zainstalowaną bazą, aby
uniknąć płacenia za narzędzia programowe, które ich zdaniem powinny być wolne dla wspólnego
dobra. Modele biznesowe o otwartym kodzie źródłowym są tym, co wiedzą i chcą.
* Urządzenia mobilne i telekomunikacja niezwiązana. Dzisiejsi przedsiębiorcy najprawdopodobniej
pominą fizyczną linię telefoniczną w celu spełnienia wymagań telefonu domowego, a zamiast tego
polegają na komunikacji bezprzewodowej. To pokolenie unika fizycznych połączeń, fizycznej
infrastruktury i jest fizycznie związane z czymkolwiek. To dodatkowo wpływa na sposób myślenia, który
pozwala uniknąć infrastruktury za wszelką cenę.
* Rozproszona współpraca. Współcześni przedsiębiorcy są zaangażowani w wysoce rozproszone
modele współpracy, w których ich partnerzy, współpracownicy i współpracownicy są połączeni za
pośrednictwem Internetu w luźno powiązane procesy biznesowe w celu wsparcia wspólnej wizji
modelu biznesowego. Fizyczny rozkład zespołu, procesy i model organizacyjny sprawiają, że oparte na
chmurze modele konkurencji są idealne dla tych nowych konkurentów.
* Umieść to wszystko w sieci. Nie obawiają się sieci, którą prezentują bardziej tradycyjni konkurenci.
Innymi słowy, podczas gdy z pewnością istnieje wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i
wydajnością internetowych modeli biznesowych i operacji, dzisiejsi młodzi przedsiębiorcy nie
postrzegają ich z podejrzliwością i konsternacją; postrzegają je jako aktualną rzeczywistość i pracują
nad tymi przeszkodami, aby mimo wszystko uruchomić swoje modele biznesowe. Dzisiejsze
nastawienie przedsiębiorcze stworzy nową generację opartych na chmurze modeli biznesowych, które
wkrótce będą atakować przestarzałe rynki i branże, a także tworzyć zupełnie nowe. Powyższa dyskusja
rozwija profil prawdopodobnych konkurentów chmurowych, którzy staną się asymetrycznymi
konkurentami. Te asymetryczne konkurencje będą siłą, z którą trzeba się liczyć, a cloud computing
będzie podstawową technologią, z którą będą konkurować. Połącz mentalność tych nowych
przedsiębiorców z technologicznym podejściem do przetwarzania w chmurze i istnieje realne
niebezpieczeństwo dla osób niepokojących wraz z ogromną szansą dla użytkowników chmur.
Ewolucja z SOA do chmury
Do tej pory ta część koncentrowała się na niektórych strategicznych, biznesowych, informatycznych i
finansowych implikacjach przetwarzania w chmurze oraz charakterystyce konkurentów działających w
chmurze. W tej części omówimy niektóre scenariusze migracji i adopcji w chmurze, które mają wpływ
na względny sukces chmury dla organizacji w przejściu z ostatniego głównego paradygmatu
architektury, architektury zorientowanej na usługi lub SOA, do przetwarzania w chmurze. Mimo że SOA
jest wciąż rozwijającym się trendem architektonicznym i technologicznym, stał się de facto
paradygmatem architektonicznym dla aplikacji biznesowych i możliwości technologii informatycznych.
Chociaż niektórzy analitycy z własnej woli deklarują, że SOA jest „martwa”, paradygmat usług i
możliwości świadczenia usług związanych z SOA - pomimo bagażu - będzie dominującym wzorem
architektonicznym przez wiele lat. Chmura skorzysta z dobroci SOA zarówno w perspektywie
krótkoterminowej, jak i długoterminowej.
Chmura obliczeniowa, oczywiście, korzysta z SOA w znaczący sposób. Przetwarzanie w chmurze jest
bezpośrednio związane z dostarczaniem i konsumpcją możliwości IT jako usługi przez Internet. SOA
umożliwia oparte na chmurze modele biznesowe i modele biznesowe z obsługą chmury. Chmura
opiera się na barkach SOA. SOA, oczywiście, opiera się na wcześniejszych osiągnięciach technologii i
architektury oraz innowacjach związanych z przetwarzaniem w sieci i przetwarzaniem masowym.
Wiele organizacji odniosło sukces w swoich inicjatywach SOA, a zatem są dobrze przygotowane do
przyjęcia chmury obliczeniowej jako realnej strategii technologicznej. Chmura logicznie opiera się na

koncepcjach usług SOA, w szczególności współużytkowanych usługach infrastruktury SOA,
podstawowych usługach dla przedsiębiorstw oraz czystych warstwowych architekturach
reprezentowanych przez SOA. Organizacje, które przyjęły architekturę SOA, będą miały łatwiejsze
obliczenia przejściowe. Jednak wiele organizacji, które borykały się z SOA, szybko porzuciło swoje
nieudane strategie SOA i zamiast tego skoncentrowało swoje wysiłki na cloud computing z nadzieją na
realizację wielu podobnych korzyści. Pytanie brzmi: czy te organizacje mogą realizować swoje cele
chmurowe w oparciu o nieudaną strategię SOA?
Ta sekcja bada relacje między SOA a chmurą obliczeniową oraz to, jak jedna dyscyplina opiera się na
drugiej. SOA i przetwarzanie w chmurze są współzależnymi inicjatywami i jeśli są realizowane jako
powiązane inicjatywy, oferują Agility Double Play. Możesz osiągnąć zwinność i elastyczność dzięki
adaptacji architektury SOA oraz dodatkowej elastyczności przedsiębiorstwa dzięki przetwarzaniu w
chmurze. Jeśli organizacja pominie SOA i zmierza w kierunku cloud computing, w końcu będzie musiała
ponownie przyjrzeć się koncepcjom SOA i usług, a także dyscyplinom architektonicznym i
organizacyjnym wymaganym do osiągnięcia sukcesu w obu. Naszym stanowiskiem jest to, że
potrzebujesz zachowania SOA z cloud computing. Sugerujemy jednak, że sukces z SOA oznacza, że
Twoja organizacja ma lepszą pozycję, aby odnieść sukces dzięki cloud computing.
SOA Cloud Transitions: skok do Cloud Computing
Przejście na przetwarzanie w chmurze dla wielu organizacji ma miejsce obecnie, począwszy od edukacji
i świadomości, oceny platform dostawców w odniesieniu do ukierunkowanych korzyści oraz dowodów
koncepcji i wdrożeń pilotażowych. Cykl szumu przetwarzania w chmurze rozpoczął się, napędzany
przez szum analityków, roszczenia dostawców i pragnienia użytkowników końcowych. W tej sekcji
skupiono się na ścieżce przyjęcia do chmury obliczeniowej z SOA. Zaobserwowaliśmy, że wiele
organizacji korzysta z przetwarzania w chmurze, a ich platforma startowa w cloud computing
reprezentowana jest przez pięć szerokich ścieżek przejścia do przetwarzania w chmurze:
1. Przejście do przetwarzania w chmurze z udanej inicjatywy SOA. Twoja inicjatywa cloud computing
opiera się na sukcesach SOA dzięki wykorzystaniu dyscyplin zarządzania SOA, usług współdzielonej
infrastruktury, warstw wspólnych usług danych, dobrze zdefiniowanych i warstwowych architektur
korporacyjnych oraz, oczywiście, aplikacji złożonych z usług, które powinny być łatwiej przenoszone na
chmurę Platforma. Jest to stosunkowo łatwy wzór przejścia do przetwarzania w chmurze i oferuje
cnotliwy cykl skumulowanych korzyści SOA w połączeniu ze wzrostem korzyści z przetwarzania w
chmurze. To podwójna gra Agility!
2. Przejście do przetwarzania w chmurze z inicjatywy Immature SOA, z wstępnym sukcesem. Twoja
inicjatywa przetwarzania w chmurze rozpoczyna się od niedojrzałej i potencjalnie udanej inicjatywy
SOA, w której przetwarzanie w chmurze może wykorzystać dyscyplinę architektoniczną, opierać się na
już wdrożonych usługach współdzielonej infrastruktury SOA i podstawowych usługach dla
przedsiębiorstw oraz wykorzystywać dyscypliny zarządzania SOA. SOA i przetwarzanie w chmurze daje
powodzenie.
3. Przejście na Cloud Computing z inicjatywy Immature SOA. Walczy o osiągnięcie sukcesu. Ten wzór
przejścia w chmurze oznacza, że organizacja jest sfrustrowana swoją inicjatywą SOA i wierzy, że
przetwarzanie w chmurze może dostarczyć wartość informatyczną przedsiębiorstwu w sposób mniej
ryzykowny i mniej angażujący firmy. Ten wzór przejścia nie oznacza, że SOA się nie powiedzie, tylko że
organizacja boryka się z typowymi wyzwaniami związanymi z przyjęciem SOA. W ten sposób cloud
computing oferuje inną drogę do realizacji, która może nie wytrzymać zmian organizacyjnych,
behawioralnych i kulturowych wymaganych przez SOA. Niebezpieczeństwo polega na przekierowaniu
krytycznych zasobów IT i finansowania do chmury, gdy SOA nadal wymaga stałej koncentracji i wysiłku.

To właśnie nazywamy „czerwoną strefą SOA”, w której przyjęcie SOA może zostać poważnie osłabione
podczas normalnego cyklu życia SOA.2 Nasze doświadczenie sugeruje, że chmura będzie cierpieć z
powodu tych samych wyzwań behawioralnych, kulturowych i motywacyjnych, które robił SOA .
4. Przejście na przetwarzanie w chmurze z nieudanej inicjatywy SOA. Twoja inicjatywa przetwarzania
w chmurze zaczyna się od nieudanej strategii SOA i zasadniczo twoja organizacja „zmniejsza swoje
straty” i odchodzi od koncepcji SOA - usług infrastrukturalnych, składu aplikacji z usług, ponownego
wykorzystania i udostępniania usług i tak dalej. Awaria SOA występuje w wielu formach, ale generalnie
wskazuje, że organizacja nie miała apetytu na SOA, zarządzanie SOA, trwałą inwestycję w SOA oraz
dyscyplinę wymaganą do realizacji przyrostowych i skumulowanych korzyści SOA z czasem.
5. Przejście do przetwarzania w chmurze, pomijanie SOA. Ten wzorzec przejścia w chmurze oznacza,
że organizacja jest późnym użytkownikiem SOA lub nigdy tak naprawdę nie zyskała na popularności
dzięki wysiłkom SOA, a zamiast tego zdecydowała się przejść bezpośrednio do paradygmatu
przetwarzania w chmurze. Ten wzorzec adopcji w chmurze koncentruje się na małych i średnich
firmach, gdzie skumulowana kombinacja złożoności biznesowej i informatycznej, wyzwania związane
z integracją i możliwości duplikowania aplikacji nie zmusiły ich do rozważenia inicjatywy SOA.
Inicjatywy SOA cieszą się większą popularnością wśród większych, bardziej złożonych organizacji, które
zgromadziły złożoność dzięki fuzjom i przejęciom, a także dzięki naturalnemu wzrostowi organicznemu,
w którym złożoność IT i złożone aplikacje i możliwości ewoluowały od wyborów organizacyjnych i
strukturalnych, w połączeniu ze zdecentralizowanym nadzorem informatycznym i słabym
zarządzaniem . Ten wzorzec adopcji w chmurze jest bardzo typowy dla nowych startupów lub małych
firm, które tak naprawdę nigdy nie musiały realizować wewnętrznej strategii SOA, aby zaatakować
typowe wyzwania integracyjne większych organizacji.
Przeskakiwanie do chmury obliczeniowej z SOA jest w pewnym sensie naturalnym rozszerzeniem, ale
w inny sposób oznacza obejście czasem trudnego wysiłku reprezentowanego przez korporacyjną
inicjatywę SOA. Zbadamy niektóre konsekwencje przejścia na przetwarzanie w chmurze z różnych
etapów przyjęcia SOA.
Agility Double Play: SOA + Cloud Computing = bardziej zwinne przedsiębiorstwo Najbardziej
przekonującym aspektem powyższych schematów przejścia w chmurze jest zdolność do prowadzenia
elastyczności przedsiębiorstwa z dwóch perspektyw równolegle. SOA w połączeniu z chmurą
obliczeniową oferuje Agility Double Play, która łączy zwinność oferowaną przez elastyczne,
zwirtualizowane środowisko chmurowe z procesem biznesowym i elastycznością składu aplikacji
oferowaną przez SOA poprzez wielokrotne wielokrotne korzystanie z usług. Architektura SOA zapewnia
elastyczność przedsiębiorstwa dzięki składowi aplikacji i zarządzaniu procesami biznesowymi w oparciu
o korzystanie z usług internetowych (lub usług) dostępnych w przedsiębiorstwie lub dostępnych przez
zewnętrznych dostawców usług. SOA wspiera również elastyczność IT, pobierając starsze systemy i
infrastrukturę z aplikacji za pomocą warstwowej architektury usług, która pomaga wyeliminować
interfejsy typu punkt-punkt, a zamiast tego zachęca do dostępu do implementacji usług za pomocą
opartych na standardach interfejsów wykorzystujących standardy branżowe. Przetwarzanie w
chmurze oferuje inny poziom elastyczności w przedsiębiorstwie dzięki szybkiemu udostępnianiu
nowych aplikacji biznesowych do obsługi poprzez hosting na platformie obsługującej chmurę, co
ogranicza potrzebę określania, zamawiania, nabywania, instalowania, konfigurowania, testowania i
zarządzania infrastrukturą ( serwery, pamięć masowa, sieci, zabezpieczenia), aby umożliwić tę aplikację
biznesową. Wykorzystując paradygmat przetwarzania w chmurze, można szybko wprowadzić aplikację
biznesową bez kosztów, czasu i wysiłku wymaganego do zakupu, instalacji i konfiguracji dedykowanej
infrastruktury. Ta agility Double Play SOA w połączeniu z cloud computing łączy wiele scenariuszy
najlepszych z obu światów w bardzo realną i namacalną propozycję wartości, która jest zbyt ważna,

aby ją zignorować. aby umożliwić realizację celów biznesowych w przedsiębiorstwie. Musisz zrozumieć,
że są to działania uzupełniające i że w rzeczywistości chmura wyraźnie opiera się na architekturze SOA
i włączeniu usług, aby zapewnić swoje możliwości danemu przedsiębiorstwu.
Chmura uruchamia inicjatywy SOA dzięki już istniejącemu wyraźnemu wzorcowi branżowemu,
zainteresowanie chmurą przyciąga nowe inicjatywy SOA. Presja ekonomiczna na wiele organizacji
wywołała gwałtowny wzrost zainteresowania technologią chmury. Zainteresowanie chmurą,
nieoczekiwanie, pobudziło zainteresowanie SOA lub ujawniło nowe zapotrzebowanie na SOA, które
wymagało uruchomienia chmury w celu pobudzenia. Niezależnie od tego, zainteresowanie chmurą
obliczeniową wywołało ukryty popyt na SOA. Ściąganie nowych wysiłków w zakresie architektury SOA
z jednej perspektywy nie powinno być zaskoczeniem. W końcu chmura wymaga pewnej dojrzałości
technicznej i behawioralnej, dzięki czemu organizacja będzie mogła swobodnie obsługiwać możliwości
i aplikacje, a także jest przyzwyczajona do korzystania z usług IT jako usług. Sposób myślenia organizacji
i kultury zorientowanej na usługi jest silnie powiązany z rodzącym się paradygmatem przetwarzania w
chmurze. Technicznie rzecz biorąc, ciągnięcie architektury SOA w chmurze wynika z wymogu
możliwości obsługi usług w celu ich dostarczenia lub wykorzystania za pośrednictwem modelu
opartego na chmurze. Zachowawczo chmura ciągnąca SOA to poziom komfortu dzięki nabyciu
krytycznych możliwości IT jako usługi świadczonej przez innych. Oparty na zaufaniu model chmury jest
bardzo podobny do opartego na zaufaniu modelu SOA i współdzielonych, wielokrotnego użytku usług
świadczonych przez innych. Pod względem kulturowym, gdy firma jest przyzwyczajona do dostarczania
i konsumowania zasobów od stron trzecich, zewnętrznych lub wewnętrznych, organizacja będzie miała
lepszą zdolność do absorbowania i adaptowania możliwości biznesowych opartych na chmurze w
swoim przedsiębiorstwie. Łącząc te siły, nie jest niespodzianką, że zainteresowanie cloud computing
przyciąga SOA jako model biznesowy, strategię IT i paradygmat architektoniczny, które mają większe
znaczenie dla wszystkich organizacji.
SOA umożliwia chmurę Z perspektywy biznesu, IT i architektury,
SOA umożliwia chmurę z powodu kulturowych i behawioralnych sił, które wcześniej
zidentyfikowaliśmy - sposobu myślenia i kultury dostarczania i konsumpcji krytycznych zasobów w
modelu opartym na zaufaniu od stron trzecich. SOA umożliwia chmurę z perspektywy modelu
biznesowego, gdzie orientacja na usługi polega na podejmowaniu właściwych decyzji o możliwościach
podstawowych i kontekstowych, napędzanych najczęściej analizą kosztów transakcji i oceną
ekonomicznych kompromisów oraz względnymi uzasadnieniami analizy kosztów i korzyści dla
wykonywania określonych funkcji biznesowych wewnętrznie w porównaniu z posiadaniem
zewnętrznych dostawców usług w imieniu organizacji. Są to wspólne decyzje w organizacji i strukturze
każdej działalności gospodarczej.
SOA umożliwia chmurę z perspektywy strategii IT, ponieważ funkcje informatyczne przedsiębiorstwa
muszą zapewniać poziom wsparcia dla biznesu, który jest na równi, minimalnie, z zewnętrznymi
dostawcami usług o takich samych możliwościach IT. W ten sposób organizacja IT musi zbadać, w jaki
sposób najlepiej wspiera strategiczny model biznesowy i taktyczną codzienną działalność firmy, a
następnie podjąć te same podstawowe i kontekstowe decyzje, które są podejmowane przez firmę. W
ten sposób SOA umożliwia chmurę z tej perspektywy w prowadzeniu behawioralnego modelu
optymalizacji przedsiębiorstwa IT w oparciu o decyzje dotyczące usług i kosztów wspierające biznes.
SOA zapewnia chmurę, zapewne z perspektywy architektonicznej i technicznej. Uruchamianie zasobów
umożliwia ich logiczne zrozumienie i wykorzystanie w szczegółowości, która jest bardziej naturalnie
rodzima w chmurze. Ponadto włączenie zasobów zasobów określa logiczne granice i tryby interakcji,
które najlepiej pasują do chmury. Wreszcie, można włączyć obsługę, aby zapewnić utrzymanie
współzależności, aby zapewnić naturalną skalowalność i elastyczność.

Kiedy robić SOA vs chmura?
Kluczowym tematem, który wyłania się z dyskusji Agility Double Play i przejścia z SOA na chmurę, jest
zrozumienie, kiedy firma potrzebuje modelu architektonicznego opartego na SOA, w przeciwieństwie
do lub w połączeniu z opartym na chmurze modelem architektonicznym. Ostatecznie odpowiedzią jest
to, że w końcu będziesz je wykonywać jednocześnie, przy czym chmura będzie główną infrastrukturą
przedsiębiorstwa oraz architektura aplikacji i wdrażania, a SOA jest architekturą aplikacji głównej.
Jednak w perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy przetwarzanie w chmurze dojrzewa, musi
istnieć uzgodnienie architektury SOA i chmury w oparciu o referencyjne modele przemysłowe i
architektury referencyjne. Oba te podejścia muszą jednak zostać zmapowane i dostosowane do dobrze
sformułowanej i udokumentowanej architektury korporacyjnej dla Twojej organizacji. Ponadto
ustalenie, czy architektura SOA lub chmura jest architekturą podstawową dla potrzeb biznesowych,
musi być określona początkowo na podstawie celów biznesowych i celów. Chociaż zachodzą na siebie
odpowiednie propozycje wartości SOA i chmury, istnieją również różnice. Jak pokazano, sterowniki
biznesowe dla SOA i chmury są w pewien sposób podobne, ale wiele innych. Pamiętaj, że SOA jest
zasadniczo konstrukcją architektury aplikacji opartą na usługach wielokrotnego użytku, podczas gdy
chmura jest pod wieloma względami znacznie szersza niż SOA pod względem jej zdolności do obsługi
szerokiego zakresu wyzwań biznesowych, technologicznych i ekonomicznych. Wiele organizacji podąża
ścieżką SOA i próbuje określić, w jaki sposób chmura obsługuje lub rozszerza swoje obecne strategie
SOA, lub jak chmura powinna być realizowana jako oddzielna, ale powiązana inicjatywa IT dla ich
przedsiębiorstwa. W przypadku tych organizacji mogą rozważyć wykorzystanie technologii wirtualizacji
chmury i oprogramowania warstwy pośredniej w chmurze, aby zapewnić podstawowe usługi
korporacyjne lub usługi infrastruktury SOA wymagane w ich inicjatywie SOA. Podejście to zapewnia
strukturę umożliwiającą chmurowe udostępnianie warstw usług infrastruktury SOA architektura
referencyjna, przy jednoczesnym utrzymaniu warstw biznesowych i usług danych skoncentrowanych
na architekturze SOA, a także zdolność do wspierania orkiestracji procesów i składu aplikacji. W ten
sposób podejście to skutecznie „wstawia” chmurę do architektury referencyjnej SOA. W przypadku
organizacji, które są późno przyjmującymi architekturę SOA, ale są wczesnymi użytkownikami chmury,
proponujemy uczynić chmurę wzorcową architekturą wzorcową, wykorzystując w ten sposób chmurę,
aby umożliwić realizację strategii SOA. W związku z tym zamiast pozyskiwać infrastrukturę SOA i
narzędzia warstwy pośredniej, należy wdrażać swoje usługi na platformie obsługującej chmurę, która
będzie obsługiwać usługi, zapewniać funkcje kontenera wykonawczego i / lub serwera aplikacji oraz
wspierać koordynację i skład aplikacji biznesowych zbudowanych z portfolio usług. Wybrana platforma
chmurowa może być chmurą prywatną, którą implementujesz wewnętrznie, lub może to być platforma
chmurowa innej firmy oferowana jako usługa przez wielu dostawców usług w chmurze. Podejście to
„wstawia” SOA i usługi hostingu / udostępniania w architekturę referencyjną w chmurze. Plusem
związanym z tym podejściem jest wykorzystanie opartej na chmurze architektury SOA w celu
zwiększenia lub zmniejszenia popytu na usługi, dla których nie jesteś pewien ich rzeczywistego
zapotrzebowania na energię w przedsiębiorstwie lub przez klientów. Tak więc, odpowiadając na
pytanie, „Co to jest główna architektura referencyjna?” Nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.
Opierając się na poprzednich dyskusjach, istnieją cztery główne podejścia do ustalenia, w jaki sposób
można uzgodnić SOA i Cloud, jak opisano poniżej.
* Chmura jako platforma SOA i hosting / dostarczanie usług: W tym podejściu chmura jest
wykorzystywana jako główna architektura referencyjna, a tym samym zapewnia platformę SOA i
wspiera oprogramowanie pośrednie dla hostingu usług, udostępniania, zarządzania i składu aplikacji.
Podejście to będzie działać szczególnie dobrze, gdy istnieje dostosowanie organizacyjne i współpraca
organizacji architektury aplikacji z organizacją infrastruktury przedsiębiorstwa / centrum danych, i są
one dostosowane do strategii chmury, która uczyni ten model priorytetem.

* SOA z infrastrukturą SOA obsługującą chmurę: W tym podejściu SOA pozostaje główną architekturą
referencyjną dla aplikacji i usług, ale uznaje wartość, jaką struktura chmury może przynieść dla
infrastruktury SOA i narzędzi warstwy pośredniej. W związku z tym podejście to ma na celu
umożliwienie SOA poprzez udostępnienie infrastruktury SOA w chmurze za pomocą wewnętrznej
platformy chmurowej lub wykorzystanie zewnętrznego dostawcy usług w chmurze. To podejście jest
już stosowane przez wiele organizacji.
* SOA i chmura jako strategie równoległe: w tym scenariuszu wykorzystuje się SOA i chmurę jako
oddzielne, ale równoległe strategie, przy czym SOA jest wykonywana przez organizację Enterprise
Applications, a chmura jest wykonywana przez organizację IT Operations / Data Center. Często w
dużych przedsiębiorstwach funkcje te znajdują się w oddzielnych domenach zarządzania i zazwyczaj są
to różne zestawy umiejętności. Architektura aplikacji to oddzielna dyscyplina od centrum danych,
inżynierii infrastruktury i działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Aplikacje korporacyjne,
architektura aplikacji i tworzenie aplikacji są często zorganizowane w oddzielną strukturę
organizacyjną od działań skoncentrowanych na operacjach centrum danych, inżynierii infrastruktury,
operacjach informatycznych i zarządzaniu przepustowością. Ten model będzie działać tak długo, jak
punkty dotykowe między SOA a chmurą zostaną zdefiniowane i dobrze zrozumiane, tak aby
współpracowały ze sobą w celu zoptymalizowania ich dostosowania i wsparcia celów biznesowych.
Najprawdopodobniej strategie dla każdego muszą być zbieżne i tam muszą być odpowiednie kontrole
zarządzania architekturą przedsiębiorstwa, wspierane przez inne konstrukcje zarządzania IT, aby
zapewnić dostosowanie i wspólne dostarczanie SOA i chmury dla biznesu.
* Podwójna gra Agility: SOA i chmura razem: oczywiście, w tej części, w której realizujemy SOA i chmurę
jako część pojedynczej strategii przedsiębiorstwa, która wykorzystuje zalety obu podejść
architektonicznych w imieniu Organizacja IT i biznes. W Agility Double Play, niezależnie od względnej
dojrzałości strategii SOA i chmury, są one zbieżne w ramach strategii parasolowej, która obejmuje
zarówno kluczowe elementy pojedynczej strategii biznesowej, jak i IT. W tym modelu mogą istnieć
dwie skupione grupy robocze lub zespoły zajmujące się szczegółami zarówno SOA, jak i chmury, ale
powstanie zintegrowany zespół, który łączy je razem, architektonicznie, organizacyjnie i z perspektywy
wykonania, aby mogły one dostarczyć wzajemne korzyści, jakie oferuje SOA i chmura jako jedna
zintegrowana strategia.
Czego nie robi Cloud Computing, ale SOA działa (lub może) SOA oferuje szereg korzyści biznesowych,
które są unikalne dla SOA i których przetwarzanie w chmurze nie może przynieść. Dlatego nie należy
ich traktować jako wzajemnie wykluczających się inicjatyw, lecz jako inicjatywy uzupełniające. Poniżej
przedstawiono kilka kluczowych korzyści SOA, których przetwarzanie w chmurze nie może zaoferować:
* Wspiera szybsze tworzenie aplikacji poprzez Compostion / Orchestration.
SOA oferuje niezrównaną zdolność do szybkiego tworzenia nowych aplikacji biznesowych i
organizowania nowych lub zmienionych procesów biznesowych w oparciu o korzystanie z dostępnych
usług internetowych. Jest to wyjątkowa propozycja wartości inicjatyw SOA. Przetwarzanie w chmurze
nie zapewnia wartości w szybszym tworzeniu aplikacji, ale wspiera szybszy czas wprowadzania
produktu na rynek, eliminując zakup infrastruktury i dostarczanie aspektów nowych aplikacji
biznesowych, a także dostęp do platform jako usługa (PaaS), która może skrócić czas wprowadzania na
rynek nowych aplikacji biznesowych.
* Wspieraj rozwój i ponowne wykorzystywanie usług biznesowych. Podczas gdy inicjatywy SOA
polegają na rozwijaniu i konsumowaniu wielokrotnych usług wielokrotnego użytku, przetwarzanie w
chmurze polega bardziej na wykorzystaniu wewnętrznych lub zewnętrznych usług infrastruktury, usług
platformy (PaaS), usług aplikacji (SaaS). Istnieje tu wspólny wątek, ponieważ inicjatywy SOA uznają

wartość tworzenia wspólnej warstwy podstawowych usług dla przedsiębiorstw, a przetwarzanie w
chmurze opiera się na usługach współdzielonej infrastruktury wewnętrznej lub trzeciej strony,
usługach platformy i aplikacjach. Podstawowa różnica między SOA a chmurą polega na tym, że SOA
kładzie nacisk na rozwój i ponowne wykorzystywanie usług danych, biznesu i prezentacji z perspektywy
architektury aplikacji.
* Zmniejsz konserwację aplikacji dla aplikacji niestandardowych. Inicjatywy SOA zmniejszają koszty
utrzymania aplikacji dzięki wykorzystaniu gotowych wstępnie przetestowanych usług do tworzenia
aplikacji biznesowych, co bezpośrednio zmniejsza koszty konserwacji i rozwoju. Ponadto przeglądanie
lub ulepszanie aplikacji składających się z usług jest znacznie tańsze niż przekodowywanie aplikacji.
Chmura może wyeliminować konserwację aplikacji, wykorzystując aplikacje biznesowe oparte na SaaS
w celu zaspokojenia odpowiednich potrzeb biznesowych. Chmura może również zredukować aspekty
utrzymania aplikacji, tworząc niestandardowe aplikacje z platform jako podejścia usługowego (Paas),
które eliminują potrzebę utrzymywania platformy aplikacji i związanej z nią platformy
oprogramowania pośredniego wymagane do obsługi aplikacji.
* Zmniejszenie kosztów integracji. SOA radykalnie zmniejsza koszty integracji przedsiębiorstwa, które
mogą wynosić od 20 do 30% typowego budżetu IT. Redukcja kosztów integracji polega na eliminacji
interfejsów typu punkt-punkt, wykorzystując narzędzia SOA, takie jak magistrale usług korporacyjnych
i powiązane narzędzia integracyjne, a także usługi sieciowe i podejścia XML do budowania i integracji
aplikacji.
* Racjonalizacja i konsolidacja portfela aplikacji pomocniczych.
Inicjatywy SOA ułatwiają udostępnianie i ponowne wykorzystywanie wspólnych usług, które
umożliwiają konsolidację i racjonalizację dotychczasowych portfeli aplikacji. Cloud computing
koncentruje się bardziej na usprawnianiu i optymalizacji (i potencjalnie outsourcingu) warstw
infrastruktury informatycznej architektury przedsiębiorstwa, podczas gdy SOA koncentruje się bardziej
na portfelach aplikacji i warstwach architektury aplikacji architektury korporacyjnej. SOA ma zatem
bardziej bezpośredni wpływ na racjonalizację portfeli aplikacji, usprawnienie procesów biznesowych i
harmonizację danych w całym przedsiębiorstwie.
Głównym przesłaniem jest to, że podczas gdy przetwarzanie w chmurze i SOA oferują pewne
powiązane korzyści, są to naprawdę uzupełniające się inicjatywy, w przeciwieństwie do wzajemnie
wykluczających się inicjatyw. Twierdzimy, że przetwarzanie w chmurze odniesie znaczące korzyści z
SOA, a zachowania odnoszące sukcesy w inicjatywach SOA można bardzo łatwo przenieść do
początkowej inicjatywy przetwarzania w chmurze. Jeśli twoje przedsiębiorstwo realizuje obie
inicjatywy, możesz osiągnąć podwójną grę Agility.
Awaria SOA i wpływ na sukces Cloud Computing
Awaria SOA nie powoduje sukcesu chmury obliczeniowej. Jednak niepowodzenie SOA nie zwiastuje
bezpośrednio awarii chmury obliczeniowej. Każdy z nich wymaga różnych poziomów zaangażowania z
interesariuszami biznesowymi i właścicielami procesów biznesowych w celu osiągnięcia sukcesu,
podczas gdy obszary, w których oba mogą odnieść sukces w danym przedsiębiorstwie, się pokrywają.
Sukces SOA może ułatwić przejście do udanej inicjatywy przetwarzania w chmurze poprzez
wykorzystanie dyscyplin, możliwości i wiedzy zdobytych dzięki inicjatywom SOA. Awaria SOA może być
spowodowana różnymi przyczynami, z których niektóre mogą wpływać na zdolność organizacji do
przejścia na przetwarzanie w chmurze, a niektóre z nich nie. Poniżej przedstawiono typowe wyzwania
SOA, które mogą przyczynić się do ograniczenia sukcesu SOA lub całkowitej porażki:

* Wady zarządzania SOA. Wyzwania SOA lub jawne awarie mogą w wielu przypadkach być
spowodowane brakiem właściwego rozwiązania wymogów zarządzania SOA, nie tyle z perspektywy
zarządzania technicznego, co z perspektywy organizacyjnej, kulturowej, nabycia, finansowania i
własności usług. Jak doświadczyliśmy, wymagania w zakresie zarządzania będą ewoluować wraz z
postępem i dojrzewaniem wdrażania SOA, więc wymagania dotyczące zarządzania SOA są trwałe i
długotrwałe. Być może dlatego zarządzanie SOA jest tak ważne dla sukcesu SOA.
* Brak dostarczenia wartości dla użytkownika końcowego. (np. szybszy czas wprowadzania na rynek
aplikacji biznesowych, niższe koszty rozwoju). Często widzimy, że organizacje spędzają zbyt wiele czasu
na działaniach dostawcy usług i wdrażaniu technologii SOA, w przeciwieństwie do współpracy ze
środowiskami biznesowymi i użytkownikami końcowymi w celu szybkiego zastosowania SOA do
problemów biznesowych. Korzyści wynikające z architektury SOA tracą na wartości, gdy wysiłek skupia
się na „robieniu SOA”, a nie na „prowadzeniu działalności gospodarczej dzięki włączaniu aplikacji,
danych, procesów biznesowych i infrastruktury informatycznej przez SOA”. Istnieje ogromna różnica
między nimi. Sukces SOA jest najczęściej realizowany poprzez dostarczanie szybkiej wartości
interesariuszom biznesowym danego przedsiębiorstwa.
* Zbyt duże skupienie się na możliwościach dostawców usług SOA i niewystarczający czas na
dostarczanie aplikacji i możliwości użytkowników końcowych. W związku z powyższymi komentarzami,
jeśli nie możesz z powodzeniem współpracować z liderami biznesu i społecznością użytkowników
biznesowych, będziesz mieć trudności z utrzymaniem stałego zaangażowania w SOA, chyba że szybko
dostarczysz swoim klientom wartość biznesową.
* Zbyt dużo wysiłku próbującego wyjaśnić, czym jest SOA a dostarczaniem Wyniki biznesowe za
pośrednictwem usług. Jak wszyscy wiemy, najbardziej udane inicjatywy SOA są osadzone w biznesie,
tak że w ogóle nie mówimy o SOA. Im szybciej odbierzemy rozmowę SOA i skupimy się na celach
biznesowych lub celach misji, tym lepiej wszyscy będziemy, a tym bardziej udany będzie SOA.
Wiele niepowodzeń SOA i zmagania się ze strefą SOA w kolorze czerwonym można przypisać
wewnętrznemu skupieniu dostawców usług, a nie zrozumieniu, jak angażować interesariuszy
biznesowych i stosować SOA do wyzwań biznesowych. Chmura, ze względu na bardziej ukierunkowaną
i węższą propozycję wartości, może być w stanie uniknąć przesadnego rozczarowania, które przeżyła
SOA.
Wzorce SOA i konsekwencje przyjęcia chmur
Istnieje kilka wzorów przejścia chmur z SOA, które wyraźnie zapowiadają się dobrze dla udanej
inicjatywy przetwarzania w chmurze. Omawiamy kilka z nich tutaj, z zastrzeżeniem, że ta lista nie jest
wyczerpująca, ani nie ma być. Inicjatywy SOA mają tendencję do łączenia się w pięć podstawowych
wzorców: wzorce danych zorientowane na dane, zorientowane na procesy, starsze, zorientowane na
konsumenta i podstawowe usługi dla przedsiębiorstw. Podstawowy wzorzec usług dla przedsiębiorstw
koncentruje się na integracji platformy aktywacji SOA w celu zapewnienia podstawowych usług dla
przedsiębiorstw, takich jak bezpieczeństwo, przesyłanie wiadomości, mediacja, routing, transformacja
i tym podobne. Sukces każdego z tych wzorców SOA będzie dobrze wróżył do przetwarzania w
chmurze. Jednak niektóre wzorce SOA nadają się szczególnie dobrze do przejścia na przetwarzanie w
chmurze. Zbadamy kilka tutaj:
* Usługi SOA Infrastructure Services / Core Enterprise Services Pattern. Inicjatywy SOA często
koncentrują się na opracowaniu solidnej, zintegrowanej platformy SOA i infrastruktury, która zapewnia
podstawowe usługi dla przedsiębiorstw, które są wspólne dla aplikacji biznesowych i aplikacyjnych.
Cloud computing oferuje podobny model wirtualizacji infrastruktury. Tak więc udany wysiłek w

zakresie usług infrastruktury SOA utoruje drogę do udanego wzorca wirtualizacji infrastruktury
przetwarzania w chmurze, który jest zwykle punktem wyjścia dla wielu inicjatyw w zakresie
przetwarzania w chmurze. Oczywiście, jak omówiono powyżej, dostawcy usług w chmurze mogą
oferować platformę SOA do hostingu, zarządzania i udostępniania usług infrastruktury SOA, co stanowi
chmurę SOA.
* Wzorzec centralny danych SOA. Wiele inicjatyw SOA koncentruje się na integracji semantycznej,
dokładności danych i normalizacji danych wokół modelu danych przedsiębiorstwa. Wysiłki te wchodzą
w zakres skoncentrowanego na danych wzorca SOA, który zazwyczaj realizowany jest za
pośrednictwem solidnej warstwy usług danych SOA. Udane inicjatywy SOA koncentrujące się na
danych mogą przyczynić się do sukcesu chmury obliczeniowej dzięki modelowi przetwarzania danych
w chmurze danych i pamięci masowej, a także poprzez udostępnianie platform usług danych w
chmurze i hosting usług danych. Przechowywanie jako usługa i szybkie pozyskiwanie, analiza i
rozpowszechnianie informacji z danych jest dość powszechnym wzorcem przetwarzania w chmurze,
chociaż wzorzec chmur przechowywania jest bardziej powszechny niż wzór chmury danych do tej pory.
* Wzorzec SOA zorientowany na konsumenta. Usługi prezentacyjne i ramy składowe aplikacji są
umieszczone w zorientowanym na konsumenta wzorcu SOA, który umożliwia użytkownikom
końcowym korzystanie ze szkła w ramach paradygmatu SOA. Odpowiednie wzorce przetwarzania w
chmurze obejmują wzorzec platformy chmurowej i jest to model przetwarzania w chmurze aplikacji /
platformy, w którym aplikacje i platformy są wirtualizowane i udostępniane za pośrednictwem
oprogramowania pośredniego w chmurze, aby umożliwić skalowalność aplikacji, niezawodność i
zdalny dostęp użytkowników za pośrednictwem sieci, a także tam, gdzie aplikacja platformy są
podobnie udostępniane użytkownikom za pośrednictwem Internetu. Wzorzec chmury obliczeniowej
aplikacji / platformy jest wspierany pod wieloma względami przez architekturę SOA zorientowaną na
konsumenta, chociaż aplikacje i platformy w chmurze obliczeniowej są raczej cechami po stronie
dostawcy przetwarzania w chmurze niż czynnościami konsumpcji usług reprezentowanymi przez
wzorzec SOA zorientowany na konsumenta.
* Wzorzec podrzędny SOA / Service-Virtualization. Umożliwienie wirtualizacji usług jest wzorcem
podrzędnym SOA lub najlepszą praktyką, która ułatwia rozwój dostarczania usług poprzez zapewnienie
funkcjonalności oprogramowania pośredniego platformy SOA, tak aby programiści usług nie musieli
się na tym skupiać. Wirtualizacja usług opiera się na luźnych koncepcjach sprzęgania i abstrakcji, ale
funkcjonalnie umożliwia uproszczenie wdrażania usług oraz standaryzację usług, testowanie i
udostępnianie usług dla rozproszonych zespołów programistów. Wirtualizacja SOA / usługi jest
oczywistą przeszkodą dla przetwarzania w chmurze i jest wspierana przez wzór chmury SOA / usług.
* Wzorzec zarządzania SOA (plus dwa). Istnieją cztery dodatkowe wymiary czterech podstawowych
wzorców SOA: zarządzanie i bezpieczeństwo. Są one czasami nazywane wzorcami SOA „Plus Dwa”.
Sukces SOA można prawie zawsze powiązać z solidnym modelem zarządzania SOA, obejmującym część
zasad zarządzania, procesów, technologii aktywacji, modeli organizacyjnych i zarządów. Zarządzanie
chmurami obliczeniowymi powstaje, a jego wymagania i dyscypliny nie są jeszcze dobrze zdefiniowane.
Oczekujemy jednak, że organizacja, która wdrożyła udane zarządzanie SOA, może przełożyć te
doświadczenia i najlepsze praktyki na wymogi zarządzania chmurą obliczeniową w celu rozwiązania
problemów związanych z bezpieczeństwem w chmurze, wbudowanym / offboardingiem w chmurze,
zarządzaniem chmurą, monitorowaniem i operacjami, QoS i Dokumentacja SLA i egzekwowanie.
Niektóre wzorce SOA, które omówiliśmy na powyższej liście, stanowią naturalną przeszkodę dla
przetwarzania w chmurze, chociaż istnieją różnice w ich wymaganiach dotyczących wdrażania i
wsparcia. W tym świetle udane inicjatywy SOA mogą bezpośrednio wspierać przejście organizacji na

przetwarzanie w chmurze. Ponownie podkreślamy, że inicjatywy te przynoszą pewne nakładające się i
wyjątkowe propozycje wartości dla przedsiębiorstwa, które je realizuje. Dla tych, którzy nie odnieśli
sukcesu w SOA, zachęcamy, abyście się nie poddawali. Przetwarzanie w chmurze i SOA są wzajemnie
od siebie zależne, a sukces z jednym umożliwi sukces z drugim. Sukces obu pozwala na opisaną
wcześniej podwójną grę Agility.
Przeszkody adaptacyjne w chmurze
Istnieją pewne przeszkody związane z chmurą obliczeniową, przeszkody, które mogą utrudniać
przyjęcie chmury przez organizację i spowolnić migrację branży w kierunku opartych na chmurze
inicjatyw biznesowych. Niektóre z nich to:
* Wyzwania bezpieczeństwa i prywatności. Bezpieczeństwo chmury i związane z nią obawy związane z
prywatnością dają wielu organizacjom czas na zastanowienie się nad konkretnymi problemami
związanymi z chmurą obliczeniową. Obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności obejmują
bezpieczeństwo fizyczne i prosty dostęp do urządzeń i sprzętu, a także bezpieczeństwo logiczne,
wymogi zgodności z przepisami branżowymi, możliwość audytu i inne. Istnieją również dwie
perspektywy: (1) gdzie szkło zabezpieczające jest w połowie pełne i (2) gdzie jest w połowie puste.
Perspektywa szkła halffull uważa, że obawy związane z bezpieczeństwem w chmurze są łatwe do
opanowania iw rzeczywistości są lepsze, gdy są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę usług w
chmurze. W szklanym, pół pustym punkcie widzenia wszystkie wyzwania związane z bezpieczeństwem
postrzegane są jako przeszkody, które są nieruchome i nie można ich złagodzić ani pokonać, niezależnie
od profilu działalności, który zasługuje na wejście do chmury. Podobnie jak w przypadku wyzwań
związanych z bezpieczeństwem związanych z SOA i usługami sieciowymi, architektura bezpieczeństwa
i modele związane z chmurą będą podobnie dyskutowane i spokojnie rozwiązywane za pomocą
rozwiązań bezpieczeństwa w miarę rozwoju branży.
* Zarządzanie, SLA i QoS. Krytyczny zestaw potencjalnych przeszkód w chmurze obejmuje zarządzanie,
umowy o poziomie usług (SLA) oraz ogólne zapewnienie jakości usług (QoS). Ponieważ zarządzanie
dominuje w dyskusjach na temat SOA, zapewniając odpowiednie kompleksowe zarządzanie w całym
cyklu życia IT i usług, wspierając inicjatywy SOA, zarządzanie chmurą również musi to obejmować.
* Niezawodność i zaufanie. Przerwy w chmurach są dobrze udokumentowane i nagłośnione, zwłaszcza
gdy główni zwolennicy przetwarzania w chmurze, tacy jak Amazon, Google, Rackspace i inni,
doświadczają takich wyzwań. Jeśli nie można zapewnić tonu wybierania w chmurze, tak że konsumenci
w chmurze wiedzą, że ich zasoby w chmurze zawsze będą dla nich dostępne, chmura zostanie
zdegradowana do niszowych potrzeb, gdzie można zapewnić dostępność sieci. Chmura, podobnie jak
SOA, jest modelem opartym na zaufaniu, w którym brak zaufania poważnie osłabi przyjmowanie chmur
przez masy.
* Integracja z chmurą i interoperacyjność. Integracja i współdziałanie chmur prywatnych z chmurami
prywatnymi, publicznymi i prywatnymi, publicznymi i publicznymi oraz hybrydowymi stanowi wielkie
wyzwanie w przypadku braku standardów branżowych dla interfejsów API i chmury, standardów
interoperacyjności i powiązanych standardów technicznych.
* Skład, współpraca i orkiestracja aplikacji między chmurami. Koncepcja komponowania rozproszonych
aplikacji biznesowych w różnych chmurach, koordynowania procesów biznesowych z usług
hostowanych w różnych chmurach, zarówno prywatnych, jak i publicznych, oraz integrowania wielu
chmur hybrydowych w jednolitą tkaninę aplikacji biznesowych jest nowa. Będą postępy na tych
frontach, gdy pojawią się standardy branżowe, aby zaspokoić te potencjalne potrzeby.

Myśli końcowe : rzeczy do zrobienia jutro
W tej części omówiono sposoby, w jakie SOA i przetwarzanie w chmurze są współzależnymi i
wzajemnie wzmacniającymi się inicjatywami biznesowymi dla przedsiębiorstwa. Zasugerowaliśmy, że
sukces SOA może doprowadzić do sukcesu chmury obliczeniowej w oparciu o wzorce SOA, które były
dotychczas stosowane w branży. Podczas gdy SOA i chmura oferują pewne nakładające się korzyści dla
Twojego przedsiębiorstwa, każde z nich przynosi unikalną wartość. Oto kilka sugestii dla ciebie, a
niektóre rzeczy, które powinieneś zacząć robić jutro:
* Opracuj strategię przetwarzania danych w chmurze i mapę drogową, jasno określając, co zamierzasz
osiągnąć poprzez przetwarzanie w chmurze, jaką chmurę wyzwań biznesowych potencjalnie dotyczy i
jakie wyzwania biznesowe nie są w zasięgu chmury.
* Zrozum różne wzorce przetwarzania w chmurze i implikacje wdrożenia chmury obliczeniowej dla
docelowych wymagań biznesowych w twoim przedsiębiorstwie. Zrozumienie zależności wzorców SOA
od wzorców przetwarzania w chmurze i tego, jak mogą się wzajemnie wzmacniać.
* Należy jasno określić pożądane korzyści biznesowe i finansowe; operacjonalizuj taktykę chmury i
SOA, które wdrożysz aby osiągnąć te propozycje wartości.
* Zrozum, że SOA i przetwarzanie w chmurze razem oferują Agility Double Play dla Twojego
przedsiębiorstwa. SOA i przetwarzanie w chmurze nie są wysiłkami wzajemnie się wykluczającymi.
* Architektura SOA zapewnia wartość przedsiębiorstwa, której nie zapewniają działania w chmurze.
Upewnij się, że wartość, której szukasz, jest dostarczana przez odpowiedni paradygmat - SOA i / lub
przetwarzanie w chmurze.
* Agility Double Play uzyskuje się dzięki unikalnej implementacji zarówno SOA, jak i cloud computing.
Sprawność przedsiębiorstwa może pochodzić z iteracyjnych wdrożeń SOA i przetwarzania w chmurze,
opartych na różnych wzorcach SOA i wzorcach przetwarzania w chmurze, które udokumentowaliśmy.
* Cykl szumu chmury już przysłonił cykl szumu SOA. Unikaj upadku rozczarowania, jasno określając
wartość, jakiej szukasz i jak ją osiągniesz. Wykorzystanie architektury SOA i wzorców przetwarzania w
chmurze pomoże dostosować Twoje wysiłki do osiągnięcia wyników biznesowych, które masz nadzieję
osiągnąć. Szybki wzrost liczby chmur obliczeniowych następuje po typowym cyklu szumu innego
trendu technologicznego. Wiele organizacji przeskakuje do chmury i pomija nieudane lub opóźnione
działania SOA. Nasza obserwacja jest taka, że wiele przedsiębiorstw, które borykały się z wysiłkami
związanymi z przyjęciem SOA, może również zmagać się z przyjęciem chmury obliczeniowej. Podczas
gdy przetwarzanie w chmurze oferuje korzyści, których nie ma SOA, SOA oferuje korzyści, których nie
może zapewnić cloud computing. Są one powiązane, współzależne i wzajemnie się wzmacniają. SOA w
połączeniu z chmurą obliczeniową umożliwia Agility Double Play. Skuteczni dostawcy rozwiązań SOA
są lepiej przygotowani na sukces przetwarzania w chmurze, podczas gdy nieudani użytkownicy SOA
mogą się zmagać. Jednak obie inicjatywy biznesowe będą czerpać korzyści z jasności dotyczącej celów
biznesowych i strategii stosowanych do realizacji tych celów biznesowych

Cykl życia adopcji w chmurze
W tej części opracowano model cyklu życia w chmurze, który opisuje główne fazy przyjęcia w chmurze
i niezbędne działania, które organizacja powinna kontynuować na drodze do realizacji wartości
biznesowej z inicjatywy w chmurze. Te fazy adopcji w chmurze są realistyczne i reprezentują namacalne
planowanie, architekturę, rozmieszczenie, i wymagania operacyjne, które naszym zdaniem
odzwierciedlają rzeczywistość rodzący się trend technologii informacyjnej (IT). Jednak, jak w przypadku
każdego pojawiającego się trendu biznesowego i technologicznego, niektóre z późniejszych etapów
zapadalności proponowanego cyklu Cloud Adoption Lifecycle są nieco bardziej spekulacyjne. Po prostu
nie wiemy dokładnie, jak rozwija się chmura jako segment branży IT oraz trend w biznesie i technologii.
Na przykład następujące pytania wynikają z tego, co oferujemy jako ostatnie etapy cyklu życia
Adaptacji do chmury:
* Czy będzie istniała integracja i interoperacyjność w chmurze, w której organizacje będą musiały
zmagać się z integracją różnych chmur ponad granicami organizacyjnymi? Jeśli tak, czy problem
zostanie rozwiązany na wczesnym etapie cyklu Adopcji Chmury?
* Czy pojawią się „zwykłe” wyzwania związane z interoperacyjnością z chmurą, które towarzyszą
wszystkim innym zmianom technologicznym i architektonicznym? Chmura, ze względu na swój
wyłaniający się charakter, ma niewiele standardów branżowych, aby pomóc producentom i
organizacjom użytkowników końcowych.
* Czy będą istniały wymagania dotyczące współpracy między chmurami, w których organizacje będą
ustanawiać procesy współpracy wykorzystujące dane, aplikacje i infrastrukturę wdrożone w
wdrożeniach chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych?
* Czy organizacje będą potrzebować możliwości wykonywania przekrojowych kompozycji i orkiestracji
rozproszonych, chmurowych aplikacji biznesowych i procesów biznesowych, które wykorzystują i
uzyskują dostęp do danych w chmurze i związanych z nimi możliwości w obrębie granic organizacji i
poza nimi?
* Jaką ścieżkę ewolucji chmur ostatecznie przyjmie jako trend technologiczny? Czy to się zmaterializuje,
jak przewidują analitycy i inni eksperci, czy też zostanie wykolejenie przez zakłócenia gospodarcze
podobne do tego, czego obecnie doświadczamy?
Model cyklu życia w chmurze pomaga określić sekwencję kroków niezbędnych do przejścia na ścieżkę
do pomyślnego wdrożenia przetwarzania w chmurze w organizacji. Przyjęcie w chmurze modelu cyklu
życia pomoże wskazać i ukształtować sposób, w jaki organizacje zaczynają myśleć o chmurze w
odniesieniu do ich organizacji. Tworzy dialog i zapytanie skoncentrowane na biznesie, które
odwzorowuje i dostosowuje wzorce i możliwości przetwarzania w chmurze do wyraźnie określonych
wyzwań biznesowych i potrzeb biznesowych oraz przenosi początkowe dostosowanie technologii
biznesowej do pozostałych etapów cyklu życia adaptacji w chmurze. Jednak cykl życia adaptacji w
chmurze musi być również wspierany przez narzędzie ułatwiające dostosowanie technologii chmury
do sterowników biznesowych i celów biznesowych. To narzędzie to Cloud Modeling Framework, które
pomoże mapować i dopasowywać różne wzorce technologii chmury do pożądanych celów
biznesowych. Relacje między nimi a narzędziami do planowania i wykonywania w chmurze wyjaśniono
poniżej, a obie zostały rozwinięte w dalszej części.
Model cyklu życia i przetwarzania w chmurze: dwie niezbędne narzędzia do osiągnięcia sukcesu w
chmurze

Aby zaplanować i wykonać inicjatywę w chmurze, potrzebujesz dwóch podstawowych narzędzi do
przyspieszenia twoich wysiłków: Model cyklu życia chmury i modelowanie w chmurze. Model cyklu
życia w chmurze napędza wyraźne dostosowanie biznesu między powstającą technologią chmury a
zestawem pożądanych wyników biznesowych, które zostaną zrealizowane poprzez odpowiednie
wykorzystanie Chmura. Każdy z tych etapów cyklu życia Adaptacji Chmury zostanie zbadany
szczegółowo później. Model cyklu życia adopcji w chmurze również jest obsługiwany przez model
obliczeniowy Cloud Computing (CC-RM). Cloud Computing Reference Model rozwija podstawowe
wzorce technologii chmury, które wspierają główne czynniki i wyzwania biznesowe, umożliwiając w
ten sposób ściślejsze dopasowanie rozwiązań chmurowych do celów biznesowych. W branży nie ma
ram modelowania referencji w chmurze, więc ta sekcja otworzy nowy grunt. Szczegółowe informacje
na temat modelu referencyjnego Cloud Computing Reference, wdrożonego w trakcie modelu cyklu
życia Adaptacji Chmury, zostały szczegółowo opisane poniżej. Ponadto część 6, Architektura chmur,
modelowanie i projektowanie, będzie badać architektury przetwarzania w chmurze, które będą dalej
rozkładać elementy modelu referencyjnego modelu przetwarzania w chmurze z perspektywy
technologii. Wykorzystanie modelu cyklu życia chmur obliczeniowych i modelu odniesienia do chmury
nie tylko przyspieszy twoją inicjatywę w chmurze, ale także doprowadzi do większej wierności
sterowników biznesowych i celów do ewentualnych rozwiązań w chmurze, które są wdrażane w celu
spełnienia tych celów biznesowych.
Cykl życia adopcji w chmurze
Model cyklu życia w chmurze przedstawia wyidealizowany zestaw kroków, które, jak sądzimy, będą
wdrażane przez osoby wdrażające chmurę, gdy zaczną badać przetwarzanie w chmurze dla swoich
przedsiębiorstw. Model cyklu życia w chmurze nie jest modelem dojrzałości, ani nie jest ścisłą receptą
na sukces chmury. Zamiast tego, model cyklu życia adopcji Chmury reprezentuje uogólnioną strukturę,
na której organizacja może zaplanować i przeprowadzić własny proces wdrażania chmury w oparciu o
jej szczególne potrzeby. Ten wyidealizowany cykl życia chmur obliczeniowych jest zgodny z pięcioma
głównymi etapami wdrażania chmury, a także przewidywanymi etapami adopcji w chmurze, w miarę
jak dojrzewa chmura.
Główne etapy modelu cyklu życia Adaptacji Chmury to:
Koncepcja odporna na chmury (POC) / etap projektu pilotażowego
* Strategia chmurowa i mapa drogowa
* Modelowanie w chmurze i architektura
* Planowanie implementacji chmury
* Implementacja chmury
Wspieranie etapów modelu cyklu Adaption Lifestyle w chmurze buduje na swojej początkowej
implementacji chmury i dlatego jesteśmy dalej w górę krzywa dojrzałości to:
* Rozszerzenie do chmury
* Integracja z chmurą
* Współpraca w chmurze
* Dojrzałość chmury

Każdy z tych etapów modelu cyklu życia chmur obliczeniowych jest szczegółowo opisany w kolejnych
sekcjach. Model cyklu życia chmur obliczeniowych (Cloud Adoption Lifecycle Model) stanowi punkt
odniesienia, z którego można określić punkt wejścia do przetwarzania w chmurze oraz kroki, które
należy rozważyć, aby wspierać wdrażanie przetwarzania w chmurze. Pod koniec tej części
przedstawimy sugestie dotyczące korzystania z modelu cyklu życia chmury.
Cloud Proof of Concept (POC) / Projekt pilotażowy
Celem tego etapu cyklu życia w chmurze jest wiedza i wczesne poznanie technologii chmury. Ten etap
zamyka luki w wiedzy, pomaga zrozumieć, co robisz i nie wiesz o chmurze, i przygotowuje twoje
przedsiębiorstwo do bardziej sformalizowanego procesu planowania i wdrażania. Następujące
działania są uwzględnione na etapie akceptacji koncepcji chmury (POC) / projektu pilotażowego i
zostały wyjaśnione w poniższych akapitach:
* Wdrożenie chmury POC / pilota.
* Uczenie się w chmurze, ocena i wprowadzanie strategii chmurowej.
* Decyzje dotyczące programu w chmurze i / go nie.
Wdrożenie POC w chmurze / wdrożenie pilotażowe Wdrożenie pilotażowe w chmurze jest bardzo
ważnym elementem cyklu życia Adaptacji w chmurze, który przygotowuje organizację do
dramatycznego uczenia się w chmurze i wiedzy na temat potencjału chmury dla Twojej organizacji.
Wdrożenie pilotażowe w chmurze zasiewa zalety chmury. Zanim zaczniesz pilotować w chmurze,
powinieneś mieć jasne cele i wskaźniki, które poinformują cię, czy pilot odniósł sukces. Pilot chmurowy
nie powinien być technicznym dowodem koncepcji. Pilot w chmurze powinien przetestować scenariusz
biznesowy, który Twoim zdaniem reprezentuje sposób, w jaki chmura może być stosowana w szerszym
kontekście w twoim przedsiębiorstwie, chociaż w mniejszym, kontrolowanym zakresie. Należy wziąć
pod uwagę następujące atrybuty pilota w chmurze:
* Ma zdefiniowane cele i założenia, a wskaźniki do oceny względnej sukcesu lub porażki
* Jest wystarczająco wąski, ale realizuje zdefiniowaną działalność celi
* Planowane jest jako pilot biznesu w porównaniu z technologią POC
* Można wykonać w dobrze określonym budżecie i czasie trwania
* Informuje organizację w zakresie biznesu, technologii i wyciągniętych wniosków operacyjnych
* Obsługuje zdefiniowane wcześniej kryteria oceny chmury
* Informuje strategię chmurową, aby można ją było zweryfikować, udoskonalić i dostroić w oparciu o
zdobyte doświadczenia pilotażowe
* Zapewnia wystarczającą ilość danych, aby podjąć świadomą decyzję „iść / nie iść” w odniesieniu do
chmury
Twój pilotażowy program w chmurze jest krokiem naprzód w rozwiązywaniu pilnych wyzwań
biznesowych dzięki dobrze uzasadnionej, technicznie solidnej strategii chmury. Pilot w chmurze
powinien być wykonany z zamiarem zdobycia wczesnego uczenia się, podstawowej wiedzy o chmurze
i praktycznego doświadczenia, aby poinformować strategię opartą na tym wczesnym procesie uczenia
się, aby przetestować potencjalne wzorce chmur, architekturę i modele wdrażania oraz zapewnić, że
można zrealizować kierować wyniki biznesowe za pomocą strategii chmury. Wczesne uczenie się w
chmurze i wprowadzanie strategii Chmura POC lub projekt pilotażowy powinien umożliwić zespołowi

w chmurze zdobycie cennej wiedzy i wczesnego uczenia się na temat chmury obliczeniowej. POC i piloci
pomagają ci zrozumieć, co robisz, a co ważniejsze, czego nie wiesz, aby skutecznie wdrożyć
przetwarzanie w chmurze w swojej organizacji. Ponadto powinieneś być w stanie ocenić, czy chmura
jest odpowiednia dla Twojego przedsiębiorstwa oraz ocenić różne rozwiązania branżowe i podejścia
do przetwarzania w chmurze. Wreszcie, Twoje POC w chmurze i piloci powinni wygenerować linię
bazową informacji, które staną się jawnymi danymi wejściowymi do twojego formalnego procesu
opracowywania strategii chmury. Opierając się na pilocie w chmurze oraz kryteriach i metrykach
zdefiniowanych w celu oceny sukcesu pilota w chmurze, powinieneś być w stanie odpowiedzieć na
następujące pytania:
* Czego nauczyliśmy się od pilota w chmurze, dzięki czemu jesteśmy pewni siebie odniesiemy sukces?
* Czy powinniśmy opóźnić rozwój naszej formalnej strategii chmury, dopóki branża nie będzie bardziej
dojrzała?
* Czy chmura odpowiada odpowiednim wyzwaniom biznesowym, technicznym i operacyjnym, z
którymi mamy do czynienia?
* Czy przeprowadziliśmy wystarczającą ocenę chmury w stosunku do naszej organizacji biznesowej i
IT?
* Czy rozumiemy ryzyko i chmurę korzyści biznesowych, które oferujemy? Czy potencjalne korzyści
przeważają nad potencjalnym ryzykiem?
* Czy pilot dostatecznie odpowiedział na problemy biznesowe, techniczne, operacyjne i dotyczące
bezpieczeństwa, które zidentyfikowaliśmy przed pilotem?
* Czy jesteśmy organizacyjnie gotowi na chmurę, biorąc pod uwagę jej niedojrzałość i związane z nią
ryzyko? Czy możemy pokonać potencjalne przeszkody behawioralne i kulturowe?
* Czy dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, aby rozwijać i skutecznie realizować strategię chmurową
dostosowaną do potrzeb biznesu?
Etap uczenia się w chmurze powinien być tylko tym wyraźnym ćwiczeniem, aby przejrzeć wnioski
wyciągnięte z projektu pilotażowego w chmurze, ocenić gotowość chmury jako organizacji - zarówno
z gotowości biznesowej, jak i perspektywy gotowości technicznej. Często organizacyjne uczenie się nie
jest ukierunkowane z tego powodu powinieneś wykorzystać swój model cyklu życia Adaptacji Chmury,
ten proces uczenia się, oceny strategii, potwierdzania i / lub weryfikacji, a następnie jasne
zdefiniowanie kryteriów wyjścia, aby formalnie przejść do realizacja strategii chmurowej. Proces
podejmowania decyzji w chmurze / nie będzie omawiany dalej. Chmura Program Go / No Go Decision
W tym momencie cyklu Cloud Adoption Lifecycle Twoja organizacja powinna być przygotowana do
podejmowania decyzji o tym, czy chmura oferuje rzeczywisty potencjał biznesowy Twojej organizacji.
W oparciu o chmurowy POC lub projekty pilotażowe, powinieneś mieć teraz całą wiedzę i dane, które
pozwolą ci dokonać właściwego wyboru, czy chmura ma sens dla twoich celów, a jeśli tak, to dokładnie
iw jaki sposób. Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyjścia, które można uznać za część
rachunku decyzyjnego programu go / no go w chmurze:
* Chmura oferuje możliwość spełnienia wymagań biznesowych w oparciu o chmurę POC / pilot.
* Cloud ma potencjał, aby spełnić nasze wymagania techniczne w oparciu o nasz projekt POC /
pilotażowy.
* Cloud spełni wymagania operacyjne w oparciu o Twój projekt POC / pilot.

* Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w chmurze i zagrożenia są wyraźnie zrozumiałe i nie są
ogranicznikami.
* Wymagania w zakresie zarządzania chmurami można spełnić dzięki obecnym podejściom i
rozwiązaniom technicznym.
* Chmura jest niedroga w pewnym przewidywalnym zakresie, dzięki czemu można oszacować
inwestycję lub koszty, a także wynikające z nich oszczędności lub korzyści organizacyjne, i odpowiednio
podjąć decyzje dotyczące planowania.
* Chmura jest realistyczna, biorąc pod uwagę priorytety organizacyjne.
* Chmura jest realistyczna, biorąc pod uwagę aktualny poziom personelu i szkolenia.
* Nasze projekty POC / pilotażowe dostarczyły wystarczającej wiedzy i doświadczenia, dzięki którym
możemy opracować realistyczną strategię chmurową i mapę drogową oraz realizować tę strategię
chmurową z pewnością.
Decyzja go / no go jest tutaj prosta. Jeśli Twoja organizacja realizuje formalny program do
przetwarzania w chmurze, musisz przydzielić wymagane zasoby w celu wsparcia poziomu programu w
chmurze, którego wymaga Twoja strategia, i przypiszesz odpowiednią odpowiedzialność za wysiłek
związany z chmurą.
Strategia chmurowa i mapa drogowa
Celem tego etapu cyklu życia Adaptacji do chmury jest włączenie wniosków wyciągniętych z twojego
POC i pilotów w formalny proces rozwoju strategii chmury. Strategia w chmurze i etap mapy drogowej
ustanawia sformalizowaną i praktyczną strategię chmurową, która będzie realizowana w celu
osiągnięcia określonych celów biznesowych. Działania, które należy wykonać w ramach strategii
chmurowej i etapu przyjęcia planu działania, to:
* Wykrywanie i ocena biznesu w chmurze
* Strategia chmurowa i mapa drogowa
* Mobilizacja chmur i planowanie przejścia
Cloud Business Discovery and Assessment Działania związane z odkrywaniem i oceną działalności w
chmurze są niezbędne, aby zrozumieć, gdzie obecnie znajduje się Twoja organizacja w odniesieniu do
możliwości przetwarzania w chmurze, jak dojrzałe są Twoje wysiłki w chmurze oraz ogólna gotowość
organizacyjna i informatyczna do przetwarzania w chmurze. być określone przez twoją ogólną
dojrzałość i gotowość organizacyjną w trzech szerokich wymiarach:
1. Doświadczenie outsourcingu IT
-Czy miałeś doświadczenie w outsourcingu wszystkich lub części swoich możliwości informatycznych w
organizacjach dostarczających usługi innych firm?
-Czy udało ci się pomyślnie nawiązać te relacje?
-Czy ustanowiłeś umowy SLA i pomiary wydajności w celu monitorowania tych relacji?
-Czy pomyślnie przeprowadziłeś migrację z jednego dostawcy usług / partnera outsourcingowego do
innego?
2. Doświadczenie wirtualizacji infrastruktury IT

-Czy z powodzeniem badałeś różne technologie wirtualizacji?
-Czy zdobyłeś doświadczenie z różnymi narzędziami wspierającymi podstawowe kompetencje
dzisiejszej branży przetwarzania w chmurze?
-Czy jesteś gotów zbudować na swojej fundacji wirtualizacji, aby dodać możliwości chmury wyższego
rzędu?
3. Dojrzałość i doświadczenie architektury zorientowanej na usługi (SOA)
-Czy osiągnąłeś pewien sukces z SOA (np. Technologia umożliwiająca SOA, usługi infrastrukturalne i
powiązane technologie)?
-Czy Twoja organizacja rozumie podstawowe pojęcia dotyczące interfejsów usług, implementacji i
umów o poziomie usług (SLA)?
-Czy rozwinąłeś wewnętrzne kompetencje do zarządzania relacjami między dostawcami usług a
konsumentami usług?
-Czy opracowałeś środki finansowe, zachęty oraz modele kulturowe i behawioralne niezbędne dla SOA,
które są również kluczowe dla zostania dostawcą usług w chmurze wewnętrznej?
-Czy wdrożyłeś procesy ładu korporacyjnego, zasady, modele organizacyjne i technologie
egzekwowania oraz narzędzia wspierające zarządzanie IT i SOA? Czy można je dostosować i rozszerzyć,
aby wesprzeć przyjęcie chmury obliczeniowej?
Po określeniu gotowości chmury należy rozważyć następujące etapy wykrywania biznesu w chmurze
przygotowujące do opracowania formalnej strategii chmury i planu działania:
* Oceń zewnętrzne środowisko biznesowe
* Przejrzyj strategię biznesową i IT
* Oceń strategię chmury, jeśli taka istnieje
* Wykonaj ocenę gotowości chmury (patrz poprzednia sekcja)
* Określ dojrzałość chmury
* Identyfikacja sterowników chmurowych i technologii
* Identyfikacja imperatywów biznesowych w chmurze lub problemów, które należy rozwiązać, aby
odnieść sukces
* Identyfikacja potencjalnych przeszkód lub barier w chmurze
* Zdefiniuj jasne cele chmurowe i wyniki, jeśli realizujesz strategię chmurową
Najprawdopodobniej opracujesz inne kryteria dla potrzeb Twojej firmy w zakresie odkrywania i oceny
w chmurze. Możesz ich użyć jako podstawy do rozpoczęcia i dodawania innych według własnego
uznania. Skuteczne wyprawy do chmury będą zależały od poziomu doświadczenia i komfortu Twojej
organizacji IT w tego typu inicjatywach informatycznych. Względny sukces, jaki osiągnąłeś z każdym z
nich, będzie miał wpływ na twoją zdolność do realizacji sukcesu w chmurze.
Strategia chmurowa i planowanie Strategia chmurowa i planowanie są niezbędne do przygotowania
przedsiębiorstwa do pracy w chmurze z realistyczną i osiągalną strategią chmurową, która wspiera i
jest zgodna z celami biznesowymi i misyjnymi. Realna strategia chmury powinna jednoznacznie

określać terminy, w których problemy biznesowe rozwiąże podejście oparte na chmurze, w jaki sposób
chmura sprosta tym wyzwaniom biznesowym i technologicznym, jakie działania i wymierne kroki
zostaną podjęte w celu wdrożenia chmury w celu realizacji tych celów i do kiedy. Podobnie jak w
przypadku strategii SOA, nacisk nie powinien być położony na długość dokumentu strategicznego, ale
na to, jak praktyczna jest realizacja, implementacja i operacjonalizacja strategii chmury. Następujące
atrybuty powinny charakteryzować strategię chmury:
* Działa. Strategia w chmurze jasno określa, jakie problemy rozwiązuje, w jaki sposób chmura zostanie
wykorzystana do sprostania tym wyzwaniom i jakie działania zostaną podjęte, aby to zrobić. Strategia
w chmurze powinna być nie tylko wezwaniem do działania, ale powinna także precyzyjnie określać,
jakie działania zostaną podjęte, kiedy i do jakiego efektu, mierzonego jakimś obiektywnym
wskaźnikiem.
* Możliwość zastosowania. Strategia chmury może być realistycznie wdrożona, jej wpływ może być
testowany i mierzony za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania i dowodu, a także może być
skalowany w operacjach produkcyjnych, aby sprostać wyzwaniom biznesowym, na które został
skierowany. Wraz z atrybutem aktywnym strategia chmury musi być wystarczająco szczegółowa i
oparta na rzeczywistych efektach. Musisz być w stanie wdrożyć chmurę i zmierzyć jej wpływ na
operacje, czas wprowadzenia na rynek, redukcję kosztów i tak dalej.
* Operacjonalizowany. Strategia chmury jest specyficzna pod względem celu, celów i celów, a działania
i inicjatywy rozważane w strategii chmury są określone z następującym poziomem szczegółowości:
- Co się stanie. Chmura poprawi czas wprowadzania nowych produktów na rynek.
- Do kiedy. Będziemy mieć pierwszą publiczną chmurę w dzień, miesiąc, rok.
- Zgodnie z poniższą miarą. Uruchomimy aplikacje biznesowe o 50% szybciej dzięki wykorzystaniu
chmur publicznych i zaoszczędzimy 65% wydatków kapitałowych związanych z nabywaniem własnych
serwerów, pamięci masowej i infrastruktury IT.
Największym problemem, który widzimy w dokumentach strategicznych, jest brak
zoperacjonalizowanej przejrzystości, z datami, metrykami i odpowiedzialnością za wdrożenie. Upewnij
się, że Twoja strategia w chmurze jest wystarczająco szczegółowa, aby była możliwa do wdrożenia,
wdrożenia i obsługi. Skorzystaj z tych wytycznych, aby opracować strategię chmurową i wykonywalny
plan działania. Mobilizacja w chmurze i planowanie przejścia Po ukończeniu strategii chmury i planu
działania, przygotowanie do przejścia na chmurę jest następne. Organizacja nie może po prostu
wykonać chmury biznesowej i oceny gotowości, opracować strategii chmury i mapy drogowej i nagle,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozpocząć obsługę chmury prywatnej, publicznej lub
hybrydowej. Po pierwsze, Twoja organizacja musi przejść przez okres planowania, a następnie
zwiększyć wiedzę, umiejętności i możliwości organizacji, aby umożliwić płynne przejście z modelu
operacyjnego sprzed chmury do wdrożony model operacyjny chmury. Mobilizacja i planowanie w
chmurze to faza, w której zwiększasz swoje zdolności organizacyjne i zapewniasz gotowość
funkcjonalną do wdrożenia chmury zgodnie ze swoją strategią chmurową i planem działania.
Następujące czynności powinny być częścią fazy mobilizacji i planowania przejścia do chmury:
* Przeprowadzenie programu szkolenia i świadomości w chmurze. Postępuj a szeroko zakrojone
szkolenia w chmurze, edukacja i program uświadamiający w celu uzyskania ogólnych umiejętności i
szkoleń w zakresie chmury, edukacji dla kluczowych menedżerów i średniego kierownictwa oraz
zapewnienia wszechstronnej świadomości organizacyjnej w celu wyjaśnienia, czym jest chmura, co to
oznacza dla Twojej organizacji i jak może to zrobić zaangażować się w jego realizację. Ta rampa

chmurowa i działania związane z przejściem wygładzą ścieżkę do sukcesu w chmurze, zapewniając
spójną terminologię, świadomość strategii chmurowej i przyspieszone wejście w strategię chmurową
przez kierownictwo średniego szczebla.
* Uzyskaj umiejętności w zakresie architektury chmury, technologii i operacji. Uzyskaj umiejętności
techniczne, architektoniczne i operacyjne dzięki zewnętrznemu doradztwu, szkoleniom technicznym,
prototypom, wdrożeniom dowodu koncepcji i pilotom. Ta rampa chmurowa i faza przejścia mają
kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezbędnych umiejętności architektonicznych, technicznych i
operacyjnych oraz zdolności do realizacji strategicznych celów chmurowych. Podobnie jak w przypadku
SOA, osoby wdrażające chmurę będą się borykać, jeśli nie będą miały dostępu do odpowiednich
wykwalifikowanych techników, architektów i menedżerów operacyjnych, aby ułatwić realizację
chmury.
* Planowanie przejścia w chmurze. Opracuj plan przejścia z fazy strategii chmurowej do działania. Plan
przejścia do chmury zapewnia gotowość do przydzielania zasobów i wysiłku oraz przypisywania
odpowiedzialności za kolejne etapy modelu cyklu życia Adaptacji do chmury
Modelowanie chmur i etap adaptacji architektury
Celem tego etapu cyklu wdrażania chmury jest wykonanie niezbędnych kroków w zakresie
modelowania chmury i architektury w celu wykonania strategii chmury. Ten etap cyklu wdrażania
wykorzystuje model obliczeniowy Cloud Computing (CC-RM) oraz wspierające go modelowanie i ramy
architektury w celu opracowania strategicznie dopasowanego modelu chmury obliczeniowej,
architektury referencyjnej i implementacji w chmurze, które będą wspierać i włączać zdefiniowaną
strategię chmurową. Chmura etap modelowania i adaptacji architektury umożliwia organizacji
przeprowadzenie odpowiedniego modelowania i analizy chmury, w celu opracowania architektury
chmury, która pomoże wdrożyć chmurę (1) wewnętrznie jako chmurę prywatną, (2) zewnętrznie
wykorzystując chmurę publiczną, lub (3) ) w modelu hybrydowym, w którym zachowujesz funkcje
chmury wewnętrznej, wykorzystując możliwości chmury publicznej w aspektach strategii chmury.
Następujące działania są częścią etapu modelowania chmury i przyjmowania architektury:
* Modelowanie w chmurze
* Model obliczeń w chmurze
* Model wdrożenia w chmurze
* Model zarządzania chmurami i operacji (jakość usług [QoS], bezpieczeństwo i planowanie SLA)
* Architektura referencyjna chmury
Każdy z tych elementów fazy modelowania i architektury chmury omówiono w poniższych sekcjach.
Modelowanie w chmurze. Podstawą jest modelowanie i architektura chmury krytyczny i pojawiający
się wymóg przejścia na przetwarzanie w chmurze. Ponieważ organizacje nauczą się wcześnie w swoich
planach chmurowych, istnieje wiele wzorców chmur, w przeciwieństwie do chmury uniwersalnej. Aby
skutecznie wykorzystać chmurę w swoim przedsiębiorstwie, musisz mieć strukturę do analizy, która
umożliwi mapowanie wymagań biznesowych i technologicznych do odpowiednich wzorców chmur i
wspierającej technologię chmurową oraz modelu wdrażania w chmurze, a także opłacalnej usługi w
chmurze i dostawcy rozwiązań. Modelowanie w chmurze i architektura to ważny proces planowania,
ponieważ zapewni wytyczne dotyczące tego, jakie rozwiązania w chmurze pasują do potrzeb
biznesowych i technicznych. Modelowanie w chmurze i architektura zapewniają również wskazówki
dotyczące wyborów dotyczących instalacji w chmurze - wewnętrznych chmur prywatnych w

porównaniu z wykorzystaniem zewnętrznych chmur publicznych udostępnianych i obsługiwanych
przez zewnętrznych dostawców usług w chmurze. Modelowanie w chmurze i architektura pomogą Ci
określić, które przypadki biznesowe, technologiczne, ekonomiczne i operacyjne są odpowiednie do
wdrożenia w chmurze. Niezależnie od tego, czy planujesz wdrożyć rozwiązania chmurowe wewnątrz
swojej organizacji, czy wykorzystać chmury publiczne udostępniane przez Amazon, Google, Salesforce
lub inne, musisz nadal rozumieć wzorce chmur, architekturę i wzorce technologiczne oraz różne
scenariusze wdrażania, aby najlepiej określić, co podejścia chmurowe są najlepsze dla Twojej firmy.
Modelowanie chmur i architektura zaczynają się od zrozumienia wzorców chmur. Dostępnych jest
wiele wzorów chmur, które odpowiadają różnym wymaganiom biznesowym i operacyjnym, jakie może
mieć Twoja organizacja. Następnie podsumowujemy najczęściej występujące wzorce chmur oraz
wyzwania biznesowe, informatyczne i operacyjne, które spełniają. Cloud Computing Reference Model
(CC-RM) Modelowanie w chmurze to proces analizowania wymagań biznesowych, technicznych i
operacyjnych w oparciu o zestaw ustalonych wzorców lub podejść, a następnie określanie
optymalnego wzorca chmur, architektury, modelu wdrażania i odpowiednich rozwiązań chmurowych
zaspokoić swoje potrzeby biznesowe. Rezultatem podejścia do modelowania w chmurze powinno być
kompletne rozwiązanie biznesowe w chmurze, które ma następujące atrybuty:
* Jest strategią chmurową, która wyraża kontekst biznesowy i uzasadnienie prowadzenia chmury dla
określonej klasy wymagań biznesowych, technicznych i operacyjnych
* Jest opisywany i modelowany przy użyciu odpowiednich wzorców chmur, odkrytych poprzez
ćwiczenie modelowania w chmurze, które spełnia ukierunkowane potrzeby biznesowe, techniczne,
ekonomiczne i operacyjne
* Posiada dobrze zdefiniowany model wdrażania w chmurze, który obsługuje wymagania (wewnętrzne
/ prywatne, zewnętrzne / publiczne, hybrydowe (zintegrowane, federacyjne)
* Obejmuje model zarządzania chmurą i operacji, który opisuje kompleksowe zarządzanie chmurą oraz
niezbędne operacje i model zarządzania
* Obejmuje plan dostawcy usług w chmurze, który ocenia wszechświat technologii aktywacji chmury
oraz dostawców usług w chmurze zgodnie ze strategią chmury
* Prowadzi do udanej implementacji chmury lub rozwiązania chmury wdrożonego w oparciu o
odpowiedni model wdrożenia, który spełnia wymagania biznesowe i operacyjne
* Ma plan integracji z chmurą / offboarding, który opisuje, w jaki sposób przenosić aplikacje, dane,
procesy biznesowe i operacje biznesowe do wdrożenia w chmurze, wewnętrznego / prywatnego,
zewnętrznego / publicznego lub hybrydowego
* Wreszcie, obejmuje operacje w chmurze i model wsparcia, który obejmuje zarządzanie wszystkimi
operacjami w chmurze, monitorowanie i obsługę środowiska wykonawczego niezbędną do spełnienia
wymagań operacyjnych i wsparcia przedsiębiorstwa.
Aby zdefiniować te wymagania dotyczące chmur, zalecamy stosowanie modelu obliczeniowego Cloud
Computing (CC-RM), który szczegółowo wyjaśnimy w rozdziale 6, Architektura chmury, modelowanie i
projektowanie. Przypomnijmy przykład 5.2 dla ilustracji CC-RM. Zaproponowany model obliczeniowy
Cloud Computing (CC-RM) stworzy podstawy modelowania i architektury chmury, z których
organizacja może realistycznie planować, modelować, projektować i wdrażać przetwarzanie w
chmurze w pragmatyczny sposób, aby sprostać rzeczywistym i pilnym wyzwaniom biznesowym i
technicznym. Chmury nie należy traktować jako rozwiązania szukającego problemu, ale jako zbiór
wzorców chmur, które można skonfigurować tak, aby spełniały szeroki zakres wymagań biznesowych i

technicznych. Model referencyjny przetwarzania w chmurze składa się z czterech pomocniczych
modeli lub elementów, jak opisano poniżej:
1. Model aktywacji chmury. Rdzeniem modelu referencyjnego przetwarzania w chmurze jest model
aktywacji chmury. Model udostępniania chmur obliczeniowych opisuje poziomy podstaw
przetwarzania w chmurze, możliwości uruchamiania i możliwości biznesowe zapewniane przez
platformę chmurową i dostawców usług potencjalnym konsumentom technologii i możliwości
biznesowych w chmurze. Model udostępniania chmur obejmuje pełen zakres technologii w chmurze i
rozwiązań ułatwiających obsługę, dzięki czemu wszystkie wzorce chmur mogą być realizowane przez
dostawców i konsumentów.
2. Model wdrażania w chmurze. Opisuje zakres scenariuszy wdrażania w chmurze dostępnych dla
wewnętrznej chmury prywatnej przedsiębiorstwa, zewnętrznej chmury publicznej, chmury
hybrydowej i chmury społecznościowej. Te scenariusze wdrażania mogą być mieszane i
dopasowywane, aby spełnić różne wymagania i wymagania dotyczące zastosowań biznesowych.
3. Model zarządzania chmurami i operacji. Opisuje wymagania dotyczące zarządzania, bezpieczeństwa
i prywatności, operacji i wsparcia, zarządzania i monitorowania w przypadku przetwarzania w chmurze,
aby upewnić się, że uwzględniono wszystkie potencjalne ryzyko operacyjne związane z wdrożeniem
chmury dla przedsiębiorstwa.
4. Model ekosystemu chmurowego. Model ekosystemu chmur uwzględnia wymagania dotyczące
rozwoju i utrzymania ekosystemu chmur składającego się z dostawców chmury, klientów w chmurze i
pośredników w chmurze, a także sieci w chmurze i „sygnału wybierania w chmurze” niezbędnego do
zapewnienia, że chmura jest zawsze dostępna dla Ciebie . Ekosystem chmury obejmuje również różne
technologie aktywacji chmury oraz dostawców usług w chmurze i konsumentów tych technologii
aktywacji chmury w celu ustanowienia ekosystemu chmury.
Proces modelowania w chmurze powinien zaowocować w pełni opisanym modelem referencyjnym
przetwarzania w chmurze, a także wzorcami chmury, które implementują przypadki, w których
rozważasz użycie chmur. Wzorce chmur opisują specyficzne kombinacje technologii aktywacji chmury,
zasobów i możliwości w chmurze oraz różne modele wdrażania, które udostępniają zasoby
udostępniane w chmurze konsumentom. Używamy następującej nomenklatury, aby
scharakteryzować, co stanowi wzór chmur:
* Wzór chmur. Wzorzec chmury to opisana kombinacja wzorca aktywacji chmury i wzorca wdrażania
chmury, które razem wzięte spełniają szerokie wymagania biznesowe, techniczne, ekonomiczne i
operacyjne uchwycone w przypadku użycia w chmurze i dopracowane dzięki zastosowaniu modelu
obliczeniowego Cloud Computing .
* Wzorzec aktywacji chmury. Wzorzec aktywacji chmury to opis, zarówno w formie pisemnej, jak i
symbolicznej, zasobów chmurowych lub możliwości technicznych i ich wzajemnych relacji, ponieważ
spełniają one wymagania techniczne i architektoniczne przypadku użycia w chmurze oraz
zdefiniowanego modelu referencyjnego przetwarzania w chmurze.
* Wzorzec wdrażania w chmurze. Wzorzec wdrażania w chmurze opisuje różne modele wdrażania w
chmurze, które spełniają wymagania przypadku użycia w chmurze i zdefiniowanego modelu
referencyjnego przetwarzania w chmurze. Wzorzec wdrażania w chmurze opisuje szerokie opcje
wdrażania prywatnego / wewnętrznego, publicznego / zewnętrznego i hybrydowego, a także bardziej
szczegółowe odmiany tych i architektoniczne implikacje tych wyborów. W oparciu o te wzorce chmur,
poniższe kroki reprezentują chmurę modelowanie

1. Określ czynniki biznesowe i imperatywy biznesowe.
2. Uzyskaj wyrównanie interesariuszy i umowę (biznes, IT i operacje).
3. Zrozum, w jaki sposób imperatywy biznesowe są rozwiązywane przez wzorce chmur.
4. Wybierz odpowiednie wzorce chmur, które obsługują potrzeby biznesowe, technologiczne i
operacyjne.
5. Oceń i określ scenariusze wdrażania w chmurze na podstawie wybranych wzorców chmur.
6. Określ wymagania dotyczące cyklu zarządzania chmurą i ustal model zarządzania chmurą.
7. Oceń dostawców rozwiązań chmurowych i dostawców usług w chmurze, którzy spełniają wymagania
8. Wybierz rozwiązanie biznesowe w chmurze (wzór chmury, model wdrażania i dostawca chmury).
9. Wdrożenie modelu zarządzania chmurą.
10. Wdrożenie rozwiązania chmurowego.
11. Rozpocznij udostępnianie w chmurze, zarządzanie zasobami, rozliczanie i proces księgowania.
12. Operacja, proces, aplikacja lub dane na pokładzie w chmurze.
13. Monitoruj, zarządzaj i zarządzaj swoim wdrożonym rozwiązaniem w chmurze.
14. Oceń koszty, wyniki i wpływ na działalność; odpowiednio dostosuj strategię chmury.
Opierając się na zakończeniu działań związanych z modelowaniem w chmurze, należy zdefiniować
model wdrażania w chmurze zdefiniowany podczas procesu modelowania w chmurze.
Model wdrażania w chmurze Model wdrażania w chmurze to etap planowania niezbędny do
zrozumienia różnych opcji wdrażania w chmurze, które można realizować w oparciu o określony
wzorzec chmury, który spełnia wymagania biznesowe, technologiczne i operacyjne, a także model
udostępniania w chmurze, który umożliwi wprowadzenie możliwości biznesowych, aplikacji, danych i
operacji biznesowych na platformę chmurową hostowaną wewnętrznie, dostarczoną przez
zewnętrznego dostawcę usług w chmurze lub hybrydowy wzorzec wdrażania. Plan wdrożenia w
chmurze opisuje zakres opcji wdrażania w chmurze, które możesz rozważyć, oceniając, w jaki sposób
najlepsza chmura działa na daną potrzebę biznesową, techniczną lub operacyjną. Szeroki wybór
wdrożeń chmury to:
* Prywatny
* Publiczny
* Hybrydowy
* Społeczność
W zależności od wymagań biznesowych, technicznych i operacyjnych możesz mieć wyraźne i oczywiste
preferencje dotyczące wdrażania w chmurze. W innych przypadkach scenariusze wdrażania w chmurze
mogą być niejednoznaczne, tak że skłaniasz się ku scenariuszowi prywatnemu lub hybrydowemu.
Zarządzanie chmurami i operacje Model zarządzania chmurą jest krytycznym wymiarem chmury
obliczeniowej. Obejmie on następujące zakresy wymagań biznesowych, technicznych i operacyjnych:

* Włączanie i wyłączanie operacji biznesowych, procesów, aplikacji lub danych do chmury. Proces
wstawiania / odłączania w chmurze powinien uwzględniać następujące wymiary:
- Gotowość organizacyjna
- Gotowość biznesowa
- Gotowość aplikacji i danych
- Gotowość infrastruktury
- Gotowość techniczna
* Architektura chmury, modelowanie wzorców, planowanie wdrażania i implementacja
* Operacje w chmurze, monitorowanie i zarządzanie
* Wymagania dotyczące audytu w chmurze, raportowania i nadzoru zgodności
* Procesy udostępniania w chmurze
* Zarządzanie cyklem życia chmury
* Cykl życia zarządzania chmurą (od planowania do operacji, od konsumenta chmury do dostawcy
chmury, od kołyski po grób)
W miarę opracowywania planów dotyczących modelowania i architektury w chmurze, bądź bardzo
klarowny w swoim modelu zarządzania chmurą. Nie pomijaj wielowymiarowych wymagań zarządzania
chmurą z pełnej, kompleksowej perspektywy. Zarządzanie chmurą to wielostronna dyscyplina i nie
należy jej ograniczać do operacyjnych wymiarów czasu działania chmury. Zarządzanie chmurą powinno
być traktowane jako kompleksowe planowanie, architektura, wdrażanie i działanie chmury
obliczeniowej. W tym duchu zarządzanie chmurą ma znacznie większy wpływ na planowanie i realizację
strategii chmury. Rozumiem także, że cykl zarządzania chmurą nie jest dobrze zrozumiany. Wkrótce
zaradzi temu przemysł. Cloud Computing Reference Architecture (CC-RA) Cloud Computing Reference
Architecture (CC-RA) jest niezbędna dla wszystkich wzorców wdrażania w chmurze - wewnętrznych
chmur prywatnych, zewnętrznych chmur publicznych i chmur hybrydowych, które łączą aspekty chmur
prywatnych i publicznych. We wszystkich przypadkach musisz zrozumieć architekturę referencji w
chmurze, aby udostępnić aplikacje, dane lub operacje biznesowe w chmurze, i musisz zrozumieć
architekturę chmury, aby pomyślnie wdrożyć ją wewnętrznie i udostępnić zasoby chmury swoim
wewnętrznym klientom biznesowym. Cloud Computing Reference Architecture to artefakt wywodzący
się z modelu obliczeniowego Cloud Computing. CCRM i CC-RA współpracują ze sobą, aby pomóc
przedsiębiorstwu postępować zgodnie z powtarzalnym procesem, który doprowadzi do udanej
implementacji referencji w chmurze. CC-RM zapewnia strukturę chmury do modelowania krytycznych
wymiarów przetwarzania w chmurze. CC-RA pomaga odwzorować kategorie technologii w CC-RM,
dzięki czemu można zacząć wybierać produkty dostawców odwzorowane w architekturze
referencyjnej w chmurze i tak, że można ocenić i przetestować przypadki użycia w chmurze oraz
wymagania wobec architektury referencyjnej chmury w wsparcie przyszłej implementacji chmury. W
oparciu o wzorzec chmury lub wzorce, które pasują do potrzeb biznesowych, architektura chmury musi
być dostosowana do tych biznesowych, technicznych, i potrzeby operacyjne. Architektura chmur jest
krytycznym wymiarem cloud computingu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego nowość, w szczególności
biorąc pod uwagę ogromne zaufanie do chmury jako przyszłości branży komputerowej.
Planowanie wdrożenia w chmurze

Celem tego etapu cyklu wdrażania chmury jest przygotowanie do wdrożenia w chmurze. Ten etap
koncentruje się na wyborze odpowiednich technologii w chmurze, dostawcy usług w chmurze i
rozwiązania w chmurze do obsługi wybranej strategii chmury. Ponadto modele wdrażania i niezbędne
zarządzanie, operacje i wsparcie, zarządzanie i monitorowanie oraz wyzwania związane z
bezpieczeństwem są rozwiązywane na tym etapie także. Etap planowania wdrożenia chmury w
chmurze skupia się na następujących działaniach:
* Analiza dostawcy chmurowego
* Wdrożenie i planowanie udostępniania w chmurze
* Zarządzanie chmurą i planowanie cyklu życia
* Program w chmurze go / no go
Analiza i wybór dostawcy usług w chmurze .Ten etap wdrażania chmury wymaga dokładnej analizy
dostawców chmury w oparciu o strategię chmurową i proces planowania, który podejmujesz. Ogólnie
rzecz biorąc, masz do wyboru trzy opcje wdrażania w chmurze:
1. Wewnętrzny dostawca chmury. Czy Twoja organizacja ma wewnętrzną funkcję chmury online i
działa? Czy obrazy maszyn i maszyny wirtualne oraz zasoby pamięci masowej i zasobów sieciowych
można udostępnić za pomocą wspierającego modelu obciążenia zwrotnego, po stawkach
konkurencyjnych w stosunku do dostawców usług chmurowych innych firm? Czy Twój wewnętrzny
dostawca usług w chmurze (zakładając, że masz konstrukturę usług wspólnych lub Twoja organizacja
IT stała się dostawcą usług w chmurze) oferuje ten sam poziom wzorca chmury i obsługę architektury,
co zewnętrzna chmura dostawcy?
2. Zewnętrzny dostawca chmury. Zewnętrznym dostawcom usług w chmurze należy ocenić ich
rentowność, podstawy i praktyki bezpieczeństwa. Czy oferują zakres możliwości i zasobów
chmurowych, aby zaspokoić potrzeby Twojej organizacji? Jak otwarte lub zastrzeżone są ich API? W
jaki sposób będą integrować się i współpracować z innymi dostawcami usług chmurowych innych firm?
Z twoją przyszłą lub obecną chmurą hybrydową wzorce wdrażania?
3. Hybrydowa mieszanka chmur wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku scenariuszy wdrażania w
chmurze hybrydowej, w jaki sposób zmieszać możliwości wewnętrznej chmury z zasobami chmury
publicznej zapewnianymi przez zewnętrznych dostawców usług chmurowych? Co dostawcy usług w
chmurze mają doświadczenie w obsłudze chmur hybrydowych? Czy publiczne chmury innych firm
integrują się i współpracują z prywatnymi zasobami i możliwościami chmury? Ponadto w analizie
należy wziąć pod uwagę następujące wymiary:
* Dostawcy technologii chmury. Jakie rozwiązania technologiczne w chmurze są dostępne, aby spełnić
wymagania chmurowe organizacji? Jaka technologia i narzędzia w chmurze pasują do wzorców chmur
i modeli wdrażania, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom?
* Dostawca usług w chmurze. Jakie usługi w chmurze są dostępne od różnych zewnętrznych
dostawców usług w chmurze? Czy oferują wirtualizację infrastruktury, obliczenia, pamięć masową i
sieci? Czy są silne w aplikacjach (SaaS) lub usługach chmurowych platform (PaaS)? Jaka jest ich zdolność
operacyjna w odniesieniu do tworzenia kopii zapasowych, redundancji, przełączania awaryjnego i ich
ogólnej zdolności do spełnienia warunków umowy SLA i spełnienia warunków umowy o usługi w
chmurze? Te działania pomogą Ci określić, którzy dostawcy są dostawcami technologii cloud, narzędzi,
a także zasobów chmurowych innych firm dostarczanych przez dostawców usług w chmurze, które
wspierają Twój biznes i potrzeby technologiczne. Planowanie wdrażania i udostępniania w chmurze

Model wdrażania i udostępniania w chmurze to krytyczne narzędzie do planowania, które pomoże
Twojej organizacji zrozumieć różne opcje wdrażania w chmurze, które możesz realizować w oparciu o
określony wzorzec chmury, który spełnia wymagania Twojej firmy, technologii i wymagań
operacyjnych. Model wdrażania w chmurze dokumentuje zakres opcji wdrażania w chmurze, które
możesz wykorzystać w celu spełnienia określonych wymagań biznesowych. Niezbędny jest również
model udostępniania chmur, który umożliwi zaplanowanie możliwości biznesowych, aplikacji, danych
i operacji biznesowych na platformie chmurowej hostowanej wewnętrznie, dostarczonej przez
zewnętrznego dostawcę usług w chmurze lub hybrydowej wzorzec wdrażania. Poniżej przedstawiono
kluczowe wymiary etapu planowania wdrażania i udostępniania w chmurze:
* Plan wdrożenia w chmurze opisuje zakres opcji wdrażania w chmurze, które możesz rozważyć,
oceniając, jak najlepsza chmura ma zastosowanie do danej potrzeby biznesowej, technicznej lub
operacyjnej. Cztery szerokie możliwości wdrożenia w chmurze to:
1. Prywatne
2. Publiczny
3. Hybrydowy
4. Społeczność
* Plan udostępniania w chmurze opisuje, w jaki sposób zapewnisz zasoby chmurowe wewnętrznie
swojemu przedsiębiorstwu, lub w jaki sposób będziesz na pokładzie swoich danych, aplikacji lub
procesów biznesowych do chmury zewnętrznej dostarczonej do Ciebie. Udostępnianie w chmurze ma
zasadnicze znaczenie dla identyfikacji konsumenta, profilowania jego wymagań dotyczących chmury,
uzyskiwania informacji rozliczeniowych, a następnie udostępnienia zasobów chmury konsumentowi.
W przypadku chmur publicznych zarządzanych i udostępnianych przez zewnętrznych dostawców usług
w chmurze lub chmur prywatnych zarządzanych i udostępnianych przez wewnętrznych dostawców
usług w chmurze za pomocą modeli obciążeń zwrotnych proces udostępniania będzie podobny.
Zarządzanie chmurami i planowanie cyklu życia Zarządzanie chmurami to nowy wymóg przetwarzania
w chmurze i obejmuje szeroki zakres wymagań biznesowych i technicznych, od procesu planowania i
architektury, przez rozważania dotyczące obliczeń w chmurze, analizy wymagań funkcjonalnych i
niefunkcjonalnych, aż po rzeczywisty proces wprowadzania przedsiębiorstwa do chmury
(wewnętrznej, publicznej lub hybrydowej) oraz krytyczne wymagania w zakresie monitorowania i
działania chmury po pomyślnym wdrożeniu. Cykl życia chmury od końca do końca nie jest dobrze
zrozumiany, ani też wymagania dotyczące zarządzania chmurą w odniesieniu do całego cyklu życia
chmury. Planowanie w chmurze i planowanie offboardingu to kluczowy krok, aby zapewnić płynne
przejście do przetwarzania w chmurze, a także płynne przejście z chmury, jeśli Twoja organizacja nie
korzysta już z chmury, lub jeśli nie jesteś zadowolony z usługodawcy w chmurze i musisz zmienić do
innego. Twoja organizacja skorzysta z odpowiedniego procesu planowania, który dokumentuje plan
wdrożenia operacji biznesowej, procesu biznesowego, aplikacji lub danych do chmury trzeciej strony
lub do chmury prywatnej wdrażanej wewnętrznie. Planowanie integracji z chmurą powinno
uwzględniać następujące problemy:
* Proces uzyskiwania dostępu do zasobów chmury w zależności od potrzeb biznesowych
* Jak przenieść operację biznesową do chmury publicznej
* Jak migrować aplikacje do posiadanego dostawcy usług w chmurze
* Jak migrować dane do wybranego dostawcy chmury (wewnętrzne lub zewnętrzne)

* Jak migrować aplikację do chmury podczas hostowania danych w centrum danych
* Jak w razie potrzeby wycofać się z chmury lub zmienić dostawców chmury
* Jak monitorować operacje w chmurze i QoS
* Jak śledzić i uzyskiwać dane audytu pod kątem integralności danych
Oczekuj wielkich postępów w definiowaniu, polityce i zarządzaniu chmurą obliczeniową od całościowej
perspektywy cyklu życia, a także wymogów ładu korporacyjnego w cyklu życia chmury.
Cloud Program Go / No Go .Ostatni krok wdrożenia chmury etap planowania jest decyzją ostateczną.
Na podstawie całego wysiłku włożonego w chmurę POC / pilotów, opracowanie formalnej strategii
chmury i mapy drogowej, modelowanie i architektura chmury oraz plan wdrożenia w chmurze, należy
dokonać ostatecznego przeglądu interesariuszy i podjąć decyzję, czy kontynuować Twoja strategia
chmurowa. Ta ostateczna decyzja o odejściu / odejściu jest ostatnią bramą, zanim zaangażujesz zasoby
- zarówno finansowe, jak i osobowe - w realizację chmury. Jeśli plany wdrożeniowe wymagają
wdrożenia w chmurze publicznej, nadal masz zobowiązania do wejścia na pokład, przeniesienia danych
i / lub treści do dostawcy chmury publicznej oraz monitorowania umów SLA tej konkretnej
implementacji chmury. Podczas gdy chmury publiczne oferują stosunkowo łatwą ścieżkę do
implementacji chmury, nadal musisz zrozumieć całkowite zobowiązania cyklu życia przedsiębiorstwa,
które pociąga za sobą udane podejście, a także plany wycofywania, jeśli nie uda ci się wdrożyć
zewnętrznej chmury publicznej. Jeśli wybierzesz implementację chmury prywatnej, masz inne czynniki,
które wpływają na decyzję go / no go, takie jak potencjalne opłaty licencyjne i konserwacyjne,
zobowiązania dotyczące zasobów wewnętrznych, wymagania dotyczące zasobów fizycznych i inne.
Podobnie implementacja chmury hybrydowej dostarczy na pierwszy plan aspektów obu. Ta decyzja go
/ no go daje zainteresowanym stronom organizacyjnym ostateczną szansę na zważenie przed
wdrożeniem strategii i mapy drogowej w chmurze.
Etap adaptacji implementacji chmury
Ten etap cyklu wdrażania w chmurze koncentruje się na ukończeniu implementacji referencji w
chmurze, kumulacyjnej realizacji poprzednich etapów cyklu wdrażania chmury. Etap wdrożenia w
chmurze sygnalizuje zamiar organizacyjny, aby rozpocząć formalnie program w chmurze. Na tym etapie
jesteś w pełni zaangażowany w chmurę i realizujesz strategię chmurową. Następujące działania są
częścią etapu wdrażania chmury:
* Implementacja referencji w chmurze
* Zarządzanie chmurami i plan bezpieczeństwa
* Zarządzanie chmurami, monitorowanie, operacje i wsparcie
* Informacje o chmurze, wskaźniki, ocena strategii
Implementacja referencji w chmurze Podczas tego podstacji wdrażasz chmurę zgodnie z krokami
planowania modelowania, architektury i wdrażania wykonanymi wcześniej w ramach modelu adopcji
w chmurze. W miarę przechodzenia od pilota w chmurze do formalnej implementacji w chmurze
wykorzystasz artefakty, wiedzę i wnioski wyciągnięte z poprzednich kroków, aby poinformować swoją
formalną implementację. Implementacja referencji w chmurze wykorzysta model referencyjny Cloud
Computing i architekturę referencyjną Cloud Computing, a także artefakty dotyczące modelowania w
chmurze i architektury, aby doprowadzić do udanej implementacji chmury:

* Model obliczeń w chmurze. Opis odpowiednich standardów branżowych w chmurze, wymiary
przestrzeni problemowej w chmurze oraz decyzje i wybory, które mają zastosowanie do twojego
środowiska przetwarzania w chmurze dla Twojej organizacji.
* Architektura obliczeń w chmurze. Artefakt architektury logicznej opisujący warstwy modelu
odniesienia w chmurze oraz kategorie narzędzi i technologii aktywowania chmury (bez określania
konkretnych narzędzi dostawcy) i odwzorowany na Model Odniesienia do Chmur i pochodzący z niego.
* Implementacja referencji w chmurze. Implementacja referencji w chmurze to dokładnie ta konkretna
implementacja chmury, która opiera się na poprzednich artefaktach - modelu referencyjnym chmury,
architekturze referencyjnej chmury i modelu wdrażania w chmurze. Implementacja referencji w
chmurze implementuje rzeczywiste narzędzia i technologie w chmurze, które są zgodne z architekturą
referencyjną chmury i wdrażają je zgodnie z opisem w modelu wdrażania w chmurze.
Podążanie za tym podejściem będzie bardzo pomocnym ćwiczeniem, aby przekształcić twoją
organizację w chmurę opartą na zestawie standardów branżowych, które są bardzo wyłaniające się w
tej chwili, w oparciu o solidną Cloud Reference Architecture i Cloud Deployment Model oraz Cloud
Reference Implementation. Implementacja chmury referencyjnej powinna być stosowana do wyzwań
biznesowych i powinna być wykorzystywana do iteracyjnych wdrożeń chmury w różnych potrzebach
biznesowych. Zarządzanie chmurami i plan bezpieczeństwa Zarządzanie chmurami opiera się na
planowaniu zarządzania, które zostało wcześniej przeprowadzone w modelu cyklu życia chmury.
Kluczowym czynnikiem będzie zarządzanie chmurami strategii chmury i zapewnia zarządzanie i
funkcjonowanie podstawą do zapewnienia, że chmura spełni obietnicę dla Twojego przedsiębiorstwa.
Istnieje wiele wymiarów zarządzania chmurą, które należy wziąć pod uwagę podczas przechodzenia od
fazy planowania i fazy pilotażowej do wdrożenia w chmurze produkcyjnej, zarówno wewnętrznie, jak i
wykorzystując dostawców usług zewnętrznych w chmurze. Poniżej przedstawiono aspekty zarządzania
chmurą i bezpieczeństwa, które powinny stanowić część implementacji chmury:
* Umowy dotyczące jakości usług i poziomu usług. Aby chmura mogła odnieść sukces w Twojej
organizacji, musisz zapewnić swoich dostawców usług w chmurze, że mogą dostarczyć Ci niezawodne
usługi QoS, zgodnie z wyrażeniem i udokumentowaniem w umowach SLA, które stają się częścią
umowy serwisowej z dostawcą chmury. Jeśli korzystasz z zewnętrznych dostawców usług w chmurze,
musisz zawrzeć z nimi umowę z odpowiednimi umowami SLA. Jeśli otrzymujesz usługi w chmurze od
swojego wewnętrznego dostawcy usług w chmurze, nadal musisz udokumentować wymagane
poziomy usług i uzyskać zobowiązania SLA od swoich wewnętrznych dostawców usług w chmurze. SLA
i QoS to krytyczne aspekty modeli przetwarzania w chmurze. Musisz być w stanie zaufać swoim
dostawcom usług w chmurze i poziomowi świadczonych usług.
* Cloud Security. Zarządzanie chmurą musi obejmować procesy i narzędzia zapewniające
bezpieczeństwo wdrożeń w chmurze. Wiele obaw słusznie koncentruje się na zapewnieniu dostępu do
danych poprzez kontrolę dostępu, szyfrowanie, a nawet aspekty bezpieczeństwa fizycznego, w tym
procesy kontroli personelu, badania w tle i protokoły bezpieczeństwa dotyczące uprzywilejowanego
dostępu użytkowników. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem wiążą się z obszarami lokalizacji
danych i segregacji, zapewniając w zasadzie, że dane nie są wymieszane z danymi innych firm lub, w
najgorszym przypadku, z bezpośrednimi konkurentami, a także z kwestiami regulacyjnymi i zgodności,
audytu lub pokrewnymi. Czy dostawca usług w chmurze może zapewnić, że Twoje dane i ich
bezpieczeństwo spełnią wymagania regulacyjne i zgodności, których możesz przestrzegać? Jednak
poza zabezpieczeniem danych są problemy z bezpieczeństwem, które obejmują organizację
użytkownika końcowego względem dostawcy chmury, zwłaszcza w aplikacjach i danych z obsługą SOA
oraz wieloaspektowym modelu bezpieczeństwa wymaganym przez SOA.

* Zarządzanie i monitorowanie. Zarządzanie chmurą i monitorowanie są krytyczne dla zapewnienia
integralności operacyjnej wdrożeń w chmurze. W jaki sposób będziesz instrumentować swoją chmurę
wewnętrznie lub monitorować zewnętrznego dostawcę usług w chmurze, aby upewnić się, że
wszystkie procesy biznesowe, aplikacje, dane i bezpieczeństwo są zgodne z warunkami umowy i
umowy SLA? W jaki sposób rozwiązywać problemy związane z awariami, degradacją lub przestojami
infrastruktury, sieci lub urządzeń dostawcy chmury?
* Proces Onboarding i Offboarding. Zarządzanie chmurą musi wyraźnie opracować metodologię i
kompleksowy proces wprowadzania do chmury, przeniesienia z chmury z powrotem do własnej
infrastruktury, jeśli zmienisz zdanie i przejdziesz z chmury na chmurę, jeśli jesteś niezadowolony z
wybranej usługi w chmurze dostawca. Ostatni scenariusz powinien przewidywać przełączanie z chmury
zewnętrznej na chmurę wewnętrzną i odwrotnie. Dzięki szumowi związanemu z chmurą radzimy
zastanowić się nad wszystkimi tymi bardzo realistycznymi scenariuszami w miarę rozwoju Twoich
planów dotyczących chmury i zastanów się, jak będziesz nimi zarządzać. Są szanse, że zmienisz
dostawców usług w chmurze, i jest szansa, że zdecydujesz się przejść z prywatnego na publiczny lub
odwrotnie, więc wyraźne zaplanowanie tego, jak będziesz na pokładzie, na platformie i przełączniku,
będzie kluczowe dla Twojego sukcesu.
* Włączanie chmur aplikacji, danych, operacji. Powiązane z onboardingiem w chmurze i
offboardingiem jest wykonanie odpowiedniego projektu aplikacji, analizy i refaktoryzacji w celu
określenia, które aplikacje i dane są gotowe do przetwarzania w chmurze lub mogą być włączone w
chmurze. Jak technicznie ocenić, jakie aplikacje skorzystają z wdrożenia opartego na chmurze? Co
musisz zrobić ze swoimi danymi, aby móc je umieścić w środowisku pamięci masowej dostawcy chmury
innej firmy? W jaki sposób można oddzielić dane od aplikacji, dzięki czemu można je nawet włączyć w
chmurze? Scenariusze te wskazują na bardzo bezpośrednie powiązania, które łączą adopcję SOA z
przyjęciem chmury. Organizacje, które odniosły pewien sukces dzięki architekturze SOA, będą miały
dobrze zdefiniowaną architekturę logiczną i fizyczną, będą miały warstwę usług danych, która oddziela
dane od aplikacji i abstrahuje bezpośredni dostęp do bazy danych od odbiorców danych za
pośrednictwem warstwy usług danych. Przedsiębiorstwa obsługujące architekturę SOA będą mogły
udostępniać części aplikacji, porcje danych i całe procesy biznesowe w chmurze w celu realizacji
strategii chmury. W ramach strategii chmurowej powinieneś bardzo wyraźnie określić obszary swojej
działalności biznesowej i informatycznej, w których uważasz, że chmura oferuje wartość, i skupić się na
tym, jak zmniejszyć ryzyko i kierować te obszary docelowe w stronę wdrożenia w chmurze. Analiza w
miarę dojrzewania strategii w chmurze musi obejmować odpowiednią dekompozycję i analizę Twojej
firmy, aby upewnić się, co możesz i nie możesz przenieść do modelu cloud computing.
Ponownie, jak stwierdzono powyżej, wymagania dotyczące zarządzania chmurą są nadal bardzo
wyłaniające się, podobnie jak wyzwania związane z bezpieczeństwem konkurowania w chmurze. Jest
to częściowa lista głównych zagadnień, w związku z czym należy w pełni uwzględnić potrzeby w
zakresie zarządzania i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zgodnie z opisem w modelu obliczeniowym
Cloud Computing. Zarządzanie chmurą, monitorowanie, operacje i wsparcie techniczne Wreszcie,
operacje w chmurze i procesy zarządzania muszą być wdrożone w celu obsługi Twoich operacyjnych
wdrożeń w chmurze. Wymagania dotyczące zarządzania i monitorowania w chmurze muszą być jasno
sformułowane i zrozumiane w oparciu o model udostępniania chmur i model wdrażania w chmurze
opracowany podczas procesu planowania i architektury chmury. Musisz wziąć pod uwagę
oprzyrządowanie i narzędzia niezbędne do monitorowania i zarządzania chmurą, niezależnie od tego,
czy jest to wewnętrzna chmura prywatna, czy też korzystasz z zewnętrznych chmur zewnętrznych
pochodzących np. Z Amazon lub Salesforce. Tak czy inaczej, musisz być w stanie zintegrować i
zautomatyzować monitorowanie, zarządzanie wydajnością, alarmowanie i alarmowanie o zdarzeniach

w chmurze oraz wskaźniki wydajności w celu reagowania na przerwy w dostawie, obniżenie wydajności
i związane z tym problemy operacyjne. Brak narzędzi do monitorowania i zarządzania chmurą musi
zostać rozwiązany przez społeczność dostawców usług w chmurze, aby opracować kompleksowe
rozwiązania do zarządzania i monitorowania obejmujące modele wdrażania w chmurze i scenariusze
integracji. Obecnie wiele firm zajmujących się oprogramowaniem SOA repozycjonuje swoje narzędzia
dla usług hostowanych w chmurze, ale te narzędzia, choć solidne dla środowisk czysto SOA, mogą nie
być wystarczające dla pełnego zakresu modeli uruchamiania i wdrażania chmur. Operacje w chmurze
i wymagania dotyczące wsparcia są również niezbędne do planowania w ramach planowania chmury.
W związku z tym są one również wyraźnym uwzględnieniem zarządzania chmurą i podmodelu operacji.
Jak wspomniano powyżej, cały cykl zarządzania chmurą jest słabo poznany, szczególnie w przypadku
operacji w chmurze i wsparcia. Podczas gdy wiele z tych procesów może być dostosowanych z bieżącej
biblioteki infrastruktury informatycznej (ITIL), celów sterowania dla technologii informacyjnych i
pokrewnych (COBIT) oraz innych struktur zarządzania IT, konieczne będzie również wykorzystanie
bieżącego centrum danych i wsparcia IT, pomoc biurka i procesy operacyjne oraz dostosuj je na
podstawie wybranego modelu wdrożenia w chmurze.
Operacje i wsparcie dla chmur hybrydowych i publicznych będą szybko poruszającym się obszarem
zainteresowania, a Ty musisz poświęcić odpowiednią ilość czasu na zrozumienie wymagań
operacyjnych i wymagań wsparcia w oparciu o wdrożenie w chmurze i na których poziomach aktywacji
chmury i wzorcach chmur zamierzasz wykorzystać. Informacje zwrotne dotyczące chmury, wskaźniki i
ocena strategii Wreszcie, w ramach etapu implementacji w chmurze, należy włączyć formalne
informacje zwrotne, strukturę metryk w chmurze i procesy oceny strategii do planów adopcji w
chmurze. Procesy i mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych w chmurze powinny zostać
zdefiniowane i wdrożone dla wszystkich społeczności interesariuszy, od podmiotów zarządzających i
finansowych, przez właścicieli firm i procesów, po działy IT, infrastrukturę i centra danych. Informacje
zwrotne powinny być pozyskiwane okresowo poprzez ankiety i formalne sesje przeglądowe, a także
poprzez inne mechanizmy ad hoc. Należy również zdefiniować i wdrożyć metryki chmury w celu
monitorowania implementacji chmury. Odpowiednie dane w chmurze powinny zawierać następujące
przykłady:
* Wskaźniki biznesowe w chmurze (np. Konsumpcja, wpływ finansowy, korzyści biznesowe, określone
w strategii chmury i mapa drogowa)
* Dane operacyjne w chmurze (np. Umowy SLA, czas pracy bez przestojów, planowane i nieplanowane
przestoje oraz ogólne wskaźniki wydajności chmury)
* Strategiczne wskaźniki chmurowe dotyczące ogólnego wpływu na biznes ,włączanie i tak dalej
Musisz zdefiniować metryki niezbędne do realizacji strategii Cloud i mapy drogowej. Ta przykładowa
lista zostanie rozszerzona i dostosowana do Twoich celów i celów Cloud. Wreszcie, ocena strategii
chmury musi być ciągłym procesem określania, w regularnych odstępach czasu, czy twoja strategia w
chmurze spełnia swoje cele, czy nie. Ta decyzja musi być obiektywna, oparta na metrykach i
zdefiniowanych operacyjnie aspektach strategii chmury. To nie może być przeczucie. Korzystaj z
regularnych sesji przeglądu strategii w chmurze z różnymi kategoriami interesariuszy w chmurze, aby
zbierać dane, oceniać skuteczność strategii chmurowej i wydajność w stosunku do zdefiniowanych
celów i celów chmury. Twój proces oceny strategii chmury musi zostać zdefiniowany w całym cyklu
życia adopcji w chmurze i co kwartał jak również corocznie.
Etap adaptacji rozszerzenia chmury

Ten etap adopcji w chmurze polega na tym, że przedsiębiorstwo wykorzystuje udaną implementację
referencji w chmurze, aby rozszerzyć swoje możliwości w chmurze. Na tym etapie chmura staje się
formalnym programem w przedsiębiorstwie i jest przygotowana do ekspansji opartej na początkowym
sukcesie, który zrealizowałeś. Rozszerzanie chmury może obejmować przechodzenie od chmur
prywatnych do chmur hybrydowych, rozszerzanie chmur prywatnych poprzez dodanie nowych
wzorców chmur lub dodawanie nowych możliwości aktywacji chmury na istniejące wzorce aktywacji
chmury. Jest to logiczna faza dojrzewania i rozwoju chmury w przedsiębiorstwie. W fazie rozszerzania
chmury chmura jest formalnym programem w Twoim przedsiębiorstwie. Na tym etapie Twoja
organizacja wykonuje chmurę w systematyczny, dobrze zarządzany sposób. Istniejące implementacje
w chmurze działają dobrze, a Twoja organizacja nadal rozszerza zasięg i wdrażanie chmur w oparciu o
jasne kryteria biznesowe, technologiczne i operacyjne. Etap rozszerzenia chmury jest kamieniem
milowym, ponieważ stanowi trwały model dla działalności biznesowej i IT. W związku z tym organizacja
nieustannie analizuje swoje obecne wdrożenia w chmurze i rozwija swoje chmury wewnętrzne,
zewnętrzne i hybrydowe, aby zwiększyć możliwości modelu biznesowego za pośrednictwem chmury.
Twoja organizacja wykorzystuje swój trwały program w chmurze do ciągłej oceny nowych wymagań
biznesowych, informatycznych i operacyjnych oraz określa, czy i jak chmura może być odpowiednim
modelem do spełnienia tych nowych wymagań. Twój program w chmurze opracuje również procesy,
technologie i modele, aby dostosować się do pojawiających się wymagań chmurowych, takich jak
integracja i interoperacyjność w chmurze, współpraca w chmurze i składanie w chmurze wysoce
rozproszonych aplikacji i możliwości za pomocą narzędzi nowej generacji do kompozycji, orkiestracji i
choreografii. Te nowe wymagania dotyczące chmur zostaną uwzględnione w kolejnych fazach
wdrażania chmury.
Etap adaptacji integracji z chmurą
Ten etap adaptacji chmury przewiduje potrzebę integracji chmury możliwości i metody wdrażania, a
także konieczność zapewnienia interoperacyjności chmury, ponieważ przetwarzanie w chmurze
dojrzewa. W pewnym momencie wkrótce po wdrożeniu początkowych formalnych projektów w
chmurze w naturalny sposób zmierzysz się z wymogami integracji lub wyzwaniami dotyczącymi
interoperacyjności. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich generacji technologii, chmura
zapoczątkuje własne wyzwania i niedobory, gdy stanie się szeroko rozpowszechniona. Wyzwania
związane z integracją z chmurami pojawią się poniżej scenariusze:
* Integracja wewnętrznych chmur prywatnych z zewnętrznymi chmurami publicznymi
* Integracja wewnętrznych funkcji SOA z danymi przechowywanymi w zewnętrznej chmurze
* Integracja procesów biznesowych i aplikacji hostowanych wewnętrznie z danymi umieszczonymi w
chmurze publicznej
* Integracja zabezpieczeń między infrastrukturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie a architekturą
zabezpieczeń dostawcy chmury zewnętrznej
* Integracja chmur hybrydowych w oparciu o różne wzorce chmur, których kombinacje mogą być
znaczące
Oprócz wymagań dotyczących integracji z chmurą, przewidujemy, że z powodu braku standardów w
branży chmurowej wystąpi wiele problemów związanych z interoperacyjnością między różnymi
dostawcami rozwiązań w chmurze a dostawcami usług w chmurze. Podczas gdy standardy branżowe
dla SOA pomogą, chmura stanowi również zbieżność wiele innych paradygmatów technologicznych,
dla których opracowywane są również standardy branżowe, ale są dalekie od przyjęcia jako standardy

de facto lub de jure. W ten sposób pojawią się wyzwania w zakresie interoperacyjności między
rozwiązaniami chmurowymi dla tego samego wzorca chmury, takie jak wirtualizacja, a także wyzwania
związane z interoperacyjnością między dostawcami rozwiązań chmurowych, którzy koncentrują się na
różnych częściach architektury warstwowej chmury logicznej. Na przykład dostawca chmury platformy
może mieć problemy z interoperacyjnością z dostawcami chmur wirtualizacji niższego poziomu lub
dostawcami chmury. Istnieje wiele scenariuszy, w których zmiany technologii w chmurze mogą zmagać
się z interoperacyjnością. Ponieważ chmura jest w powijakach jako paradygmat technologiczny,
możemy jedynie oszacować wpływ integracji i interoperacyjności, które będą towarzyszyć przejściu na
chmurę dla większości organizacji. Jednak, jak w przypadku wszystkich nowych technologii, bądź pełen
nadziei na najlepsze, ale przewiduj najgorsze. Zaplanuj kwestie integracji i interoperacyjności oraz
odpowiednio ogranicz ryzyko.
Etap adaptacji do współpracy z chmurą
Ten etap adopcji w chmurze koncentruje się na pojawiających się wymaganiach współpracy między
chmurami, składaniu aplikacji w chmurach i zarządzaniu rozproszonym procesem w różnych wzorcach
wdrażania w chmurze. Ponieważ wdrożenia w chmurze rozszerzają się poza początkowe programy
pilotażowe i początkowe programy na małą skalę, powinniśmy się spodziewać, że pojawią się
wymagania, które będą wymagać narzędzi i możliwości współpracy w chmurze, kompozycji aplikacji w
chmurze, orkiestracji i choreografii. Innymi słowy, jak połączyć ze sobą chmury, aby umożliwić masowo
skalowalne, wysoce rozproszone aplikacje, które są tworzone w chmurach, zarówno prywatnych,
publicznych, jak i hybrydowych? Podczas gdy zapotrzebowanie na tego typu narzędzia nie jest jeszcze
wymogiem w branży, oczekujemy, że stanie się to wyraźnym wymogiem, ponieważ chmura nabiera
coraz większego znaczenia w branży. Następujące wyzwania i wymagania są oczekiwane na etapie
przyjmowania współpracy w chmurze:
* Współpraca z chmurą. W jaki sposób zostanie przeprowadzona współpraca w chmurze w celu
wsparcia czatu, wspólnego tworzenia aplikacji, wymogów udostępniania informacji i innych
scenariuszy współpracy? Chociaż dostępne obecnie narzędzia internetowe obsługują niektóre z tych
przewidywanych przypadków użycia, istnieją pewne scenariusze, których jeszcze nie zbadaliśmy,
biorąc pod uwagę rodzący się status chmury jako strategii branżowej.
* Skład aplikacji. Jak bardzo się rozłoży, masowo skalowalne aplikacje mogą być tworzone, biorąc pod
uwagę, że części z nich można wdrożyć w wielu chmurach publicznych lub w schematach wdrażania
chmur hybrydowych? Jakie narzędzia nowej generacji umożliwią wykorzystanie aplikacji złożonych,
mash-upów i innych modeli aplikacji, aby przekształcić chmury w platformę, która przyniesie korzyści
użytkownikom końcowym, tak samo jak ludzie działający na zapleczu? Gdy chmura dojrzewa, czekaj na
kolekcję narzędzi, które będą wyraźnie adresować skład aplikacji w chmurach.
* Orkiestracja procesów i choreografia. W jaki sposób procesy biznesowe będą projektowane,
modelowane i organizowane do realizacji w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych? Jakie
narzędzia i standardy branżowe będą wspierać orkiestrację procesów wewnątrz przedsiębiorstwa dla
chmur prywatnych? Jakie narzędzia i standardy branżowe umożliwią choreografię procesów między
przedsiębiorstwami, wykorzystując chmury hybrydowe? Podczas gdy wymagania dotyczące
orkiestracji procesu i choreografii są bardzo nowe, pojawi się zapotrzebowanie na te podejścia,
ponieważ adopcja chmur przyspiesza i dojrzewa.
Etap adaptacji dojrzałości chmury
Ostatnim etapem cyklu Cloud Adoption Lifecycle jest etap dojrzałości chmury. Jest to wyidealizowany
etap, w którym technologia chmury się rozwinęła i trwa kolejna fala technologiczna. W tym momencie

chmura jest w stanie stabilnym, a największe innowacje osiągnęły szczyt, a przyjęcie branży jest
dojrzałe. Rzeczywistość jest taka, że jest to bardzo hipotetyczny etap, a punkt, w którym organizacja
zdaje sobie sprawę, że jest na tym etapie przyjmowania chmur, nie będzie oczywisty. Istnieją szanse,
podobnie jak w przypadku technologii klient-serwer i Internet, że znajdują się one w fazie dojrzałości,
gdy są tak zakorzenione w naszej kulturze, że po prostu „są”. Dlatego etap dojrzałości chmury nie jest
etapem planowania; jest to kamień milowy w branży, który, gdy nas dotknie, będzie miał bardzo małe
znaczenie, ponieważ nasza uwaga będzie koncentruje się na innych pojawiających się trendach
biznesowych i technologicznych. Podsumowanie cyklu życia w chmurze W tej części wprowadzono dwa
narzędzia do planowania w chmurze, aby przyspieszyć wdrażanie chmury w przedsiębiorstwie: cykl
życia w chmurze oraz model odniesienia w chmurze. Oba te narzędzia zapewnią cenny kontekst i ramy
planowania w celu przyspieszenia wdrożenia chmury w celu spełnienia wymagań biznesowych,
technicznych, ekonomicznych i operacyjnych. Głównym celem tego rozdziału był model cyklu życia
Adaptacji Chmury. Model ten pomoże organizacji zrozumieć zestaw wyidealizowanych etapów, które
charakteryzują ważne wymiary przetwarzania w chmurze. Model cyklu życia Adaptacji do chmury nie
jest standardem branżowym. Nie jest to nakazowe ramy planowania i wdrażania chmury. Stanowi
raczej przewodnik pomagający organizacji w planowaniu i wdrażaniu chmury w oparciu o logiczne
etapy, które mają sens dla nowych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze. Jest to
hipotetyczne ramy, które naszym zdaniem dostarczą wskazówek organizacjom, które badają lub
rozważają przetwarzanie w chmurze. Model cyklu życia w chmurze pomoże organizacji zapewnić
zestaw powtarzalnych, iteracyjnych procesów planowania w celu zwiększenia szans na pomyślne
wdrożenie chmury. W przypadku startupów cykl życia w chmurze można przyspieszyć w zależności od
potrzeby szybkiego wejścia na rynek dzięki nowemu modelowi biznesowemu lub innowacjom
technicznym. W przypadku dojrzałego przedsiębiorstwa cykl życia aplikacji w chmurze pomoże Ci
udokumentować bieżący stan i presję i czynniki związane z branżą, a także zadbać o odpowiednią
strategię chmurową dla wymagań biznesowych przedsiębiorstwa. Dla każdego przedsiębiorstwa
zachęcamy do dostosowania się do szerokich kroków i procesów zdefiniowane w Modelu cyklu życia
Adaptacji Chmury, a także zachęcamy do dostosowania tych ram zgodnie z potrzebami. Spraw, by
działała w Twojej organizacji. W kolejnych rozdziałach opracujemy szczegóły modelu obliczeniowego
Cloud Computing, a następnie przedstawimy wskazówki, jak zacząć korzystać z chmury obliczeniowej,
używając obu tych narzędzi do planowania w chmurze.
Myśli końcowe
Cykl życia w chmurze i referencyjny model przetwarzania w chmurze są użytecznymi narzędziami,
jednak ich wartość polega na tym, jak organizacje wykorzystują je do wartości. Kilka punktów do
zapamiętania na temat tych narzędzi do planowania chmur:
* Cykl życia chmur obliczeniowych jest pojęciowy, wyidealizowany i oparty na zastosowaniu
podobnych przełomowych technologii w architekturze, np. Architektura zorientowana na usługi (SOA).
Dlatego używaj go, aby pomóc w zrozumieniu przetwarzania w chmurze dla swojego przedsiębiorstwa
i dostosuj go do swoich potrzeb. Ramy te będą nadal ewoluować w oparciu o badania rynku i
informacje zwrotne.
* Wiele odniesień do cyklu życia chmury obliczeniowej wskazuje krytyczny charakter zarządzania w
świecie opartym na chmurze. Pozostało jednak wiele pracy, aby zdefiniować cykl życia Cloud
Governance obejmujący wszystkie wymiary zarządzania chmurą. Bądźcie czujni.
* Model obliczeniowy Cloud Computing, czyli CC-RM, jest użytecznym narzędziem planowania, które
pomaga nam określić najważniejsze wymagania dla chmury w integracyjnym i holistycznym modelu.

Wykorzystaliśmy branżową konwencję modelu referencyjnego, architektury referencyjnej i
implementacji referencyjnej dla chmury opartej na modelu referencyjnym OASIS SOA.
* Koncepcja wzorców chmur jest podobnie jak nowe urządzenie, które naszym zdaniem pomaga ułożyć
bardziej realistyczną i szczegółową perspektywę wdrożenia chmury w odniesieniu do rzeczywistych
problemów biznesowych. Nie ma żadnych konwencji branżowych dotyczących modelowania różnych
modeli chmur, ale mamy nadzieję pobudzić dyscyplinę modelowania chmur w nadchodzących
miesiącach i latach.
Jednym z wyzwań związanych z pierwszym z tych ram koncepcyjnych jest to, że prawie zawsze będą
musieli ewoluować. Dowiemy się i dostosujemy te podejścia w miarę dojrzewania branży.

Architektura chmur, modelowanie i projektowanie
Pojawienie się chmury stanowi kolejną ewolucję w rozproszeniu architektury. Podobnie jak
technologia informacyjna (IT) przekształcona w architekturę zorientowaną na usługi (SOA) oparta na
usługach opartych na standardach wielokrotnego użytku, chmura oferuje korzyści wyjątkowe w
miejscu, w którym obecnie znajduje się zestaw narzędzi głównego informatora (CIO). Ta część omawia
architektury chmurowe i jak zaprojektować dla sukcesu z chmurą dla Twojego przedsiębiorstwa.
Niezależnie od tego, czy jesteś prostym konsumentem chmur dostarczanych przez zewnętrznych
dostawców usług w chmurze, czy jesteś dużym przedsiębiorstwem łączącym wdrożenia prywatne,
publiczne i hybrydowe, ten rozdział przyniesie korzyści. Istotne są podstawy architekturowania chmur.
Musisz po prostu zrozumieć wariacje i niuanse chmury. Nie ma tutaj modelu „jeden rozmiar dla
wszystkich”. Musisz dopasować możliwości chmury do wymagań biznesowych i technologicznych,
korzystając z powtarzalnej struktury opartej na wzorcach, którą opracowaliśmy w tym rozdziale, w
oparciu o logiczne i fizyczne ramy architektury chmury.
Model cyklu życia adaptacji chmury: rola modelowania w chmurze i architektury
Opisany w części 5 „Cykl życia adaptacji chmury” model cyklu adaptacji do chmury oferuje
wyidealizowany zestaw etapów, które powinny zapewnić dokładne planowanie, modelowanie i
wdrażanie chmury w przedsiębiorstwie. Kluczem do sukcesu w chmurze jest proces modelowania i
architektury. Proces modelowania i architektury chmury obejmuje następujące działania:
* Modelowanie w chmurze. Określanie, mapowanie i dopasowywanie sterowników biznesowych i
kluczowych wymagań do zakresu potencjalnych dostępnych technicznych rozwiązań technicznych i
zasobów w chmurze. Modelowanie w chmurze wymusza wyraźne zdefiniowanie potrzeb biznesowych,
a następnie ustalenie, jakie wzorce techniczne chmury i modele zasobów najlepiej odpowiadają tym
wymaganiom biznesowym. Na przykład potrzeba biznesowa aplikacji do zarządzania relacjami z
klientami (CRM) dostarczanej jako usługa (przez Salesforce.com) to jeden wzorzec chmury, który różni
się od wymagań biznesowych, aby osiągnąć lepsze wykorzystanie wewnętrznego serwera poprzez
wdrożenie korporacyjne chmur wewnętrznych skoncentrowanych na Infrastruktura jako usługa (Iaas).
* Model wdrożenia w chmurze. Określenie, w oparciu o wysiłek modelowania w chmurze, jakie modele
wdrożenia w chmurze najlepiej odpowiadają potrzebom biznesowym i technicznym organizacji. Czy
chmura wewnętrzna / prywatna jest najlepsza dla bieżących i oczekujących potrzeb lub czy ich
zewnętrzni zewnętrzni dostawcy usług w chmurze mogą spełnić wymagania biznesowe (np. Amazon
S3, EC2 lub Salesforce Force.com)? Twoje wyniki modelowania w chmurze pomogą określić, jakie opcje
wdrażania w chmurze są dostępne, aby zoptymalizować wybory ekonomiczne, architektoniczne i
biznesowe.
* Architektura chmurowa. Po dokonaniu powyższych wyborów architektura chmury może zostać
zdefiniowana, co jest ważne dla wszystkich scenariuszy wdrażania w chmurze: wewnętrzna / prywatna,
zewnętrzna / publiczna, hybrydowa / zintegrowana oraz społeczna / półprywatna. Architektura
chmury musi być zdefiniowana, udokumentowana, zarządzana i zarządzana niezależnie od tego, czy
planujesz czysto wewnętrzną chmurę prywatną, czy też zamierzasz wykorzystać zewnętrzne chmury
publiczne. Decyzja o wprowadzeniu danych lub aplikacji biznesowej do chmury publicznej innej firmy
nie eliminuje wymagań dotyczących opracowania solidnej architektury chmury, udokumentowania jej
i przetestowania i przetestowania przed wdrożeniem tej architektury.
W tej części opracowujemy model referencyjny Cloud Computing jako ramę wzorcową wspierającą
procesy modelowania w chmurze i architektury opisane w modelu Cloud Adoption Lifecycle Model.

Zanim przejdziemy do modelu referencyjnego Cloud Computing, musimy najpierw zbadać zmienny
świat standardów branży przetwarzania w chmurze.
Standardy przemysłu chmurowego
Przetwarzanie w chmurze to nowy model technologii. W związku z tym nie ma jeszcze szerokich
standardów branżowych, aby płynnie przejść od marzenia do głównego nurtu technologii
przemysłowej, którą można w sposób przewidywalny wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby osiągnąć
przewidywalne wyniki, w ramach architektury opisanej przez połączenie standardów branżowych zarówno de iure, jak i de facto, aby ułatwić jego przyjęcie. Wiele obszarów przetwarzania w chmurze
powinno być informowanych przez rozwój standardów branżowych:
* Współdziałanie w chmurze i standardy integracji, obejmujące integrację chmury z chmurą (C2C),
integrację chmury hybrydowej i prywatnej oraz współdziałanie różnych wzorców chmurowych.
* Standardy interfejsu w chmurze i interfejsy programisty aplikacji (API) ułatwiające korzystanie z
chmury w celu obsługi określonych wymagań biznesowych, standaryzowania dostępu do chmury i
wywoływania jej, i wiele innych.
* Wykrywanie w chmurze, modele przenośności, onboarding i offboarding oraz abstrakcja dostawcy
chmur w celu umożliwienia płynnego przełączania dostawców chmury bez zakłócania operacji
biznesowych.
* Testy wydajności w chmurze, aby wskazać konsumentom, w jaki sposób chmura może zwiększyć
wykorzystanie zasobów, optymalizację zasobów i inne wskazówki dotyczące wydajności, a także
standaryzację modelu cenowego różnych modeli chmury a la carte (np. Porównywanie usług
internetowych Amazon z innymi dostawcami usług w chmurze i dostawcami rozwiązań ).
* Standardy zarządzania chmurą w zakresie planowania, architektury, modelowania i wdrażania w
czasie projektowania, a także standardy zarządzania w czasie zarządzania, monitorowania, operacji i
wsparcia, jakości usług (QoS) i umów o poziomie usług (SLA).
* Obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w chmurze, takie jak integralność danych,
bezpieczeństwo fizyczne i logiczne oraz wszystkie inne związane z tym wymagania bezpieczeństwa
dotyczące usług, aplikacji i interakcji w ekosystemie chmury.
* Standardy chmurowe dla różnych poziomów aktywacji chmury, takie jak standardy wirtualizacji
zasobów fizycznych, a także wirtualizacja aplikacji, infrastruktura aplikacji i kontenery i wiele innych.
W jaki sposób różne typy zasobów w chmurze są dostępne za pośrednictwem interfejsów API i
zintegrowane z możliwościami w chmurze, jest szeroko otwarty obszar badań w branży.
Istnieje wiele luk w kategoryzacji standardów chmurowych, ale większość ostatnio położono nacisk na
infrastrukturę i aspekty wirtualizacji w chmurze (tj. Tworzenie chmur i udostępnianie). Technologie
infrastrukturalne i wirtualizacyjne są dość dobrze znane, w związku z czym starania zaczynają się od
niższych warstw. Należy zauważyć, że jest to również odzwierciedleniem dużej części działalności
komercyjnej, w której technologie zazwyczaj mają tendencję do dojrzewania od dołu stosu do góry.
Podczas gdy branża zaczęła od tego, co jest zarówno istotne, jak i najbardziej znane, istnieje
powszechna zgoda co do tego, że dalszy rozwój standardów w górę stosu może zapewnić jeszcze
wyższą wartość, odpowiadającą wzrostowi wartości samych warstw chmur wyższego poziomu. Szereg
organizacji próbuje opracować standardy przemysłu chmurowego, w tym Narodowy Instytut Nauki i
Technologii (NIST), ramy poszczególnych dostawców przekazywane przemysłowi do rozpatrzenia jako
standardy de facto, a niektóre nowsze organy normalizacyjne ze szczególnymi celami i punktami

szczególnymi. NIST zajmuje się standardami chmury przede wszystkim dla rządu federalnego, który jest
agresywnym potencjalnym adaptatorem przetwarzania w chmurze, a zatem może liczyć na kierowanie
ramami i standardami do szerokiego zastosowania chmury w branży. NIST jest podmiotem zaufanym i
szanowanym, a my możemy liczyć na to, że jego praca będzie neutralna dla dostawców i
ukierunkowana na użytkownika, zamiast przekazywać cele pojedynczego oprogramowania w chmurze
lub zwolenników branży. Wobec braku standardów branżowych poszczególni dostawcy przesyłają
modele referencyjne w chmurze i powiązane architektury referencyjne, aby dyskutować na temat
niektórych standardów de facto, a także wstępnego konsensusu w sprawie podejścia do standardów
branżowych. Zazwyczaj są one absorbowane przez niezależne od dostawcy ramy oparte na
organizacjach normalizacyjnych, takich jak Organizacja na rzecz Upowszechnienia Strukturalnych
Standardów Informacyjnych (OASIS), Grupa Zarządzania Obiektami (OMG) i inne, zazwyczaj dla ogólnej
poprawy branży. Rozwój standardów przetwarzania w chmurze jest z pewnością dynamiczny w tym
czasie - nowe wysiłki pojawiają się od czasu do czasu i nabierają rozpędu, podczas gdy niektóre
istniejące wysiłki mogą stracić impet lub nawet całkowicie zniknąć. W związku z tym wszelkie listy są
po prostu przewodnikami i zdecydowanie mogą ulec zmianie. Mając to na uwadze, poniżej znajdują się
streszczenia niektórych organów normalizacyjnych i organizacji działających na rzecz opracowania
standardów w branży chmury:
* Narodowy Instytut Standardów i Technologii. Rola NIST w przetwarzaniu w chmurze polega na
promowaniu skutecznego i bezpiecznego korzystania z technologii w rządzie i przemyśle poprzez
zapewnienie wskazówek technicznych i promowanie standardów. NIST koncentruje się głównie na
standardach chmury federalnej, w tym na interfejsach w chmurze, integracji z chmurą i interfejsach
API w chmurze. NIST ma roboczą definicję przetwarzania w chmurze, a także nadchodzącą specjalną
publikację, która obejmie architektury chmur, bezpieczeństwo i strategie wdrażania dla rządu
federalnego.
* Konsorcjum Open Cloud. Konsorcjum Otwartej Chmury (OCC) to najnowsza grupa standardów
składająca się z grupy uniwersytetów skupionych na poprawie wydajności różnych wzorców
przetwarzania w chmurze, przede wszystkim obliczeń i wzorców chmur przechowywania - w
rozproszonych geograficznie centrach danych. Ponadto OCC poszukuje otwartych ram
umożliwiających integrację i interoperacyjność w chmurze wielu dostawców, testy porównawcze w
chmurze, referencyjne implementacje chmury w chmurze, a także zarządzanie testowym piaskownicą
do przetwarzania w chmurze, zwaną Open Cloud Testbed.
* Forum interoperacyjności Cloud Computing. Cloud Computing Interoperability Forum (CCIF)
koncentruje się na stworzeniu globalnej społeczności chmur i ekosystemu, w którym organizacje mogą
współpracować w celu wspierania i umożliwienia szerszego zastosowania technologii, rozwiązań i
usług przetwarzania w chmurze. Jego początkowy wysiłek opiera się na Unified Cloud Interface (UCI),
który ma działać jako „osobliwy programowy punkt kontaktowy, który może obejmować cały stos
infrastruktury, jak również pojawiające się technologie cloudcentric poprzez jednolity interfejs”. UCI
CCIF będzie otwartym i znormalizowanym interfejsem ułatwiającym unifikację wszystkich interfejsów
API w chmurze w celu obsługi integracji z chmurami i interoperacyjności. Ponadto CCIF tworzy model
chmury semantycznej, taksonomię i ontologię za pomocą RDF (Resource Description Framework), aby
umożliwić opisywanie zasobów chmurowych i interfejsów API za pomocą standardowego modelu
zasobów.
* Distributed Management Task Force. Zarządzanie rozproszone Task Force (DMTF) koncentruje się na
opracowywaniu standardów zarządzania chmurą i operacji na platformach chmurowych i
korporacyjnych. DMTF opracował Open Virtualization Format (OVF) 1.0, wstępny standard skupiający
się na pakowaniu oprogramowania przeznaczonego do wdrożenia na maszyny wirtualne lub kontenery

wykonawcze niezależnie od platformy wirtualizacji lub konkretnej architektury hypervisora lub
fizycznej procesora. Ponadto DMTF ma projekt standardu wirtualizacji systemu, partycjonowania i
klastrowania. DMTF zainicjował również Inkubator Standardów DMTF Open Cloud, aby przyspieszyć
rozwój standardów otwartej chmury. „Inkubator standardów Open Cloud„ DMTF ”skoncentruje się na
rozwiązaniu tych problemów, opracowując protokoły zarządzania zasobami w chmurze, formaty
opakowań i mechanizmy bezpieczeństwa, aby ułatwić interoperacyjność.”
* Cloud Computing Community i Cloud Standards Wikis. Społeczność cloud computing i wiki w
chmurze były doskonałymi zasobami, aby zobaczyć stan branży w odniesieniu do standardów chmury,
a także koncepcje rozwoju Cloud Computing Reference Model, stosu przetwarzania w chmurze i
architektury referencyjnej platformy chmurowej. Te branżowe wysiłki przyczyniły się również do
powstania dwóch dodatkowych elementów wartościowych dla ekosystemu chmury: Manifestu
przetwarzania w chmurze dla dostawców usług w chmurze oraz Karty praw do przetwarzania w
chmurze dla użytkowników końcowych lub konsumentów rozwiązań w chmurze.
* Manifest przetwarzania w chmurze. Cloud Computing Manifesto (CCMF) to zbiór zasad i wytycznych
opracowanych dla społeczności dostawców usług w chmurze jako uzupełniające wytyczne do Cloud
Computing Bill of Rights. Cloud Computing Manifesto dokumentuje kluczowe zasady chmury, które
powinny być obsługiwane i przestrzegane przez chmurę, technologię i dostawców usług, z korzyścią
dla wszystkich interesariuszy ekosystemu chmury. Kategorie informacji zawarte w manifeście to
wytyczne zorientowane na użytkownika, zasady filantropijne, otwartość, przejrzystość,
interoperacyjność, reprezentacja, dyskryminacja, ewolucja, równowaga i bezpieczeństwo. Wraz z
towarzyszącym mu, Cloud Computing Bill of Rights, Cloud Computing Manifesto proponuje
podstawowe zasady i ideały przetwarzania w chmurze, aby kierować i wspierać ekosystem chmury,
ponieważ szybko ewoluuje
* Cloud Computing Bill of Rights. Cloud Computing Bill of Rights (CC-BoR) to zbiór praw opracowanych
w celu wsparcia użytkowników końcowych rozwiązań i usług przetwarzania w chmurze. CC-BoR
zapewnia obsługę podstawowego zestawu wymagań chmurowych w celu ułatwienia i ochrony
organizacji użytkowników końcowych, ponieważ korzystają oni z możliwości przetwarzania w chmurze
od dostawców technologii chmury, dostawców rozwiązań w chmurze i dostawców usług w chmurze.
CC-BoR zawiera informacje wspierające audyt, rozliczenia, praktyki tworzenia kopii zapasowych, dane,
interfejsy / API, legalność, lokalizacja, bezpieczeństwo, serwis i standardy.
* Cloud Security Alliance. Standardy bezpieczeństwa w chmurze są również bardzo potrzebne, co
pobudziło powstanie nowej grupy standardów o nazwie Cloud Security Alliance w kwietniu 2009 roku.
Cloud Security Alliance koncentruje się na promowaniu rozwoju i wykorzystywaniu najlepszych praktyk
w zakresie bezpieczeństwa w chmurze, a także dostarczaniu edukacja na temat tego, w jaki sposób
zabezpieczenia w chmurze mogą przynieść korzyści innym modelom i architekturom komputerowym.
Ramy monitorowania standardów
Odpowiednie jest tutaj ostrzeżenie o standardach branżowych. Podobnie jak w przypadku każdej
nowej technologii z intensywnym szumem medialnym, szumem w branży i spekulacjami kapitałem
podwyższonego ryzyka, przetwarzanie w chmurze ucierpi na skutek niepowodzeń i wyzwań, zarówno
z powodu nadmiaru, jak i braku standardów, aby wygładzić i przyspieszyć odpowiednie przyjęcie i
zastosowanie chmury do kluczowych interesów i wymagania technologiczne.
Standardy branżowe dzielą się na trzy szerokie kategorie. Nalegamy, abyś ostrożnie oceniał
przetwarzanie w chmurze dla swojego przedsiębiorstwa, tak aby nie przypadkowo nie wykorzystywać
niewłaściwych standardów lub niedojrzałych standardów, a tym samym narazić przedsiębiorstwo na

niepotrzebne ryzyko i koszty. Określ, jakie standardy mają znaczenie dla Twoich wymagań dotyczących
chmury, a także dla kolejnego modelu chmury, wzorca wdrażania chmury i architektury chmury.
Koniecznie zmapuj względną dojrzałość i akceptację branżową różnych kluczowych standardów do
swoich potrzeb w oparciu o trzy kategorie standardów, ewoluujących standardów i powstających
standardów.
Model referencyjny przetwarzania w chmurze
W tej części opracujemy model referencyjny przetwarzania w chmurze, który ułatwi proces
modelowania w chmurze, planowania wdrażania i architektury. Tak jak w SOA, dopóki OASIS nie
promował model referencyjny i architektura referencyjna oraz konstrukcje referencyjne
implementacji, nie było solidnego standardowego podejścia do realizacji udanej implementacji SOA.
Mamy nadzieję, że model referencyjny przetwarzania w chmurze ustanowi znormalizowany proces
modelowania chmur. Model referencyjny Cloud Computing, który opracowaliśmy w tej części, składa
się z czterech pomocniczych modeli:
1. Model aktywacji chmury. Rdzeniem modelu referencyjnego przetwarzania w chmurze jest model
aktywacji chmury. Model aktywacji chmury opisuje podstawowe poziomy technologii przetwarzania w
chmurze udostępniane przez platformę chmury i dostawców usług w chmurze potencjalnym
konsumentom technologii i możliwości biznesowych w chmurze.
2. Model wdrażania w chmurze. Opisuje zakres wdrażania w chmurze scenariusze dostępne dla
Twojego przedsiębiorstwa: chmura wewnętrzna / prywatna, chmura zewnętrzna / publiczna, chmura
hybrydowa / zintegrowana oraz chmura społecznościowa lub pionowa. Te scenariusze wdrażania mogą
być mieszane i dopasowane.
3. Model zarządzania chmurami i operacji. Opisuje wymagania związane z zarządzaniem,
bezpieczeństwem, wsparciem, zarządzaniem i monitorowaniem w przypadku przetwarzania w
chmurze, aby upewnić się, że uwzględniono wszystkie potencjalne ryzyko operacyjne związane z
wdrożeniem chmury w przedsiębiorstwie.
4. Model ekosystemu chmurowego. Model ekosystemu chmur uwzględnia wymagania dotyczące
rozwoju i utrzymania ekosystemu chmur składającego się z dostawców chmury, klientów w chmurze i
pośredników w chmurze, a także sieci w chmurze i „sygnału wybierania w chmurze” niezbędnego do
zapewnienia, że chmura jest zawsze dostępna dla Ciebie . Ekosystem chmury obejmuje również różne
technologie aktywacji chmury oraz dostawców usług w chmurze i konsumentów tych technologii
aktywacji chmury, które tworzą ekosystem chmury.
Komponenty tego modelu obliczeniowego Cloud Computing są podsumowane poniżej i szczegółowo
wyjaśnione w kolejnych sekcjach.
Model aktywacji chmury
* Poziom wirtualizacji chmury
* Warstwa systemu operacyjnego w chmurze
* Warstwa platformy chmurowej
* Poziom biznesowy chmury
Model wdrożenia w chmurze
* Chmura wewnętrzna / prywatna

* Chmura zewnętrzna / publiczna
* Hybrydowa / zintegrowana chmura
* Społeczność / pionowa / wspólna dla społeczności interesariuszy
Model zarządzania chmurami i operacji
* Zarządzanie, kultura i zachowanie
* Bezpieczeństwo i prywatność
* Zarządzanie i monitorowanie
* Operacje i wsparcie
Model ekosystemu chmurowego
* Sieć w chmurze / sygnał wybierania
* Włączenie ekosystemu chmurowego
* Klienci chmury i dostawcy chmur
* Fizyczny dostęp do chmury, integracja i dystrybucja
Zanim wyszczególnimy konkretne podmodele modelu obliczeniowego Cloud Computing, powinniśmy
stworzyć dla niego podstawę. Musimy ustanowić logiczne i techniczne podstawy dla naszego modelu
obliczeniowego Cloud Computing, a następnie musimy wprowadzić logiczną podstawę w życie w
kontekście modeli / podmodeli obsługujących przetwarzanie w chmurze.
Eksploracja architektury logicznej Cloud Computing
Opracowanie architektury logicznej przetwarzania w chmurze wymaga najpierw dekompozycji
„warstw” w architekturze chmury. Pod wieloma względami architektura logiczna w chmurze
reprezentuje tradycyjne warstwy modelu architektury korporacyjnej, ale z możliwością wirtualizacji
wszystkich warstw logicznych, a także zapewnia dostęp API do zasobów w chmurze w ramach każdej z
warstw jako możliwości w chmurze .
Architektury chmur zostały różnie zilustrowane za pomocą, oczywiście, zdjęć chmur i innych
wizualnych metafor, które nawiązują do niesamowitej kolekcji technologii zapakowanej i dostępnej z
magicznej chmurze na niebie. Jednak wszyscy wiemy, że w chmurze obliczeniowej jest znacznie więcej
niuansów niż wysoce abstrakcyjna magia za chmurą. Jedna szeroko stosowana architektura
referencyjna chmury jest dostarczana przez NIST. Architektura referencyjna chmury NIST to model
wysokiego poziomu składający się z trzech „poziomów” funkcji chmurowych „jako usługa”. W tym
modelu NIST istnieją trzy kategorie chmury - infrastruktura, platforma i oprogramowanie - wszystkie
Architektury „jako usługi”. W tym widoku, poprawnie, odpowiednie warstwy budują się na sobie.
Platforma jako usługa (PaaS) warstwy i wykorzystuje infrastrukturę jako warstwę usług, a
oprogramowanie jako usługa (SaaS) opiera się na platformie jako warstwa architektoniczna usługi.
Jednak ten model niewiele informuje o architekturach chmur poza tymi podstawowymi
spostrzeżeniami. Za tymi poziomami w realnym świecie kryje się znacznie więcej „magii”, aw
rzeczywistości istnieje również więcej poziomów chmur. Na przykład pobieżne zbadanie warstwy
chmur infrastruktury pokaże, jak bogata i złożona jest wirtualizacja infrastruktury, a następnie
udostępnienie infrastruktury jako „usługi w chmurze”. Na przykład, jeśli zastrzegamy, że warstwa
chmur infrastruktury musi uwzględniać możliwości sieciowe, obliczeniowe, pamięci masowej i

zabezpieczeń, w jaki sposób możemy zaprojektować te rozwiązania, aby można je było zwirtualizować
i włączyć w chmurze jako prywatne funkcje chmury wewnętrznej lub jako publiczne możliwości
zewnętrzne? Technologia wirtualizacji to dziś solidna i dość dojrzała funkcja. Jednak z powodzeniem
wirtualizowanie tych pokrewnych klas infrastruktury obliczeniowej, a następnie nakładanie warstw na
tę zdolność udostępnić te zasoby wielu konsumentom wewnętrznym lub zewnętrznym, miernik i
rozliczanie ich zużycia przez rzeczywiste wykorzystanie, wyginanie ilości zdolności do zaspokojenia
popytu zmiennego, a jednocześnie elastyczne odzyskiwanie pojemności, które jest zwalniane z
powrotem do puli, jest inną kolekcją technologii i rozwiązań. Wirtualizacja więcej niż infrastruktury
(jako usługi) polega na tym, że chmura staje się bardzo interesująca i bardziej złożona, ponieważ więcej
technologii i możliwości biznesowych są udostępniane w chmurze i dostępne w ekosystemie
chmurowym dla całej gamy klientów w chmurze. Taki widok wymaga bardziej szczegółowego i
rozszerzonego widoku modelu logicznego przetwarzania w chmurze. Ten logiczny model warstwowy
w chmurze składa się z warstw możliwości informatycznych, które muszą zostać zwirtualizowane, aby
zrealizować architekturę przetwarzania w chmurze. Ten model obejmuje osiem następujących
wirtualizowanych funkcji wspierających osiągnięcie chmury obliczeniowej:
1. Wirtualizacja sieci (NaaS)
2. Wirtualizacja infrastruktury (IaaS)
3. Wirtualizacja hostingu aplikacji (Container aaS)
4. Wirtualizacja platformy (PaaS)
5. Wirtualizacja danych (DaaS)
6. Wirtualizacja aplikacji (SaaS)
7. Wirtualizacja SOA / usług (SOAaaS)
8. Wirtualizacja zarządzania (GaaS)
Zauważ, że każdy z tych poziomów wirtualizacji opiera się na sobie nawzajem, ale są one dostępne
same w sobie jako funkcje z obsługą chmury. Kilka uwag na temat tego modelu logicznego w chmurze
jest tutaj odpowiednich. Po pierwsze, ten widok kładzie nacisk na wirtualizację każdej warstwy
architektury logicznej, od podstawowej infrastruktury (obliczeń, pamięci masowej, sieci, zabezpieczeń
itp.) Po platformę, aplikacje, dane, usługi hostingowe aplikacji i inne. Wierzymy, że etykieta „jako
usługa” może być stosowana do usług i usług, które dotychczas nie były brane pod uwagę. Na przykład,
jeśli możemy dostarczyć dane jako usługę (DaaS), co uniemożliwia rozszerzenie na to, by włączyć
wiedzę jako usługę (KaaS)? Udostępnienie możliwości i rozwiązań biznesowych w chmurze rozszerzy
się i dotknie wielu wymagań biznesowych i możliwości. Nasz rozszerzony model logiczny w chmurze
umożliwia wyraźne włączenie tych innych ofert „jako usługi” do logicznego modelu referencyjnego w
chmurze. Po drugie, warstwa wirtualizacji SOA / usług, która jest zilustrowana jako pionowy pasek
rozciągający się od warstwy wirtualizacji infrastruktury aż do warstwy wirtualizacji aplikacji.
Uruchamianie SOA i udostępnianie usług jest konieczne do realizacji tych wyższych warstw tego
modelu architektury logicznej w chmurze, stąd orientacja pionowa obejmująca wiele warstw
logicznych. SOA jest zarówno niejawna, jak i jawna w chmurze obliczeniowej, jak tutaj utrzymaliśmy.
Po trzecie, przedstawiamy w tym widoku wirtualizację zarządzania chmurami, ponownie, jako pionową
warstwę, która obejmuje wszystkie warstwy logiczne tego modelu logicznego w chmurze. Zarządzanie
chmurą ma kluczowe znaczenie, być może bardziej dla chmury niż SOA, i będzie wymagać nowego
podejścia do planowania, projektowania, zapewniania jakości i testowania oraz zarządzania w czasie
rzeczywistym i operacji w chmurze, niezależnie od tego, czy jesteś dostawcą chmury, czy chmurą

konsument. Dostępny w Społeczności Wiki Cloud Computing ten stos chmur składa się z sześciu warstw
lub warstw, jak pokazano. Ten logiczny stos chmur obliczeniowych różni się na kilka sposobów. Na
przykład godne uwagi jest traktowanie pamięci masowej w chmurze oddzielnie od infrastruktury
chmury, gdzie pierwszy model uwzględnia wirtualizację pamięci masowej, obliczeń, sieci i zabezpieczeń
w ramach warstwy wirtualizacji infrastruktury. Ponadto stos chmurowy zawiera również warstwę
klientów chmury. Warstwa klientów w chmurze jest niezbędna do zapewnienia mechanizmów dostępu
do interfejsów i / lub interfejsów API udostępnianych przez dostawców usług w chmurze w celu
uzyskania dostępu do funkcji w chmurze dla korzyści organizacji. Wreszcie, tutaj wyraźnie identyfikuje
się „usługi w chmurze”, na przykład usługi internetowe, jako jedną z sześciu warstw lub warstw. Jak już
wcześniej wspomniano, oferowanie dowolnej możliwości obliczeniowej „jako usługa” oznacza, że
umożliwia ona tę usługę bez względu na to, czy jest to infrastruktura, komputery, pamięć masowa,
serwery aplikacji lub zabezpieczenia. W związku z tym oklaskujemy wywołanie wymiarów aktywacji
SOA / usług przetwarzania w chmurze w logicznym stosie w chmurze z serwisu społecznościowego
Cloud Computing Community Wiki. Opracowanie holistycznego modelu referencyjnego przetwarzania
w chmurze Wraz z ukończeniem przeglądu wspólnych architektur architektury logicznej w chmurze,
możemy przystąpić do opracowania tego, co uważamy za kompletny i całościowy model referencyjny
Cloud Computing. Przypomnijmy ilustruje kompletny model referencyjny przetwarzania w chmurze i
cztery podmoduły, które go tworzą. Trzonem naszego referencyjnego modelu przetwarzania w
chmurze jest model udostępniania chmur. Model udostępniania chmurowego dzieli możliwości
przetwarzania w chmurze na cztery podstawowe poziomy możliwości i technologii aktywacji chmury.
Model udostępniania chmur składa się z pięciu podstawowych poziomów funkcjonalności chmury,
działających od dołu i wymienionych poniżej

1. Poziom fizyczny chmury. Zapewnia fizyczne przetwarzanie, przechowywanie, zwirtualizowane i
zabezpieczone zasoby sieciowe i zabezpieczające, które obsługują wymagania chmury. Warstwa
fizyczna chmury nie ma nic wspólnego z chmurą. Warstwa fizyczna zapewnia podłoże, na którym
budowane są technologie wirtualizacji chmury i platformy systemów operacyjnych w chmurze, aby
umożliwić realizację schematów chmurowych wyższego rzędu. Podczas gdy identyfikujemy Cloud
Physical Tier w tej dyskusji, nie będziemy odwoływać się do tego dalej w modelu referencyjnym Cloud
computing.
2. Poziom wirtualizacji chmury. Zapewnia podstawową fizyczną wirtualizację sprzętu i zapewnia
potencjalnie przydatne (w pewnych sytuacjach) podstawa przetwarzania w chmurze.
3. Poziom systemu operacyjnego w chmurze. Zapewnia przetwarzanie w chmurze „materiałowe”, a
także wirtualizację aplikacji, podstawowe udostępnianie chmur, pomiary, rozliczenia, równoważenie
obciążenia, przepływ pracy i powiązaną z nimi funkcjonalność typową dla platform chmurowych.
Warstwa systemu operacyjnego w chmurze jest reprezentowana przez szeroką gamę nowych platform
chmurowych i technologii udostępniania chmur.

4. Poziom platformy chmurowej. Zapewnia rozwiązania techniczne, aplikację oraz oprogramowanie
pośredniczące do przesyłania wiadomości, serwery aplikacji i inne, które zawierają platformy
chmurowe i / lub aplikacyjne, a także same zintegrowane platformy chmurowe i aplikacyjne,
oferowane za pośrednictwem modeli dostarczania PaaS.
5. Poziom Business Cloud. Obejmuje wykorzystanie biznesowe lub misyjne aplikacji biznesowych,
oprogramowania, danych, treści, wiedzy i związanych z nimi frameworków do analizy w chmurze, a
także innych modeli konsumpcji w chmurze, które ułatwiają i umożliwiają wartość biznesową dla
użytkowników końcowych z możliwości dostępu do chmury, łączenia, i wykorzystywać możliwości
chmury.
Należy zauważyć, że system operacyjny w chmurze i warstwy platformy chmurowej w tym bardziej
szczegółowym modelu tworzą platformę jako warstwę usługową opisaną w modelu wyższego poziomu
zdefiniowanym zarówno przez NIST, jak i w części 2, Koncepcje, terminologia i standardy. Zanim
opracujemy szczegółowe opisy czterech podstawowych poziomów modelu udostępniania chmur,
istnieje kilka zasad i wytycznych, które należy najpierw wyjaśnić. Poniższe zasady są odpowiednie do
korzystania z tego modelu obliczeniowego Cloud Computing.
Poziomy chmurowe włączają poziomy wyższego poziomu. Każda warstwa chmurowa, działająca od
dołu w modelu obliczeniowym Cloud Computing, umożliwia warstwę chmurową lub warstwy powyżej.
Poziomy opierają się na sobie nawzajem, ale mimo to są niezależne i oferują same w sobie dostępne
możliwości chmur.
* Poziomy chmur są indywidualnie „Atomowe” i indywidualnie dostępne. Klienci w chmurze mogą
uzyskiwać dostęp do zasobów chmurowych i konsumować je bezpośrednio z dowolnego z tych
poziomów, niezależnie od innych, za pośrednictwem interfejsu API w chmurze i pewnego rodzaju
portalu lub samoobsługowego interfejsu użytkownika. Warstwy aktywacji chmury pomagają
organizować różne klasy zasobów w chmurze w modelu referencyjnym Cloud Computing. W
rzeczywistości konsumenci w chmurze nie mają bezpośredniego dostępu do „warstw”, ale uzyskują
dostęp do zasobów w chmurze opisanych poziomami poziomów modelu udostępniania chmur.
* Wszystkie poziomy chmur wymagają włączenia ekosystemu i sygnału wybierania w chmurze. Każda
warstwa chmur musi mieć niezbędną zdolność sieci w chmurze / sygnał wybierania i możliwość
uruchomienia ekosystemu chmury, aby być wykrywalnym, możliwym do udostępnienia i
wykorzystywanym jako usługa za pośrednictwem chmury. Ponadto dostawcy usług w chmurze i
konsumenci muszą być w stanie znajdować się nawzajem, komunikować się i negocjować, a następnie
angażować poprzez nawiązywanie relacji biznesowych i technicznych za pośrednictwem umowy o
świadczenie usług i odpowiednich interfejsów technicznych do możliwości przetwarzania w chmurze,
z jasno określonymi umowami SLA i wstępnie zdefiniowanymi i uzgodnionymi umowami QoS.
* Cloud Consumer-Provider Continuum: Cloud Foundation, Cloud Enablement i Cloud Exploitation.
Wreszcie, sugerowany w naszym modelu obliczeniowym Cloud Computing jest kontinuum, które
opisuje relację dostawców chmur do klientów w chmurze. Reprezentujemy ten ciąg jako trzy kategorie:
Cloud Foundation, Cloud Enablement i Cloud Exploitation. Cloud Foundation jest tworzona przez
narzędzia i technologie umożliwiające wirtualizację zasobów sieciowych, obliczeniowych, pamięci
masowych i zabezpieczeń za pośrednictwem niezawodnej sieci i infrastruktury obliczeniowej.
Kategoria udostępniania chmurowego odnosi się do dwóch poziomów: warstwy systemu operacyjnego
w chmurze (OS) i warstwy platformy w chmurze. Oba te poziomy to poziomy aktywacji chmury, które
trafiają do sedna chmury: możliwości systemu operacyjnego są niezbędne do tworzenia możliwości w
chmurze, a warstwa platformy chmurowej umożliwia udostępnianie szerokiej gamy platform, aplikacji
i możliwości biznesowych jako usługi. Przez chmurę. Musi jednak być jasne: włączenie chmury ma

zastosowanie do wszystkich zidentyfikowanych przez nas modeli referencyjnych modelu
przetwarzania w chmurze. Dwa środkowe poziomy-OS i Platforma są szczególnie ważne dla realizacji
prawdziwego potencjału chmury. Wreszcie kategoria eksploatacji w chmurze odnosi się do
wykorzystania zasobów opartych na chmurze w celu rozwiązania konkretnych problemów
biznesowych, misji, technologii informacyjnych, infrastruktury i misji. Kategoria wykorzystywania
chmury naprawdę może odnosić się do możliwości wykorzystania wszystkich warstw chmur i
kombinacji wzorców chmur oraz modeli wdrażania w celu spełnienia wymagań biznesowych. Kategoria
wykorzystania chmur jest stroną konsumencką chmury. Dzięki tym ogólnym zasadom możemy teraz
rozłożyć model obliczeniowy Cloud Computing, zaczynając od czterech poziomów rdzenia: modelu
aktywacji chmury.
Poziomy modelu aktywacji chmury: przegląd
Model udostępniania chmur jest ramą obejmującą różne technologie i rozwiązania oparte na chmurze
i aktywacji które umożliwiają pełne wykorzystanie rozwiązań cloud computing. Cztery elementy
modelu udostępniania chmury to wyjaśniono szczegółowo w poniższych sekcjach. Poziom wirtualizacji
chmury (infrastruktura jako usługa) Poziom wirtualizacji chmur jest dość dojrzałą klasą rozwiązań
technicznych ukierunkowanych na wirtualizację zasobów fizycznej infrastruktury IT, głównie sieci,
zasobów obliczeniowych (wirtualizacja serwerów), zasobów pamięci masowej (wirtualizacja pamięci
masowej) i bezpieczeństwa zasoby. Wirtualizacja w chmurze ustanawia podstawowy model zasobów,
który umożliwia współdzielone, połączone zasoby fizyczne, które mogą być wykorzystywane przez
konsumentów chmury w celu zaspokojenia kluczowych potrzeb biznesowych i technicznych. Typowe
zasoby fizyczne zawarte w warstwie wirtualizacji chmury obejmują:
* Zasoby obliczeniowe.
* Zasoby pamięci masowej.
* Zasoby sieciowe.
* Zasoby bezpieczeństwa.
* Inne zasoby infrastruktury fizycznej, które mogą zostać zwirtualizowane i zapewnione jako
podstawowe możliwości aktywacji infrastruktury chmury.
Warstwa systemu operacyjnego w chmurze Warstwa systemu operacyjnego w chmurze zapewnia
podstawowe funkcje aktywacji chmury, które wykorzystują warstwę wirtualizacji i umożliwiają
korzystanie z funkcji chmurowych wyższego rzędu, takich jako platformy, aplikacje, procesy i dane z
obsługą chmury. Warstwa systemu operacyjnego w chmurze jest zwykle dostarczana przez platformy
technologii chmury, które zapewniają podstawową funkcjonalność chmury w warstwie poziomu
wirtualizacji Cloud OS zapewnia wirtualizację aplikacji opartą na warstwie wirtualizacji chmury, która
zapewnia wirtualizację zasobów sprzętowych. Warstwa systemu operacyjnego w chmurze zapewnia
wiele podstawowych funkcji rozwiązań w chmurze, które umożliwiają dostarczanie, zarządzanie i
niezawodne udostępnianie chmury klientom jako usługę. System operacyjny w chmurze składa się z
zestawu możliwości i usług, które umożliwiają wirtualizację zasobów chmurowych i oferowanie ich
potencjalnym klientom. Pod wieloma względami warstwa systemu operacyjnego w chmurze tworzy
funkcje zarządzania materiałami, zasobami i operacjami oraz udostępniania, aby umożliwić
platformom w chmurze udostępnienie chmury użytkownikom w chmurze. Funkcjonalność tej warstwy
obejmuje następujące rodzaje możliwości:
* Technologia wirtualizacji

* Technologia aktywacji SOA
* Rozliczenia i pomiar
* Obciążenie zwrotne i integracja finansowa
* Równoważenie obciążenia i zapewnienie wydajności
* Monitorowanie, zarządzanie i egzekwowanie SLA
* Udostępnianie zasobów i zarządzanie nimi
* Automatyzacja na pokładzie i offboardingu
* Narzędzia / kontrole bezpieczeństwa i prywatności
* Narzędzia do włączania schematu chmur (patrz Rysunek 6.6)
* Przepływ pracy w chmurze, zarządzanie procesami i narzędzia do orkiestracji
Większość dostawców platformy chmurowej oferuje różne kombinacje tych funkcji, aby umożliwić
realizację różnych wzorców chmur lub wdrożeń. Ponadto, chociaż pokazujemy warstwę systemu
operacyjnego w chmurze jako warstwę logiczną między warstwą wirtualizacji a warstwą platformy w
chmurze, w rzeczywistości warstwa systemu operacyjnego w chmurze jest wszechobecna w tym
modelu i obejmuje cały model architektury chmury logicznej. Z biegiem czasu oczekujemy, że warstwa
systemu operacyjnego w chmurze będzie absorbować warstwę wirtualizacji chmur, a także
technologie i oprogramowanie pośrednie, które tworzą warstwę platformy chmurowej.
Warstwa platformy chmurowej (włączanie platform i platformy dostarczane jako usługa)
Warstwa platformy chmurowej zapewnia podstawową funkcjonalność platformy, zwirtualizowaną i z
obsługą, w taki sposób, że platformy aplikacyjne mogą być dostarczane „jako usługa” organizacjom do
tworzenia aplikacji, hostingu i obsługi kontenerów, serwerów WWW i aplikacji oraz przesyłania
wiadomości i mediacji możliwości, wszystko jako usługa. Jest to warstwa oprogramowania
pośredniego aplikacji, która obejmuje platformę aplikacji, ale jest wstępnie zintegrowana i dostarczana
jako usługa za pomocą możliwości systemu operacyjnego w chmurze w zakresie dostarczania, rozliczeń
i pomiarów oraz powiązanych funkcji. Warstwa platformy chmurowej obejmuje technologie i
możliwości, które pomoc w tworzeniu platform aplikacji, które są montowane, integrowane i
dostarczane jako usługi dla potencjalnych konsumentów.
Na przykład Salesforce.com to aplikacja CRM zbudowana na platformie Force.com jako usługa.
Force.com to platforma aplikacji, na której Salesforce.com i inne oprogramowanie biznesowe aplikacje
są zbudowane, w ramach których logika, dane i aplikacja infrastruktura jest hostowana. Poniżej
przedstawiamy warstwę platformy chmurowej jako dwie warstwy podrzędne: podwarstwę Cloud
PlatformMiddleware i warstwę Cloud Platformsub-tier.

Podwarstwa oprogramowania pośredniego platformy chmury obejmuje wszystkie technologie i
narzędzia oprogramowania pośredniego w chmurze i aplikacji, które są zazwyczaj potrzebne do
budowy platformy aplikacji, np. oprogramowanie pośrednie platformy SOA, serwery aplikacji,
oprogramowanie pośredniczące do przesyłania wiadomości i aplikacji, serwery WWW, kontenery
aplikacji wykonawczych, serwery treści, narzędzia programistyczne i zintegrowane środowiska
programistyczne (IDE) zazwyczaj powiązane z serwerami aplikacji i in. Podwarstwa oprogramowania
pośredniego platformy chmurowej to miejsce, w którym usługi SOA byłyby hostowane i wdrażane w
architekturze SOA. Platforma Cloud Platform / PaaS reprezentowana jako górna część warstwy
platformy chmurowej reprezentuje wstępnie zintegrowane platformy chmurowe i platformy aplikacji,
które mogą być oferowane jako usługa (PaaS) jako samodzielna, zwirtualizowana aplikacja, taka jak
Force.com, Google App Engine itp. Podstawowa różnica między tymi warstwami warstwy platformy
chmurowej polega na tym, że warstwa podrzędna platformy chmury obliczeniowej opisuje technologie
i narzędzia, które są wykorzystywane do tworzenia aplikacji i platform chmurowych, podczas gdy Cloud
Platform / PaaS Subtier odnosi się do zintegrowanych, zwirtualizowanych platform dostępnych dla
konsumentów jako usługa. Platforma w chmurze umożliwia platformę jako usługę. W tej warstwie
chmurowej uwzględniono następujące możliwości:
* PaaS jako wstępnie zmontowane, zintegrowane platformy aplikacji innym (np. Google App Engine,
Salesforce’s Force. com)
* Oprogramowanie pośredniczące SOA, usługi i inne powiązane funkcje SOA oprogramowanie
pośredniczące i możliwości
* Usługi kontenerów aplikacji, serwery aplikacji i pokrewne hosting aplikacji i usługi wykonawcze
* Aplikacje sieciowe i serwery treści, hosting i dostarczanie treści oraz możliwości serwera WWW
* Przesyłanie wiadomości, mediacja, integracja i powiązane usługi przesyłania wiadomości oraz
oprogramowanie pośrednie, dostarczane jako część platformy aplikacji, jako usługa. Obejmuje to
również silniki zdarzeń, złożone przetwarzanie zdarzeń i powiązane oprogramowanie pośrednie
zdarzeń.

* Zasoby programistów wspierające rozwój onboardingu, opracowywania aplikacji, testowania
zasobów, funkcjonalności piaskownicy i udostępniania aplikacji, hostingu oraz związanych z nimi
pomiarów, rozliczeń i możliwości wsparcia
Warstwa platformy chmurowej składa się z technologii i narzędzi, które umożliwiają budowanie,
integrowanie i udostępnianie platform aplikacyjnych dla wielu niepowiązanych twórców aplikacji i
dostawców aplikacji. Warstwa platformy chmurowej zapewnia solidne, bogate w funkcje środowisko
tworzenia aplikacji dla organizacji motywujących do opracowywania nowych aplikacji na danej
platformie aplikacji, a także zapewnia hosting aplikacji i usługi wykonawcze do obsługi i dostarczania
gotowej aplikacji nowym klientom za pośrednictwem model dostarczania aplikacji bez chmur. Warstwa
biznesowa w chmurze Ta warstwa w chmurze składa się z różnych możliwości biznesowych i aplikacji,
udostępnianych za pośrednictwem platformy obsługującej chmurę, włączonej przez system operacyjny
w chmurze i działającej na warstwie wirtualizacji w chmurze oraz oczywiście jako usługa. Warstwa ta
obejmuje oprogramowanie jako usługę (SaaS) oraz powiązane możliwości biznesowe w chmurze, takie
jak dane jako usługa (DaaS), procesy biznesowe jako usługa (BPaaS) i wiedza jako usługa (KaaS).
Warstwa biznesowa w chmurze reprezentuje biznesową stronę chmury, gdzie możliwości biznesowe
są wykorzystywane przez architekturę logiczną w chmurze, jak zapewniają inni dostawcy usług w
chmurze. Chociaż SaaS jest dobrze wyartykułowany z Salesforce.com, aplikacji Google i innych
powiązanych aplikacji, inne kategorie rozwiązań biznesowych to nowe konstrukcje. DaaS jest tym, co
zapewnia Dun and Bradstreet, a także Equifax i innym dostawcom danych. KaaS jest tym, co agencje
wywiadowcze zapewniają Departamentowi Obrony, a także innym dostawcom treści, którzy
dostarczają wiedzę lub wstępnie przeanalizowaną treść jako usługę. BPaaS jest również uwzględniony
w warstwie biznesowej w chmurze, ponieważ wstępnie zmontowane procesy biznesowe będą również
dostarczane za pośrednictwem platform aplikacji w chmurze również dla konsumentów. Warstwa
biznesowa w chmurze to miejsce, w którym możliwości biznesowe i misyjne są świadczone jako usługi
dla klientów biznesowych za pośrednictwem innych poziomów aktywacji chmury. Warstwa biznesowa
w chmurze obejmuje następujące możliwości biznesowe, dostarczane jako usługi, konsumentom
użytkowników końcowych:
* SaaS, w tym aplikacje biznesowe, aplikacje korporacyjne, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
biznesowe (e-mail, kalendarz, synchronizacja), portal i tak dalej.
* DaaS / KaaS
* Procesy biznesowe jako usługa
* KaaS
* Wszystko aaS
Warstwa biznesowa w chmurze to podstawowa warstwa, w której wykorzystywanie chmur
obliczeniowych przez firmy i misje ma miejsce dla użytkowników końcowych, którzy wykorzystują
funkcje chmurowe do wykonywania swoich funkcji biznesowych i misji.
Model wdrożenia w chmurze
Dodamy teraz model wdrażania w chmurze lub podmodel do naszego modelu obliczeniowego Cloud
Computing. Modele wdrażania w chmurze są krytycznymi aspektami paradygmatu przetwarzania w
chmurze. Musisz zrozumieć podstawowe modele wdrażania w chmurze oraz to, w jaki sposób możesz
łączyć i dopasowywać różne wzorce chmur i modele wdrażania, aby obsługiwać potrzeby biznesowe
lub przypadki użycia operacyjnego, które rozwiązują problem biznesowy. Istnieją cztery podstawowe
scenariusze wdrażania w chmurze: chmura wewnętrzna / prywatna, chmura zewnętrzna / publiczna,

chmura hybrydowa / zintegrowana oraz chmura społecznościowa lub pionowa. Wszystkie scenariusze
adopcji w chmurze będą się mieścić w tym kontinuum. Widok modelu obliczeniowego Cloud
Computing z różnymi scenariuszami wdrażania w chmurze. Podstawowa debata w branży koncentruje
się na względnej wartości biznesowej chmur publicznych, w której efektywnie zlecasz outsourcing
części swoich centrów danych i / lub infrastruktury IT całkowicie w celu lepszego wykorzystania
kapitału i zasobów lub implementujesz chmurę wewnętrznie, jako chmura prywatna, aby wspierać
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych, zapewniając jednocześnie prywatność i
bezpieczeństwo danych i informacji. Wielu analityków sugeruje, że implementacja chmury
wewnętrznie pokonuje cel chmury, w którym można uzyskać zasoby obliczeniowe z sieci dostawców
usług w chmurze w zależności od konkretnych potrzeb i dynamicznie dodawaj lub odejmuj pojemność
w miarę upływu czasu. Wdrażanie wewnętrznych chmur oznacza, że masz wewnętrzną pojemność,
nawet jeśli jej wykorzystanie jest lepsze niż wcześniej, dzięki technologiom wirtualizacji, ale nadal masz
pojemność, którą nabyłeś, zainstalowałeś i musisz utrzymywać, a ty jesteś z nią związany. W chmurze
publicznej, gdy nie potrzebujesz już mocy obliczeniowej, wypuszczasz ją i przestajesz płacić za nią
całkowicie. W przypadku chmur prywatnych, takich jak wewnętrzne centra danych, nadal mają
zamortyzowane / amortyzowane koszty związane z nakładami kapitałowymi na sprzęt,
oprogramowanie i tak dalej. W rzeczywistości niektórzy twierdzą, że chmura wewnętrzna w ogóle nie
jest chmurą, ponieważ dotykasz zasobów wewnętrznych za pomocą wysoce zwirtualizowanego
modelu platformy sprzętowej i aplikacji. Przetwarzanie w chmurze, zgodnie z definicją, oznacza
masowo skalowalny zestaw zasobów informatycznych udostępnianych wielu konsumentom na
podstawie wielu umów najmu. Wewnętrzne chmury w ścisłym znaczeniu nie spełniają tej definicji.
Niezależnie od tej debaty istnieją zalety i zalety wszystkich różnych modeli wdrażania w chmurze
opiszemy w tej sekcji. Przejrzymy każdy z podstawowych modeli wdrażania w poniższych sekcjach.
Chmury wewnętrzne / prywatne
Wewnętrzna chmura lub prywatna chmura jest wewnętrznym wdrożeniem, w którym możliwości
przetwarzania w chmurze są planowane, projektowane, nabywane i wdrażane w celu obsługi
wewnętrznych wymagań biznesowych, przy jednoczesnym unikaniu postrzeganego ryzyka związanego
z bezpieczeństwem, prywatnością i względną niedojrzałością branży i technologii w chmurze Chmura
prywatna przynosi przede wszystkim korzyści dzięki sprawdzonym technologiom wirtualizacji, które
mogą rozciągać się od warstwy wirtualizacji w chmurze poprzez warstwę platformy w chmurze, a
nawet do warstwy biznesowej w chmurze. W ten sposób wewnętrzne chmury prywatne mogą być
bardzo cenne dla przedsiębiorstwa, wprowadzając nowe możliwości, które wykraczają poza dobrze
znany model wirtualizacji sprzętu, który znamy dzisiaj. Biorąc pod uwagę ten kontekst, wewnętrzne
chmury prywatne, które przesuwają się wyżej w górę stosu chmur logicznych, mogą mieć atrakcyjny
propozycja wartości dla Twojego przedsiębiorstwa.
Chmury zewnętrzne / publiczne
Zewnętrzna lub publiczna chmura jest dostarczana przez zewnętrzny niezależny podmiot, zazwyczaj
dostawcę usług w chmurze. Amazon, Salesforce, Google i wielu innych dostawców usług w chmurze
reprezentują zewnętrzny model wdrażania chmury publicznej. Kluczowe atrybuty wzorca wdrażania
chmury publicznej są następujące:
* Dostarczone przez niezależnego dostawcę usług w chmurze
* Dostęp przez Internet i samoobsługowy interfejs użytkownika
* Łatwo dostępne podręczniki użytkownika, wbudowane interfejsy API i pomoc techniczna

* Umowy SLA i umowy serwisowe
* Wiele instancji maszyn wirtualnych dostępnych w różnych konfiguracjach w zależności od
konkretnych wymagań, w tym konfiguracji procesora i pamięci RAM, systemu operacyjnego, serwera
aplikacji i środowisk programistycznych
* Dostępnych jest wiele typów zasobów chmurowych; na przykład Amazon dostarcza następujące
zasoby w chmurze potencjalnym konsumentom: Amazon Simple Storage Service (S3); Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2); Amazon Simple DB; Amazon CloudFront (dostarczanie treści, podobne do
Akamai); Usługa Amazon Simple Queue Service (SQS); Amazon Elastic Map Reduce
Hybrydowe / zintegrowane chmury
Chmury hybrydowe lub chmury zintegrowane to scenariusze, w których organizacja łączy swoją
wewnętrzną chmurę prywatną z możliwościami chmury udostępniane przez chmury publiczne przez
zewnętrznych dostawców usług w chmurze. Chmury hybrydowe wymagają integracji z chmurą.
Integracja z chmurą i interoperacyjność to nowe wyzwanie dla branży chmury i już teraz powołuje
branżowe organizacje normalizacyjne, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i standaryzacji
ram dla interfejsów chmurowych i interfejsów API, integracji z chmurami i standardów
interoperacyjności, a nawet narzędzi, które umożliwiają skład między chmurami i orkiestracja zasobów
chmurowych w celu wsparcia pojawiających się potrzeb modelu biznesowego. Poniżej przedstawiono
atrybuty hybrydowych, zintegrowanych chmur:
* Połącz połączenie wewnętrznej chmury i zewnętrznych zasobów chmurowych
* Skorzystaj z ekonomiki kosztów zewnętrznych chmur zewnętrznych, jednocześnie minimalizując
niektóre zagrożenia, utrzymując wewnętrzną chmurę prywatną dla krytycznych procesów i danych
* Wymagaj integracji zewnętrznych i wewnętrznych funkcji, które muszą przezwyciężyć własne API i
zintegrować je z wewnętrznymi interfejsami
* Może podzielić segmenty modelu Cloud Enablement na te, które będą dostępne w chmurze jako
chmury prywatne (np. Dane i pamięć masowa), podczas gdy inne mogą zostać przeniesione na
zewnętrzne chmury innych firm. Analiza ryzyka i oceny bezpieczeństwa mogą pomóc określić, które
poziomy aktywacji chmury zasoby w tych warstwach są najlepiej dostępne jako modele prywatne,
publiczne lub hybrydowe.
Społeczność / VerticalClouds
Chmury społecznościowe to wzorzec wdrażania sugerowany przez NIST, w którym zostaną utworzone
półprywatne chmury, aby zaspokoić potrzeby zestawu powiązanych interesariuszy lub składników,
które mają wspólne wymagania lub interesy. Typowe dla rządu federalnego konstrukcje Community
of Interest (COI) mogą zostać udostępnione przez chmury społecznościowe, aby wzmocnić ich oparte
na wiki procesy współpracy z możliwościami chmurowymi. Chmura społeczności może być prywatna
dla jej interesariuszy lub może być hybrydą, która integruje odpowiednie prywatne chmury członków,
a jednocześnie umożliwia im udostępnianie i współpracę w swoich chmurach poprzez udostępnianie
danych lub zasobów w chmurze społeczności.
Integracja z chmurą i interoperacyjność
Oczywiście, wraz z mnożeniem się wdrożeń w chmurze i wczesnym zainteresowaniem hybrydowymi
zintegrowanymi chmurami, zapotrzebowanie na narzędzia do integracji z chmurami i pilność branży za
standardami interoperacyjności chmur będą nadal intensywne. Chmury hybrydowe już teraz

wywierają presję na branżę w zakresie otwartych standardów, aby umożliwić integrację chmur z inną,
niezależnie od dostawcy chmury innej firmy lub konkretnego zastrzeżony tajny sos dostawcy
technologii chmury. Uważaj na nową generację narzędzi do integracji z chmurą, a następnie narzędzia
do tworzenia chmur i pakiety, narzędzia do współpracy w chmurze oraz narzędzia do tworzenia i
orkiestracji między chmurami. Zapotrzebowanie na integrację i interoperacyjność w chmurze jest już
wysokie i powinno stanowić dojrzały obszar nowych rozwiązań i narzędzi wspierających te wymagania.
Połączenie innowacji dostawców wspieranych przez standardy branżowe znacznie ułatwi realizację
integracji chmury i interoperacyjności chmury.
Model zarządzania chmurami i operacji
Model zarządzania chmurami i operacji w chmurze ustanawia podstawy zarządzania, bezpieczeństwa,
zarządzania i operacji, aby zapewnić realizację chmury przy użyciu odpowiednich mechanizmów
kontroli zarządzania, bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka.
Model zarządzania chmurami i operacji składa się z następujących elementów:
* Zarządzanie, kultura i zachowanie
* Bezpieczeństwo i prywatność
* Zarządzanie i monitorowanie
* Operacje i wsparcie
Zarządzanie chmurami, kultura i zachowanie
Zarządzanie chmurą to nowy wymóg przetwarzania w chmurze, i obejmuje szeroki zestaw wymagań
biznesowych i technicznych, począwszy od procesu planowania i architektury, poprzez rozważania
dotyczące obliczeń w chmurze, funkcjonalności i niefunkcjonalna analiza wymagań, rzeczywisty proces
wprowadzania przedsiębiorstwa do chmury (wewnętrznej, publicznej lub hybrydowej) oraz
wymagania dotyczące monitorowania i operacji po pomyślnym wykorzystaniu chmury. Istnieją istotne
luki w domenie zarządzania chmurą, jak zaznaczono:
* Zarządzanie cyklem życia w chmurze. Brakuje zarządzania chmurą w modelu procesów dla pełnego
cyklu życia chmury, w tym strategia chmury, planowanie, modelowanie i architektura, onboarding i
offboarding, przenośność chmury, analiza wymagań chmurowych oraz operacje i utrzymanie.
* Modele zasad chmurowych i ramy egzekwowania polityki. Istnieje niedojrzałość zasad w chmurze,
modeli i ram egzekwowania polityki do obsługi operacji wykonawczych, egzekwowania polityki w
zakresie jakości usług, umów SLA, bezpieczeństwa i innych.
* Narzędzia do zarządzania i monitorowania w chmurze. Brak narzędzi do monitorowania i zarządzania
chmurą jest równoważony przez dostawców SOA i dostawców technologii chmury oferujących własne
rozwiązania do zarządzania i monitorowania. Konieczne są jednak dalsze prace, aby opracować
kompleksowe rozwiązania do zarządzania i monitorowania obejmujące modele wdrażania w chmurze
i scenariusze integracji.
* Operacje w chmurze i modele wsparcia. Jest wyraźna niedojrzałość operacji w chmurze i modeli
wsparcia dla wdrożeń, które obejmują więcej niż tradycyjne operacje centrum danych i koncepcje
wirtualizacji sprzętu.
* Zarządzanie cyklem życia aplikacji w chmurze. Istnieje poważna luka w zarządzaniu cyklem życia
aplikacji oparta na tworzeniu aplikacji na platformach opartych na chmurze, takich jak Force.com,

Google App Engine i inne, a także na architekturze aplikacji specjalnie dla modeli wdrożeniowych w
chmurze.
* Migracja starszych aplikacji do chmury. Istnieje niewiele standardów i modeli migracji aplikacji, które
wspierają migrację starszych aplikacji do wdrożeń w chmurze. Takie wysiłki związane z migracją
aplikacji są w najlepszym razie niedojrzałe, a wiele rozwiązań chmurowych jest obecnie
ukierunkowanych na bardziej współczesne koncepcje i podejścia projektowe (np. Orientacja obiektu,
obsługa i SOA oraz oczywiście koncepcje mash-upów, ram społecznościowych, Web 2.0) i współpraca).
Zamknięcie tych aplikacji zajmie dużo pracy rozwój, migracja aplikacji i luki w refaktoryzacji aplikacji.
* Kultura i zachowanie. Krytycznym aspektem przetwarzania w chmurze jest zachowanie i kulturowe
wymiary chmury, które ułatwią przyjęcie w przedsiębiorstwie i umożliwią realizację pełnego potencjału
chmury przez daną organizację. Nalegamy, abyś przeprowadził wyraźną analizę twoich barier
kulturowych i możliwości oraz zrozumiał model behawioralny niezbędny do przejścia na cloud
computing. Może to być szczególnie trudne, gdy organizacja próbuje ustanowić swoją centralną
organizację IT i wewnętrznego dostawcę usług w chmurze. Czynniki kulturowe i behawioralne stworzą
środowisko dla sukcesu chmury lub będą przyczyną jej niepowodzenia. Technologia nie będzie
powodem awarii chmury.
* Modele finansowania i zachęty. Odpowiadającym czynnikom kulturowym i behawioralnym będą
modele finansowania i modele zachęt niezbędne do wsparcia wdrożenia chmury przedsiębiorstwa.
Modele finansowania i zachęty będą wspierać pożądaną transformację behawioralną wymaganą dla
sukcesu chmury. Ustalenie finansowania, budżetowania, obciążenia zwrotnego i innych mechanizmów
finansowych w Twojej strategii chmurowej jest krytyczną potrzebą. Konieczne będzie również
stworzenie zachęt do korzystania z chmury przez wewnętrznego dostawcę usług w chmurze. Łącznie
finansowanie, zachęty, praktyki budżetowania, zachowania i kultura stworzą ekosystem i środowisko
dla sukcesu chmury.
Oczekujemy znaczącego dialogu branżowego skoncentrowanego na różnych wymiarach zarządzania
chmurą, od projektowania i wdrażania po operacje i zarządzanie runtime. Co więcej, jak już się zdarza,
wielu dostawców zarządzania siecią i zarządzania usługami internetowymi (WSM) zmienia swoje
narzędzia i produkty na ewoluującą przestrzeń chmurową. Będzie to tętniący życiem obszar w
nadchodzących latach.
Bezpieczeństwo i prywatność
Przetwarzanie w chmurze jest z pewnością badane pod kątem jego zdolności do bezpiecznego
zarządzania danymi i informacjami, bez narażania wymogów bezpieczeństwa danych, obaw o
prywatność i wyzwań związanych z integralnością danych, które towarzyszą wdrożeniom chmury.
Obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością w chmurze będą początkowo napędzać kolejne
wdrożenia w chmurze wewnętrznej, dopóki nie zostanie ustanowione zaufanie do zabezpieczeń
opartych na chmurze. Wielu liderów biznesu, intuicyjnie, liczy, że ich dane są bezpieczniejsze w
zewnętrznym profesjonalnie zarządzanym centrum danych niż w ich własnym. Odkrycie to pokazuje,
że być może problemy z bezpieczeństwem i prywatnością związane z chmurą zostaną przezwyciężone
łatwiej niż problemy z SOA i usługami sieciowymi. Kluczowy element modelu zarządzania chmurami i
operacji w chmurze staje się wyraźnym wymiarem naszej architektury chmury i procesu planowania w
oparciu o potrzeby biznesowe, a także scenariusze wdrażania w chmurze, które rozważasz.
Zrozumienie i planowanie bezpieczeństwa i prywatności w chmurze ma kluczowe znaczenie dla
sukcesu w chmurze.
Zarządzanie i monitorowanie

Jak opisano wcześniej, wymagania dotyczące zarządzania chmurami i monitorowania muszą być jasno
sformułowane i zrozumiane na podstawie modelu udostępniania chmur i model wdrażania w chmurze
opracowany podczas procesu planowania i architektury chmury. Musisz wziąć pod uwagę
oprzyrządowanie i narzędzia niezbędne do monitorowania i zarządzania chmurą, niezależnie od tego,
czy jest to wewnętrzna chmura prywatna, czy też korzystasz z zewnętrznych chmur zewnętrznych firmy
Amazon lub Salesforce. Tak czy inaczej, musisz być w stanie zintegrować i zautomatyzować
monitorowanie, zarządzanie wydajnością, alarmowanie i alarmowanie o zdarzeniach w chmurze oraz
wskaźniki wydajności w celu reagowania na przerwy w dostawie, pogorszenie wydajności i związane z
nimi problemy operacyjne. Ponownie, brak narzędzi do monitorowania i zarządzania chmurą musi
zostać rozwiązany przez społeczność dostawców chmury w celu opracowania kompleksowych
rozwiązań do zarządzania i monitorowania obejmujących różne modele wdrażania w chmurze i
scenariusze integracji.
Operacje i wsparcie
Operacje w chmurze i wymagania dotyczące wsparcia są również niezbędne do planowania w ramach
planowania chmury. Są one wyraźnym uwzględnieniem podmodelowania zarządzania chmurami i
operacji. Jak wspomniano wcześniej, cały model cyklu życia Adaptacji w chmurze jest słabo poznany,
szczególnie w przypadku operacji w chmurze i wsparcia. Chociaż wiele z tych procesów można
zaadaptować z biblioteki ITI (currentInformation Technology Infrastructure Library), celów sterowania
dla technologii informacyjnych i pokrewnych (COBIT) oraz innych struktur zarządzania IT, konieczne
będzie wykorzystanie obecnego centrum danych i wsparcie IT, dział pomocy technicznej i procesy
operacyjne oraz dostosowują je do wybranego modelu wdrażania w chmurze. Operacje i wsparcie dla
chmur hybrydowych i publicznych będą szybko poruszającym się obszarem, a Ty musisz poświęcić
odpowiednią ilość czasu na zrozumienie wymagań operacyjnych i wymagań wsparcia w oparciu o
wdrożenie w chmurze, w oparciu o które poziomy chmur i schematy chmurowe zamierzasz
wykorzystać.
Zarządzanie chmurami i zarządzanie jako usługa?
Model zarządzania chmurami i operacji wskazuje na luki, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu
chmury obliczeniowej. Jednakże luki te wskazują również na nowe możliwości dostarczania rozwiązań
w zakresie zarządzania, jak również możliwości w chmurze. Czy można zapewnić zarządzanie
przedsiębiorstwem jako usługą opartą na włączaniu zasad, procesów i mechanizmów nadzoru do
modelu dostarczania w chmurze? Jak specyficzne dla zarządzania chmurą, w jaki sposób następujące
wymagania dotyczące zarządzania mogą być rozwiązywane przez rozwiązania z obsługą chmury,
potencjalnie udostępniane jako usługa?
* Rozproszona infrastruktura zarządzania i monitorowania
* Platforma zarządzania obejmująca chmury prywatne, publiczne i hybrydowe, aby zapewnić
pojedynczy operacyjny obraz operacji
* Wchodzenie do chmury, offboarding i przenośność
* Uwagi dotyczące czasu projektowania i czasu pracy w chmurze
* Zapewnienie i testowanie jakości w chmurze
Ponownie, rozwiązania w chmurze powstają i dopiero zaczęliśmy wyobrażać sobie zakres możliwości
biznesowych i technologicznych, które można włączyć w chmurze i zapewnić jako usługę. Zarządzanie

jako usługa i rozwiązania do zarządzania chmurą są szeroko otwarte na nowe koncepcje i podejścia do
rozwiązania tych luk w branży.
Model ekosystemu chmury (Wspieranie modelu odniesienia w chmurze). Następnie musimy rozszerzyć
model referencyjny przetwarzania w chmurze, aby uwzględnić krytyczne wymiary środowiska
przetwarzania w chmurze. Model referencyjny chmury obliczeniowej musi uwzględniać wymagane
składniki środowiskowe, aby umożliwić dostęp do chmury klientom, którzy mogą wykorzystać chmurę
z korzyścią dla swoich przedsiębiorstw. Musi również zająć się istotnymi elementami, które
umożliwiają platforma chmurowa i dostawcy usług do tworzenia modeli biznesowych w oparciu o
udostępnianie chmury i możliwości biznesowych i technicznych w chmurze. Model ekosystemu chmury
otacza podstawowe poziomy modelu udostępniania chmur.
Następujące elementy obejmują model ekosystemu chmury:
* Włączenie ekosystemu chmurowego
* Klienci w chmurze i dostawcy chmur
* Sygnał wybierania numeru w chmurze / w chmurze
* Fizyczny dostęp do chmury, integracja i dystrybucja
Każdy z elementów modelu ekosystemu chmury opisany jest poniżej.
Włączenie ekosystemu chmurowego
Uruchamianie ekosystemu w chmurze jest środowiskowym potencjałem modelu obliczeniowego
Cloud Computing, który opiera się na warstwie systemu operacyjnego w chmurze i rozszerza ją, aby
zapewnić podstawowe możliwości w zakresie chmury, udostępniania i zarządzania dla wszystkich
warstw modelu obliczeniowego Cloud Computing. Zasadniczo aktywacja ekosystemu chmury tworzy i
umożliwia relacje biznesowe i operacyjne między konsumentami w chmurze a dostawcami usług w
chmurze, a także połączenia techniczne i fizyczne, które umożliwiają dostarczanie i wykonywanie
operacji biznesowych w chmurze. Ekosystem chmury jest środowiskiem, w którym dostawcy usług w
chmurze, klienci w chmurze oraz dostawcy rozwiązań w chmurze i technologii działają na rzecz
ekonomicznej i transakcyjnej podstawy przetwarzania w chmurze jako uzasadnionego trend w biznesie
i technologii. Nie myl ekosystemu chmur jako czysto technicznej możliwości lub domeny. Ekosystem
chmury musi również uwzględniać wymiary behawioralne, kulturowe i zaufania chmury, ponieważ w
końcu ludzie decydują, czy i jak wykorzystać chmurę w celu wsparcia swoich potrzeb biznesowych,
misji i technologii. Podobnie jak w przypadku innych trendów technologicznych, behawioralne i
kulturowe wyzwania związane z chmurą obliczeniową muszą być zrozumiane i spełnione.
Sygnał wybierania numeru w chmurze / chmury
Włączenie sieci w chmurze opisuje podstawowe możliwości sieci i infrastruktury, które łączą
konsumentów w chmurze, dostawców i powiązana technologia włączania chmury w „chmurę” lub
„sieć”. To sygnał wybierania w chmurze. Włączenie sieci w chmurze opisuje wszechobecną i „zawsze
działającą” cechę chmury, która czyni ją atrakcyjną dla potencjalnych klientów w chmurze - jej
niezawodność i zaufanie, jakim ją obdarzamy, są zawsze tam, gdzie chcemy. Przetwarzanie w chmurze
odniesie sukces tylko wtedy, gdy organizacje będą ufać, że sieć zawsze tam będzie, a ich szczególna
kombinacja zasobów w chmurze i modeli wdrażania będzie zawsze dostępna na podstawie warunków
umowy o usługi w chmurze, umowy SLA i QoS. Jeśli konsumenci chmury stracą zaufanie do swoich
dostawców usług w chmurze, chmura nigdy nie będzie rentownym przemysłem. Podobnie jak zakłady

energetyczne, jeśli zasilanie nie jest dostępne lub nie jest dostępne na zasadzie wiarygodności,
zaufanie ulegnie erozji, a system użyteczności przestanie istnieć.
Klienci w chmurze i dostawcy chmur
Ekosystemu chmur nie można ustanowić bez użytkowników chmury oraz dostawcy chmury, połączeni
przez sieć chmury / sygnał wybierania w chmurze, będący w stanie ustanowić relację operacyjną w
celu wykorzystania zasobów chmury w imieniu podmiotu lub organizacji konsumującej. Model relacji
konsument-dostawca w chmurze jest zasadniczo taki sam jak model konsument-dostawca SOA. W
ekosystemie SOA usługi SOA są opracowywane przez dostawców usług, a następnie są rejestrowane i
publikowane, aby mogły zostać wykryte przez potencjalnych konsumentów. Jeśli konsumenci usług
znajdą interesujące nas usługi, mogą je wypróbować lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcą
usług w celu wynegocjowania umowy serwisowej, umowy SLA, jakości usług i tak dalej. Po zawarciu
umowy o świadczenie usług konsumenci usług mogą uzyskać dostęp do usługi świadczonej przez
usługodawcę i wykorzystać ją do realizacji określonego zadania biznesowego. Chmura działa w ten sam
sposób, co nie powinno dziwić. Zasoby w chmurze muszą być „obsługiwane przez usługi” za
pośrednictwem platform i narzędzi SOA, aby mogły zostać wykryte i zużyte przez potencjalnych
klientów w chmurze. Ekosystem chmury musi zapewniać konsumentom i dostawcom usług w chmurze
wzajemne odnajdywanie się i technicznie „łączyć się” poprzez sieć chmury / sygnał wybierania w
chmurze w celu ustanowienia relacji biznesowych, operacyjnych i technicznych.
Continuum Cloud Enablement: Foundation, Enablement and Exploitation
Kontinuum aktywacji chmury opisuje zakres wymagań dotyczących chmur i eksploatacji, które są
niezbędne do ustanowienia chmury ekosystem chmurowy, złożony z dostawców chmury i
konsumentów w chmurze. Kontinuum to obejmuje chmurę, która polega na wirtualizacji zasobów
infrastruktury fizycznej, na bardziej wyrafinowanych platformach w chmurze i włączaniu platform w
chmurze jako usługi, do rzeczywistego wykorzystania aplikacji biznesowych i możliwości jako usługi.
Podstawą chmury są narzędzia i technologie umożliwiające wirtualizację zasobów sieciowych,
obliczeniowych, pamięci masowych i zabezpieczeń za pośrednictwem niezawodnej sieci i
infrastruktury obliczeniowej. Kategoria aktywacji chmury odnosi się do dwóch warstw - warstwy OS w
chmurze i warstwy platformy chmury. Oba te poziomy to poziomy aktywacji chmury, które trafiają do
sedna chmury: możliwości systemu operacyjnego są niezbędne do tworzenia możliwości w chmurze, a
warstwa platformy chmurowej umożliwia udostępnianie szerokiej gamy platform, aplikacji i
możliwości biznesowych jako usługi przez chmurę. Musimy jednak być jasne: włączenie chmury ma
zastosowanie do wszystkich zidentyfikowanych przez nas modeli referencyjnych modelu
przetwarzania w chmurze. Dwa środkowe poziomy - OS i Platforma - są szczególnie krytyczne dla
realizacji prawdziwego potencjału chmury. Wreszcie kategoria eksploatacji w chmurze odnosi się do
wykorzystania zasobów opartych na chmurze w celu rozwiązania konkretnych problemów
biznesowych, misji, technologii informacyjnych, infrastruktury i misji. Kategoria wykorzystywania
chmury naprawdę może odnosić się do możliwości wykorzystania wszystkich warstw chmur i
kombinacji wzorców chmur oraz modeli wdrażania w celu spełnienia wymagań biznesowych. Kategoria
eksploatacji w chmurze to konsumencka strona chmury, bez względu na rodzaj konsumenta lub zasoby
chmurowe, z których korzystają - końcowy użytkownik Salesforce.com, klient wirtualizacji CIO lub
konsument dewelopera aplikacji platforma jako usługa, na przykład Force.com.
Dostęp fizyczny do chmury, integracja i dystrybucja
Kluczowa część modelu ekosystemu chmury odnosi się do fizycznych przesłanek, w tym kontroli
dostępu, bezpieczeństwa fizycznego i związanych z tym wymagań, - wszystkie sposoby, w jakie chmura
bezproblemowo obsługuje fizyczną integrację centrów danych, lokalizacji fizycznych i wysoce

rozproszonych użytkowników. Zatem ekosystem chmury musi zająć się wszystkimi powiązanymi
aspektami wspierającego środowiska fizycznego. Fizyczna integracja i dystrybucja zasobów i
możliwości w chmurze jest powodem, dla którego ekosystem chmury musi zostać ustanowiony za
pośrednictwem Internetu, za pomocą wewnętrznych technologii internetowych oraz innych
technologii, które łączą rozproszonych konsumentów w chmurze przestrzennie, logicznie i
geograficznie. Przypomnij sobie fizyczną warstwę chmur opisaną wcześniej w kontekście modelu
udostępniania chmur. Podsumowując, wymiary fizycznego dostępu do chmury, integracji i dystrybucji
modelu ekosystemu chmury wraz z częścią Cloud Physical Tier.
Model udostępniania chmur obliczeniowych reprezentuje pełen zakres zasobów fizycznych, które
muszą zostać wyraźnie uwzględnione w dyskusji na temat przetwarzania w chmurze. Niezależnie od
„wirtualizacji” zasobów możliwych w chmurze, fizyczne serwery, urządzenia pamięci masowej, routery
sieciowe i związana z nimi infrastruktura oraz urządzenia budowlane, klimatyzacyjne i chłodzące oraz
funkcje automatyzacji budynków są częścią równania chmurowego i ktoś musi bardzo dobrze
zarządzać tymi zasobami, aby zapewnić sukces w chmurze. Jeśli strategia chmury wymaga fizycznej
konsolidacji centrum danych, należy wykorzystać oba wymiary modelu referencyjnego Cloud
computing. Jeśli strategia wymaga konsolidacji serwerów, może nie być konieczne uwzględnienie
wymiarów fizycznego dostępu do chmury, integracji i dystrybucji modelu ekosystemu chmury, ale
należy zająć się wpływem chmury na warstwę fizyczną chmury. Przetwarzanie w chmurze nadal zależy
od fizycznych implementacji komputerów, pamięci masowej, sieci i wspomagających narzędzi
chłodzenia, zarządzania energią i automatyzacji budynków. Zawsze pamiętaj, że ktoś ostatecznie musi
obsługiwać sprzęt fizyczny, niezależnie od strategii chmury.
Zużycie zasobów w chmurze i udostępnianie w chmurze Niezbędne jest zrozumienie zużycia zasobów
i możliwości chmury w oparciu o model referencyjny Cloud Computing , które przedstawiliśmy.
Przypomnijmy, że konsument w chmurze może uzyskać dostęp i korzystać z zasobów w chmurze
bezpośrednio z dowolnego poziomu chmur, niezależnie od innych, za pośrednictwem chmury API oraz
w pewien sposób portalu lub samoobsługowego interfejsu użytkownika. Jak przedstawiono, każdy
zasób w chmurze, w ramach określonej warstwy funkcji w chmurze, jest dostępny za pośrednictwem
interfejsu lub interfejsu API, dzięki czemu twórcy aplikacji, architekci rozwiązań i reszta społeczności
konsumentów w chmurze mogą łatwo umieszczać swoje dane lub aplikację lub ich biznes, na chmurę.
Podczas gdy ilustracja pokazuje interfejsy API na każdym poziomie, rzeczywisty świat jest bardziej
szczegółowy. Określone zasoby z możliwością przetwarzania w chmurze są wykrywane i
konsumowane, integrowane razem i łączone w kompletne rozwiązanie w chmurze, które spełnia
określone wymagania organizacji. Konsument chmury Amazon może uzyskać dostęp do
indywidualnych możliwości chmury Amazon, zmapowanych do naszych poziomów modelu
udostępniania chmur bezpośrednio przez interfejsy API lub interfejsy chmurowe publikowane przez
Amazon, aby ułatwić dostęp do ich usług i konsumować je oraz stworzyć je w rozwiązaniu opartym na
chmurze opartym na różne wzory chmur. Wspierając koncepcje dotyczące łatwego korzystania z
chmury, trwają prace nad standardami dotyczącymi specyfikacji interfejsu dla infrastruktury
obsługującej chmurę lub infrastruktury jako usługi. Jest to oczywiście odwzorowane na warstwie
wirtualizacji chmury naszego modelu obliczeniowego Cloud Computing. Interfejs obliczeniowy Open
Cloud
Organ normalizacyjny (OCCI) opracował infrastrukturę przetwarzania w chmurze jako specyfikację
interfejsu usługi lub API do łączenia się z infrastrukturą jako usługą. Nowe API obejmuje następujące
scenariusze
* Klienci w chmurze mogą wchodzić w interakcję z infrastrukturą przetwarzania w chmurze na zasadzie
ad-hoc (np. Wdrażać, uruchamiać, zatrzymywać, restartować).

* Integratorzy chmur mogą oferować zaawansowane usługi zarządzania.
* Agregatory chmur mogą oferować jeden wspólny interfejs wielu dostawcom.
* Dostawcy usług w chmurze mogą oferować standardowy interfejs zgodny z dostępnymi narzędziami.
* Dostawcy usług chmurowych i rozwiązań mogą oferować standardowe interfejsy do dynamicznie
skalowalnego dostarczania usług w swoich produktach.
Zawsze jest jeszcze wiele do zrobienia, aby umożliwić łatwy dostęp i łatwiejsze korzystanie z możliwości
chmury w oparciu o ramy rozwinęliśmy się. Ponadto modele chmury i dostępu muszą umożliwiać
obsługę wielu typów klientów w chmurze i uczestniczyć w ekosystemie chmury. Technicy i architekci
centrów danych są bardzo zainteresowani warstwą wirtualizacji chmury, zarówno wewnętrznymi, jak
i zewnętrznymi wdrożeniami chmury zewnętrznej, w oparciu o potrzeby zarządzania centrum danych
(np. Lepsze wykorzystanie zasobów i zoptymalizowane operacje centrum danych). Poziomy modelu
aktywacji, pokazujemy, że twórcy aplikacji jako konsumenci chmury uzyskujący dostęp do możliwości
warstwy platformy chmurowej opracowują aplikacje na platformach stron trzecich udostępnianych
„jako usługa” przez firmy takie jak Google i Salesforce. Ponadto pokazujemy klientom biznesowym
dostęp do zasobów biznesowych i możliwości udostępnianych za pośrednictwem warstwy biznesowej
w chmurze. Ponownie reprezentuje to zupełnie inny zestaw klientów w chmurze, którzy mogą
uzyskiwać dostęp do modeli przetwarzania w chmurze dostarczanych przez wewnętrznych lub
zewnętrznych dostawców usług w chmurze. Przetwarzanie w chmurze odniesie sukces tylko w takim
stopniu, w jakim różni konsumenci chmury są zaangażowani i mogą wykorzystywać zasoby chmury w
oparciu o ich role, zainteresowania i potrzeby biznesowe.
Podsumowanie modelu obliczeniowego w chmurze
CC-RM opracowany w tym rozdziale zapewnia kompletne i całościowe framework obsługujący cały cykl
życia chmury obliczeniowej, a także techniczne, wdrożeniowe, zarządcze i operacyjne oraz
środowiskowe lub ekosystemowe potrzeby przemysłu przetwarzania w chmurze.
CC-RM wraz z czterema pomocniczymi podmodelami - model aktywacji chmury, model wdrażania w
chmurze, model zarządzania chmurami i operacjami w chmurze oraz model ekosystemu chmury razem obejmują pełen zakres wymagań chmurowych od planowania, architektury i implementacji oraz
perspektywy wsparcia. Ponadto, model ekosystemu chmurowego i ramy konsumpcji w chmurze muszą
odpowiadać na potrzeby i wymagania całej gamy potencjalnych klientów w chmurze, daleko
wykraczające poza techniczne IT publiczność, którą często nazywamy konsumentami modeli cloud
computing. Ponadto ekosystem chmury musi zapewniać narzędzia dla użytkowników końcowych, aby
umożliwić skład i montaż zasobów i możliwości chmury dostępnych dla potencjalnych konsumentów
w chmurze, w oparciu o wstępnie skonfigurowane wzorce chmur. CC-RM ułatwi rozwój wzorców
modelowania w chmurze.
Opracowanie wstępnie skonfigurowanych szablonów wzorców chmurowych będzie miało kluczowe
znaczenie dla pomocy różnym organizacjom w zrozumieniu, w jaki sposób można połączyć różne
zasoby w chmurze i zintegrować z kompletnymi rozwiązaniami biznesowymi i technologicznymi, aby
zwiększyć wartość oferty chmury. Podmodel CC-RM zapewnia jasne ramy dla zrozumienia
przetwarzania w chmurze i wszystkich jego wymagań z perspektywy strategii i planowania, z
perspektywy modelowania, wdrażania i definicji architektury oraz perspektywy zarządzania i operacji.
Następnie pokrótce rozłożymy CC-RM na elementy modelu technicznego Cloud Computing.
Cloud Computing Techniczna architektura referencyjna

W tej części pokrótce omówimy niektóre bardziej techniczne aspekty przetwarzania w chmurze w
kontekście CC-RM. Zastrzeżenie: Ten rozdział, a właściwie cała książka, nie ma być technicznym
przewodnikiem implementacyjnym dla architektów i programistów. Podczas gdy rozłożymy CC-RM na
jego elementy techniczne, nie pójdziemy głębiej niż w tej sekcji, a to, co zostanie omówione, będzie
tylko powierzchowne. Istnieje wiele innych przewodników referencyjnych dla programistów i
architektów. Początki technicznego modelu obliczeniowego w chmurze są dostępne w naszym CC-RM,
a konkretnie w czterech poziomach opisanych w modelu udostępniania chmur, opisanym szczegółowo
w tej części. Wkrótce powrócimy do tego modelu. Jak już zauważyliśmy, wiele diagramów architektury
chmur rozpoczyna się od uproszczonej kreskówki chmurowej, w której znajdują się różne możliwości
chmurowe dostarczane przez magię przez sieć. Jak pokazano, mamy kreskówkową chmurę, w której
są przedstawione cztery zasoby lub możliwości w chmurze dostępne za pośrednictwem chmury:
1. Platforma chmurowa
2. Usługa kolejkowania w chmurze
3. Przechowywanie w chmurze
4. Infrastruktura chmury
Chociaż tę ilustrację można dość łatwo zmapować na naszym CC-RM, a konkretnie na poziomach
modelu udostępniania chmur, nie będziemy poświęcać jej więcej czasu, niż stwierdzić, że pod osłonami
jest znacznie więcej komponentów technologicznych, które podeprzeć i włączyć tę chmurową
ilustrację kreskówki.
Każdy z czterech poziomów Aktywacji w chmurze jest wypełniony różnymi reprezentatywnymi
kategoriami technologii i możliwości, które są udostępniane w chmurze w tej warstwie lub przyczyniają
się do udostępnienia przez chmurę możliwości zapewnianych przez ten konkretny poziom lub
uzyskiwanych z niego dostępu. Zilustrowana populacja poziomów udostępnienia w chmurze o różnych
możliwościach technologicznych nie jest wyczerpująca ani niekoniecznie kompletna. To nie powinno
być. Zamiast tego budujemy reprezentatywną strukturę, która może być wykorzystana do mapowania
i powiązania zasobów opartych na chmurze i aktywacji w chmurze z warstwami oraz do wzorców
opartych na przypadkach użycia, aby uprościć koncepcje dotyczące modelowania chmur i architektury.
Jak pokazujemy, na przykład warstwa wirtualizacji chmury obejmuje cztery kategorie technologii, które
muszą zostać zwirtualizowane, aby utworzyć podstawę lub infrastrukturę przetwarzania w chmurze,
na której możemy budować warstwy wyższego poziomu warstwy aktywacji chmury. Oczywiście istnieje
więcej szczegółów technicznych, które pomagają zrealizować poziom wirtualizacji chmury. Ten model
architektoniczny został opracowany przez Patricka Stingleya z Departamentu Spraw Wewnętrznych,
aby odwzorować koncepcje przetwarzania w chmurze w istniejącą federalną strukturę architektury
korporacyjnej (FEAF). Bardzo ładnie dopasowuje się do trójwarstwowego modelu przetwarzania w
chmurze NIST. Przypomnijmy, że NIST identyfikuje trzy poziomy dostarczania w chmurze:
Infrastruktura jako usługa (IaaS), Platforma jako usługa (PaaS) oraz Oprogramowanie jako usługa
(SaaS). Jednak, jak przedstawiono w tej części, bardziej szczegółowy i wszechstronny model
obliczeniowy Cloud Computing wyraźnie potrzebował opracowania pełnego zakresu chmury. Model
SRM firmy Stingley rozszerza kategorie technologii i możliwości niezbędne do prawdziwego
informowania o technicznym modelu referencyjnym chmury, w oparciu o wstępne mapowanie i
dostosowanie do modelu referencyjnego Cloud Computing, który opracowaliśmy w tej części. Gdy
zastosujesz model referencyjny Cloud Computing do wymagań przedsiębiorstwa, mapując do bardzo
ważnych modeli podmodelowych chmury obliczeniowej - modelu udostępniania chmur, modelu
wdrażania w chmurze, modelu zarządzania chmurami i operacji w chmurze oraz modelu ekosystemu

chmury - możesz wtedy rozłóż te potrzeby na model technologiczny, który ostatecznie wdrożysz w
swoim przedsiębiorstwie.
Zachęcamy jednak do skorzystania z modelu referencyjnego Cloud Computing, zanim przejdziemy do
drobiazgowych komponentów technicznych wymienionych w modelu odniesienia na niższym
poziomie. Musisz w końcu dojść do tego poziomu szczegółów technicznych, ale z pewnością dopiero
po przeprowadzeniu pełnego modelowania chmury i ćwiczenia architektury opartego na modelu
obliczeniowym Cloud Computing. Był to wczesny model opublikowany na wiki.cloudcommunity.org, i
służy do zilustrowania tego punktu. Jak pokazano, ten model techniczny chmury odnosi się do
logicznego stosu chmur, z sześcioma zidentyfikowanymi poziomami, z trzema krytycznymi aktorami,
którzy wchodzą w interakcję ze stosem logicznym chmury: deweloperzy, administratorzy i użytkownicy
chmury. Ponadto ta wystawa oznacza dodatkowe standardy techniczne stosowane przez
programistów w chmurze, a także interakcje techniczne wykonywane przez administratorów chmur.
Ponownie, gdy zastosujesz model referencyjny Cloud Computing w swoim przedsiębiorstwie, możesz
przejść do szczegółów technicznych, aby poinformować o swoich wyborach wynikających z
zastosowania modelu referencyjnego Cloud Computing do konkretnych wymagań biznesowych i
technologicznych. Ponadto wraca to do modelu ekosystemu chmury, w którym należy zadbać o to, by
wszyscy potencjalni aktorzy w ekosystemie chmur byli zaangażowani i mogli współdziałać zgodnie z
rolą lub rolami, jakie odgrywają w ożywieniu przemysłu chmurowego. Ekspozycja ta obejmuje tylko
programistów, administratorów i użytkowników, ale zilustrowaliśmy również, w jaki sposób istnieje
wiele typów klientów w chmurze, którzy mogą wchodzić w interakcje i wykorzystywać możliwości
chmury. Wraz z dojrzewaniem strategii chmury i zdobywaniem cennych doświadczeń z wieloma
wdrożeniami chmury stosowanymi do celów biznesowych, będziesz nadal udoskonalać model
ekosystemu chmury, który łączy dostawców chmury, konsumentów i wszystkie formy innych
podmiotów w wartości od końca do końca łańcuch przetwarzania w chmurze. Podsumowanie, ta sekcja
nie jest częścią tej książki przeznaczoną dla programistów. Zagłębiamy się powierzchownie w dyskusję
na temat Modelu Odniesienia do Technologii w Chmurze, aby podkreślić, że istnieje wiele krytycznych
szczegółów, które odnoszą się do udanego wdrożenia chmury. Jednakże stanowczo stwierdzamy, że w
oparciu o model referencyjny Cloud Computing, który opracujemy w tym rozdziale, opracujemy
całościowy model chmur i architektury, który zapewni pomyślne wdrożenie chmury obliczeniowej,
dostosowane do kluczowych celów biznesowych i misji. Dla deweloperów, architektów aplikacji i
społeczności architektów rozwiązań dostępne są inne, głębsze zasoby techniczne, dostosowane do
naszego modelu referencyjnego Cloud Computing, który pomoże zbudować możliwości operacyjne w
chmurze dla przedsiębiorstw.
Myśli końcowe
W tej części zbadaliśmy architektury chmur i dowiedzieliśmy się, jak tworzyć udane architektury
chmury; nauczyliśmy się podstaw dopasowywania możliwości chmury do wymagań biznesowych i
technologicznych przy użyciu powtarzalnej struktury opartej na wzorcach. Wreszcie opracowaliśmy
model referencyjny Cloud Computing jako ramę wzorcową do obsługi modelowania w chmurze i
procesów architektury opisane w modelu cyklu życia chmury. Ponadto zaczęliśmy badać kilka
interesujących pytań stojących przed branżą w miarę postępu tej transformacji. W szczególności:
* Jak szybko narzędzia Cloud Operating System i Cloud Platform zastąpią konwencjonalne
oprogramowanie pośrednie, zwykle wymagane do obsługi i obsługi aplikacji?
* Jak szybko warstwa Cloud OS podda się wirtualizacji chmury Tier też?
* Czy rozsądnie jest przewidzieć, że w pewnym momencie dla wszystkich aplikacji potrzeby w zakresie
infrastruktury i oprogramowania pośredniego, narzędzia i platformy w chmurze będą podstawowym

wyborem, w przeciwieństwie do zakupu serwerów aplikacji, oprogramowania pośredniczącego do
przesyłania wiadomości, kontenerów wykonawczych, serwerów WWW itp.? Na te pytania odpowie
przemysłowi - łącznie ze wszystkimi interesariuszami - w miarę postępu tej transformacji

Od czego zacząć Cloud Computing
Podobnie jak w przypadku każdej nowej technologii, organizacje aktywnie poszukują wiedzy,
spostrzeżeń i najlepszych praktyk dotyczących rozpoczynania inicjatyw w zakresie przetwarzania w
chmurze. Organizacje chcą wiedzieć, jak przygotować się do własnej podróży w chmurze i jak uniknąć
ryzyka i dziur związanych z wczesnymi etapami rozwoju tej nowej technologii. Ta część zawiera
spostrzeżenia i zalecenia dotyczące najlepszej drogi do rozpoczęcia podróży w chmurze. Po pierwsze,
musimy dokonać przeglądu modelu cyklu życia chmur obliczeniowych przedstawiony w części 5. Jest
to pierwszy krok do rozpoczęcia od chmury.
Cykl życia adopcji w chmurze
Aby wiedzieć, gdzie i jak zacząć, musisz najpierw zrozumieć, w jakim miejscu znajdujesz się w
uogólnionym cyklu życia Adaptacji do chmury. Zlokalizowanie się w tym cyklu życia wskaże pierwsze
kroki w rozpoczęciu transformacji chmury. Zilustrowano model cyklu życia chmury. Wierzymy, że
będziesz mógł szybciej rozszerzyć swoje możliwości w chmurze, stosując ten model adopcji i
wykorzystując zalecenia towarzyszące każdemu z tych etapów. Idealizowany cykl życia aplikacji Cloud
Adoption Computing obejmuje dziewięć głównych etapów wdrażania chmury:
1. Cloud Proof of Concept / Pilot Project Stage. Celem tego etapu jest wiedza i wczesne poznanie
technologii chmury. Ten etap zamyka luki w wiedzy, pomaga zrozumieć, co robisz i nie wiesz o chmurze,
i przygotowuje przedsiębiorstwo do bardziej sformalizowanego procesu planowania i wdrażania.
Zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie inicjatywy w chmurze za pomocą jednego lub więcej dowodów
potwierdzających (POC). Ci POC lub piloci powinni zbadać szereg interesujących scenariuszy
biznesowych (np. Przeprowadzić chmurę prywatną POC, a następnie chmurę publiczną POC lub
odwrotnie). Tak czy inaczej, intencją tego etapu jest nauczenie się, rozwój wiedzy technicznej i
rozwinięcie zrozumienia chmury wystarczającej do stworzenia solidnego strategia chmurowa.
2. Strategia chmurowa i etap cyklu wdrażania mapy drogowej. Celem tego etapu jest włączenie
wyciągniętych wniosków z POC i pilotów do formalnego procesu opracowywania strategii w chmurze.
Strategia w chmurze i etap mapy drogowej ustanawia sformalizowaną i praktyczną strategię
chmurową, która będzie realizowana w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych. Konieczne
jest sformalizowanie strategii i mapy drogowej w chmurze poprzez wysiłek rozwoju strategii, który
dokumentuje czynniki biznesowe, imperatywy i cele oraz opracowuje strategię chmurową, która spełni
te określone cele biznesowe. Apelujemy o sformalizowanie strategii chmury niezależnie od tego, jak
długo to potrwa - może zaistnieć potrzeba miesiąca lub trzech miesięcy. Poświęć trochę czasu, aby
formalnie zaplanować i udokumentować strategię chmurową, która może być wykonalna,
wykonywalna i operacjonalizowana datami, celami i metrykami.
3. Etap cyklu modelowania chmury i adaptacji architektury. Celem tego etapu jest wykonanie
niezbędnych kroków w zakresie modelowania i architektury chmury w celu realizacji strategii chmury.
Ten etap cyklu wdrażania wykorzystuje model referencyjny Cloud Computing oraz wspierające
modelowanie i architekturę w celu opracowania strategicznie dopasowanego modelu referencyjnego
chmury, architektury referencyjnej i implementacji chmury, które będą wspierać i włączać
zdefiniowaną strategię chmurową. Ramy modelu obliczeniowego w chmurze (CC-RM) to jedna z
metod, którą można rozważyć, aby ułatwić modelowanie w chmurze i prace architektoniczne.
Powinieneś opracować model referencyjny Cloud Computing, z którego powinieneś opracować
architekturę referencyjną chmury. Te artefakty powinny opierać się na celach i celach strategii chmury.
4. Etap planowania wdrożenia w chmurze. Celem tego etapu jest przygotowanie do wdrożenia chmury.
Etap planowania implementacji chmury koncentruje się na wyborze odpowiednich technologii

chmurowych, dostawców usług w chmurze i rozwiązań w chmurze do obsługi wybranej strategii
chmury. Ponadto na tym etapie poruszane są również modele wdrażania oraz niezbędne zarządzanie,
operacje i wsparcie, zarządzanie i monitorowanie oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem. Bardzo
ważne jest opracowanie planu implementacji chmury, który wspiera formalną strategię chmury. Plan
wdrożenia chmury powinien obejmować ocenę i wybór odpowiednich technologii w chmurze,
dostawców usług w chmurze, plan wdrażania i udostępniania w chmurze oraz plan zarządzania
chmurą, który obsługuje pełny cykl życia chmury, w tym wprowadzanie danych lub aplikacji do chmury
prywatnej lub chmury publicznej . Monitorowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo i prywatność oraz
wymagania dotyczące operacji i wsparcia są również uwzględniane na tym etapie.
5. Etap implementacji chmury. Ten etap cyklu życia Adaptacji w chmurze koncentruje się na
zakończeniu implementacji referencji w chmurze, kumulacji realizacji poprzednich etapów. Podążanie
za wyidealizowanymi krokami na tym etapie przyspieszy czas wdrożenia i złagodzi potencjalne ryzyko
związane z chmurą obliczeniową.
6. Etap rozszerzenia chmury. Ten etap adopcji w chmurze polega na tym, że przedsiębiorstwo opiera
się na udanej implementacji odniesienia do chmury rozszerzyć swoje możliwości w chmurze.
Rozszerzanie chmury może obejmować przechodzenie od chmur prywatnych do chmur hybrydowych,
rozszerzanie chmur prywatnych poprzez dodawanie nowych wzorców chmur lub dodawanie nowych
możliwości aktywacji chmury do istniejących wzorców aktywacji chmury. Jest to logiczna faza
dojrzewania i rozwoju chmury w przedsiębiorstwie. Do czasu rozwijania implementacji chmury aby
dodać więcej możliwości lub przenieść więcej danych lub aplikacji do chmury, będziesz dobrze
przygotowany do uzyskania korzyści z chmury.
7. Etap integracji i interoperacyjności chmury. Na tym etapie przewiduje się potrzebę zintegrowania
możliwości przetwarzania w chmurze i podejść do wdrażania, a także potrzebę zapewnienia
interoperacyjności chmury, ponieważ przetwarzanie w chmurze dojrzewa. Chociaż nie możesz być na
tym etapie w najbliższym czasie, powinieneś zaplanować z wyprzedzeniem wyzwania związane z
interoperacyjnością i integracją z chmurami, z którymi będziesz musiał się zmierzyć. Podobnie jak w
przypadku wszystkich nowych technologii, brak standardów branżowych uniemożliwi zastosowanie
chmury w wielu przedsiębiorstwach. Co więcej, istnieją już poważne obawy dotyczące zastrzeżonej
blokady chmur opartej na braku standardów branżowych dla różnych interfejsów programisty aplikacji
w chmurze (API), interoperacyjności i wymagań integracyjnych. Wielu uniknie technologii, jeśli
standardy interoperacyjności i integracji nie będą dobrze zdefiniowane przez organizacje
normalizacyjne. Tak więc powtarzam, chociaż wkrótce nie osiągniesz etapu integracji i
interoperacyjności z chmurą, powinieneś zaplanować to w swojej strategii chmurowej, modelowaniu
chmury i architekturze oraz etapach wdrażania w chmurze.
8. Etap współpracy w chmurze. Ten etap adopcji w chmurze koncentruje się na pojawiających się
wymaganiach współpracy między chmurami, składzie aplikacji w różnych chmurach oraz zarządzaniu
rozproszonym procesem w ramach wdrożeń w chmurze. Ten późniejszy etap chmury będzie ważny,
jeśli wymagają tego wymagania biznesowe. Jeśli uważasz, że masz do tego wymagania biznesowe,
zaplanuj je w swojej strategii chmury. W przeciwnym razie, jako nowa funkcja chmury, możesz
poczekać, aż branża ruszy w tym kierunku.
9. Chmura stabilna. To jest wyidealizowana scena, gdy chmura dojrzał i następna fala technologiczna
jest w toku. W tym momencie wdrożyłeś chmurę w swoim przedsiębiorstwie, we wszystkich
odmianach wdrażania - publicznych, prywatnych i hybrydowych - i podobnie jak w branży, przeszedłeś
na kolejny trend technologiczny. Istnieją oczywiście ciągłe ulepszenia i możliwości ciągłej optymalizacji
dostosuj swoje strategie chmurowe, udoskonalaj modele operacji w chmurze i nie tylko. Ogólnie rzecz

biorąc, rozmowa w chmurze nie będzie już dyskusją o chłodzeniu wodą, a okno dialogowe skupi się na
następnej dużej rzeczy.
Model cyklu życia chmur obliczeniowych oferuje linię bazową, z której można określić punkt wejścia
do przetwarzania w chmurze.
Od czego zacząć w chmurze: korzystanie z cyklu życia chmury
Aby skorzystać z cyklu życia Adaptacji w chmurze, proponujemy następujące podejście, które zostało
szczegółowo opisane w poniższych krokach. Są to sugestie oparte na modelu Cloud Computing
Lifecycle Model, który oczywiście opiera się na rzeczywistych wzorcach przyjmowania chmur w branży.
* Przejrzyj cykl Cloud Adoption Lifecycle, aby zapoznać się z etapami, działaniami na każdym etapie i
wynikami każdego etapu.
* Określ, który etap cyklu Adoption Lifecycle najlepiej pasuje do miejsca, w którym Twoja organizacja
jest obecnie powiązana z chmurą.
* Jeśli nie zacząłeś od chmury, powinieneś zacząć od pierwszego etapu adopcji w chmurze lub etap
chmurowy / pilotażowy.
* W zależności od etapu, w którym znajduje się Twoja organizacja, określ, czy pominąłeś wcześniejsze
etapy zalecane przez cykl życia Adaptacji w Chmurze.
* Określ, czy i jak najlepiej zamknąć potencjalne luki w cyklu życia Adaptacji w chmurze. Na przykład,
jeśli zacząłeś opracowywać formalną strategię chmurową, ale nie ukończyłeś POC lub pilota w
chmurze, możesz rozważyć przeprowadzenie jednego lub więcej POC, aby pomóc zweryfikować i
poinformować swoją strategię chmurową.
Chociaż te zalecane etapy cyklu życia mają charakter „ogólny”, będziemy oferować bardziej
szczegółowe strategie adopcji w chmurze poniżej w oparciu o modele wdrożeniowe, przypadki użycia
w biznesie i inne istotne czynniki, które mogą ułatwić pomyślne przyjęcie chmury przez organizację.
Od czego zacząć w chmurze: scenariusze modelu wdrożenia
We wczesnej fazie architektury zorientowanej na usługi (SOA) w branży toczyła się wielka debata na
temat tego, od czego zacząć od SOA i usług internetowych - wewnętrznie w czterech ścianach
przedsiębiorstwa lub zewnętrznie, w sieci skierowanej do klienta i partnera usługi. Głównym punktem
debaty były wyzwania związane z bezpieczeństwem usług internetowych. Chmura ujawniła te same
wyzwania, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa danych i prywatności. Wiele wyzwań związanych z
bezpieczeństwem w chmurze dotyczy głównie standardów i rozwiązań bezpieczeństwa SOA i usług
internetowych, głównie dlatego, że chmura jest w dużym stopniu uzależniona od SOA i usług
internetowych, jako sposób na udostępnienie gotowych zasobów i możliwości w chmurze za
pośrednictwem interfejsy, które można wykrywać, wiązać i wykorzystywać za pośrednictwem umowy
o poziomie usług (SLA). Pytanie, od czego zacząć od chmury, dotyczy tej samej wewnętrznej i
zewnętrznej debaty, którą mieliśmy z SOA. W języku chmurowym odnosi się to do różnych dostępnych
modeli wdrażania w chmurze - wewnętrznych chmur prywatnych, zewnętrznych chmur publicznych i
wreszcie chmur hybrydowych, które łączą możliwości chmury prywatnej i publicznej. Wdrożenia w
chmurze publicznej, w których organizacja migruje aplikację, jej dane lub proces biznesowy na
platformę dostawcy usług w chmurze innej firmy za pośrednictwem Internetu, są doskonałymi
sposobami na rozpoczęcie eksploracji przetwarzania w chmurze w opłacalny i zwinny szybki czas - moda rynkowa. Wykorzystanie różnych ofert chmurowych od Amazon, Google, Salesforce i innych to
doskonały sposób na poznanie tego, co chmura może zaoferować Twojemu przedsiębiorstwu.

Scenariusze wdrażania chmury prywatnej, w których organizacja wdraża technologie w chmurze w
swojej sieci wewnętrznej lub intranecie, za zaporami bezpieczeństwa, umożliwiają organizacji
eksplorowanie wewnętrznych możliwości chmury bez narażania się na ryzyko przenoszenia danych lub
aplikacji poza własne i wewnętrzne korporacyjne kontrole bezpieczeństwa. Chmury hybrydowe
wykorzystują aspekty chmur publicznych i prywatnych, aby uwzględnić szerszy zestaw przypadków
użycia operacyjnego i scenariuszy biznesowych. Na przykład organizacja może wykorzystywać
możliwości chmury prywatnej do federowania dwóch centrów danych i optymalizacji wykorzystania i
dostępności komputera, pamięci masowej i zasobów sieciowych, a także może równolegle
wykorzystywać możliwości chmury publicznej z Amazon, aby zaoferować nową aplikację lub usługę
dostępną za pośrednictwem Amazon witryny sklepowe e-commerce. Ta hybrydowa chmura miesza
wiele wzorców chmur w celu spełnienia tego wymogu. Istnieje wiele korzyści, począwszy od każdego z
trzech: chmury publiczne, chmury prywatne i chmury hybrydowe
Przyczyny rozpoczęcia korzystania z chmury publicznej
Poniżej znajduje się lista powodów, dla których organizacja zdecyduje się rozpocząć inicjatywę
przetwarzania w chmurze za pomocą usługi chmury publicznej.
* Niska cena. Chmury publiczne oferują bardzo niski koszt wejścia do przetwarzania w chmurze, co
wspiera POC lub projekt pilotażowy z ograniczonym finansowaniem badań i rozwoju (R&D).
* Różnorodność rozwiązań w chmurze. Istnieje szeroki wybór chmurowych zasoby do montażu w
kompletne rozwiązania chmurowe, od wirtualizacji i systemu operacyjnego w chmurze (OS) lub
technologii platformowych, po platformy jako usługę (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS).
* Niskie ryzyko. Organizacja może szybko eksperymentować z rozwiązaniami chmury obliczeniowej
przy minimalnej ekspozycji na ryzyko.
* Płać za to, czego potrzebujesz / używaj. Chmury publiczne są oparte na całkowicie zmiennym modelu
kosztów użyteczności, w którym po zakończeniu początkowego projektu lub jeśli nie potrzebujesz już
usług w chmurze, możesz przestać płacić opłaty.
* Szybka akumulacja wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Chmury publiczne oferują sposób na
szybkie zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie pojawiającego się trendu
technologicznego przetwarzania w chmurze. Wykorzystanie chmur publicznych umożliwia organizacji
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dostawcy usług chmurowych trzeciej strony. Jest to ogromna
przewaga konkurencyjna dla każdej organizacji poszukującej przewagi nad konkurencją dzięki strategii
przetwarzania w chmurze.
Ta lista nie jest wyczerpująca, ale wskazuje na wiele powodów, dla których powinieneś poważnie
zastanowić się nad chmurami publicznymi we wczesnym procesie uczenia się, stan POC / pilot modelu
Cloud Adoption Lifecycle.
Przyczyny rozpoczęcia prywatnej chmury
Poniżej znajduje się lista powodów, dla których organizacja zdecyduje się rozpocząć inicjatywę
przetwarzania w chmurze dzięki prywatnemu wdrożeniu chmury
Model:
* Bezpieczeństwo i prywatność. Łagodzi obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, utrzymując
dane za własnymi zaporami ogniowymi.

* Strategiczne krycie. Utrzymuje strategiczną nieprzejrzystość, więc twoi konkurenci nie mogę ustalić
twoich intencji.
* Skup się na wewnętrznej optymalizacji. Wewnętrznie optymalizuj wewnętrzne wykorzystanie
aktywów infrastruktury.
* Zostań wewnętrznym dostawcą usług w chmurze. Rozpoczęcie strategii chmury przy pomocy chmury
prywatnej przyspieszy twoją zdolność stania się wewnętrznym dostawcą usług w chmurze dla
przedsiębiorstwa. Jest to kluczowa korzyść z rozpoczęcia własnej inicjatywy w chmurze dzięki
prywatnemu modelowi wdrażania w chmurze.
Podobnie jak w przypadku chmur publicznych i chmur hybrydowych, istnieją solidne powody, dla
których przedsiębiorstwo rozpoczyna swoją inicjatywę chmurową w swoich czterech ścianach i za
swoimi zaporami ogniowymi. Chociaż wszystkie te powody są ważne, podobnie jak powody
rozpoczęcia korzystania z chmury publicznej, konkretna decyzja będzie zależeć od konkretnych potrzeb
danej organizacji.
Powody, dla których warto zacząć od chmury hybrydowej
Poniżej znajduje się lista powodów, dla których organizacja zdecyduje się rozpocząć inicjatywę
przetwarzania w chmurze dzięki hybrydowemu wdrożeniu w chmurze
Model.
* Rozpocznij grę końcową. Wdrożenie chmury hybrydowej jako punktu początkowego w chmurze
obsługuje najwyższy stan końcowy przetwarzania w chmurze. Większość analityków branżowych
uważa, że w krótkim czasie pojawią się tylko chmury hybrydowe, a rozdzielenie na chmury publiczne i
prywatne jest sztucznym rozróżnieniem, biorąc pod uwagę niemowlęctwo przemysłu chmurowego.
* Zakres rozwiązań chmurowych. Chmury hybrydowe oferują ogromną różnorodność rozwiązań, które
odpowiadają modelom biznesowym i rozwiązaniom, które ledwo możemy sobie wyobrazić. Dlaczego
nie zacząć od chmur hybrydowych wcześnie, aby lepiej zrozumieć, jaki jest prawdziwy potencjał
chmury na szerszym obrazie? Nie ma powodu, dla którego powinieneś ograniczać swój proces uczenia
się poza bramą. Chmury hybrydowe oferują ci to.
* Poznaj modele biznesowe oparte na chmurze. Chmury hybrydowe pozwalają badać i tworzyć nowe
modele biznesowe, które wykorzystują kombinację przypadków użycia chmury prywatnej i publicznej.
W ten sposób można rzeczywiście badać innowacje modelu biznesowego poprzez nowe kanały
rynkowe i nowe modele dystrybucji procesów wewnętrznych w ramach rozszerzonego łańcucha
wartości. Chmury hybrydowe oferują to wyjątkowe doświadczenie Twojej organizacji.
* Myślenie eksternistyczne. Chmury hybrydowe zachęcają do dodatkowego przedsięwzięcia myślenie
w odniesieniu do procesów biznesowych, rozwiązań chmurowych i możliwości. Jeśli rozpoczniesz
swoją inicjatywę w chmurze z rozszerzonymi ramami odniesienia dla przedsiębiorstw, będziesz w
stanie lepiej wprowadzać innowacje w swoim modelu biznesowym, modelu operacyjnym i procesach
biznesowych, wykorzystując rozwiązania w chmurze.
* Przyspieszenie wiedzy o stanie końcowym. Rozpoczynając od chmur hybrydowych, Twoja organizacja
może szybciej ćwiczyć stan chmury, ucząc się, zdobywając wiedzę i przyspieszając gromadzenie wiedzy,
z której Twój zespół skorzysta w perspektywie krótko- i długoterminowej. Im więcej rozumiesz, w jaki
sposób ewoluuje chmura, i im szybciej rozwiniesz to zrozumienie, tym szybciej będziesz mógł
wykorzystać przewagę pierwszego gracza.

Przyczyny rozpoczęcia inicjatywy chmurowej z prywatnymi, publicznymi lub hybrydowymi modelami
wdrażania w chmurze będą się różnić w zależności od branży i potrzeb biznesowych. Każda organizacja
musi uzasadnić swoją decyzję w oparciu o tolerancję na ryzyko, postawę wobec nowych technologii i
inne czynniki Ponadto każdy profesjonalista w przypadku jednej konkretnej decyzji o wdrożeniu
chmury jest rozwiązaniem dla innego scenariusza wdrażania w chmurze. Tak jak w każdym przypadku,
musisz obiektywnie równoważyć ryzyko, czas wprowadzenia na rynek i wartość dla swojego
przedsiębiorstwa, gdy podejmujesz te decyzje. Niezależnie od tego, musisz rozpocząć proces
wczesnego uczenia się w chmurze tak szybko, jak to możliwe, bez względu na model wdrożenia, na
którym ostatecznie się rozliczasz.
Wzorce przyjęcia w chmurze
Kolejny proces przemyślenia na temat tego, jak zacząć od przetwarzania w chmurze, opiera się na
wymaganiach biznesowych, do których się odnosi. W zależności od wymagań możesz zmieniać
sekwencje adopcji w chmurze lub zmieniać czas trwania różnych zadań planowania i wdrażania.
Scharakteryzowaliśmy scenariusze adopcji w chmurze w cztery szerokie podejścia:
1. Wzór adaptacji chmury zwinnej. Idealny zarówno dla prostych chmur publicznych, jak i prostych
chmur prywatnych.
2. Przyspieszony wzorzec adaptacji chmury. Nadaje się do chmur o umiarkowanej złożoności, zarówno
publicznych, jak i prywatnych, w których czas na rynku i koszty przewyższają ryzyko.
3. Nominalny wzorzec chmury. Odpowiednie dla umiarkowanych i złożonych wdrożeń w chmurze, w
tym chmur hybrydowych, umiarkowanych do złożonych chmur publicznych i umiarkowanych do
złożonych chmur prywatnych.
4. Wzorzec adaptacji chmur konserwatywnych. Ukierunkowane na złożone, złożone, publiczne i
umiarkowane do złożonych chmury hybrydowe, w których znaczące ryzyko jest wprowadzane za
pośrednictwem technologii udostępniania chmur, wybranego modelu wdrażania lub docelowego
zastosowania biznesowego do aktywacji chmury.
Podejścia i uzasadnienia dla każdego z tych schematów przyjęcia firmy będą się różnić, ale kluczowym
kryterium decyzji jest rodzaj wymagań biznesowych, do których stosuje się technologie chmurowe.
Niektóre wymagania biznesowe pozwolą Twojej organizacji na przyjęcie zwinnego, iteracyjnego
podejścia do rozwiązania tego wymogu, podczas gdy inne będą obarczone wyższym ryzykiem i będą
wymagać bardziej konserwatywnego lub zmierzonego wzorca wdrożenia chmury.
Wzór adaptacji zwinnego obłoku
Scenariusz „elastycznego przetwarzania w chmurze” opiera się na wykorzystaniu szybkich sprintu w
chmurze, które spełniają podstawowe wymagania modelu cyklu życia chmur obliczeniowych, ale w
szybki, iteracyjny sposób, przy użyciu przyrostów o 30 dni (lub dowolnych przedziałach czasowych).
Zwinny wzorzec wdrażania w chmurze szybko zainicjuje POC i projekty pilotażowe, a następnie wykona
zadania związane z odkrywaniem i oceną biznesu, szybko opracuje formalną strategię chmurową i jak
najszybciej przejdzie do procesu wdrażania chmury równolegle z sformalizowanym procesem
planowania. Każde z działań reprezentowanych w cyklu życia Adaptacji do przetwarzania w chmurze
będzie wykonywane w pojedynczych sprintach w chmurze, równolegle lub sekwencyjnie, lub będą one
wspólnie zorganizowane jako sprint z pojedynczą chmurą z agresywnymi ramkami czasowymi wokół
każdego z etapów zbiorowego przyjęcia. Oczekuje się, że z perspektywy przyjęcia biznesu w chmurze
następujące „wzorce” lub demografia firmy będą wykorzystywać jakąś formę wdrożenia chmury
zwinnej:

* Firma rozpoczynająca działalność:
- Potrzebuje szybkiego dostępu do podstawowych możliwości infrastruktury IT
- Zostanie wdrożony w szybkich iteracyjnych projektach przypominających sprint
- Agresywnie zastosuje możliwości chmury publicznej
* Projekt innowacyjny w dojrzałym przedsiębiorstwie:
- Potrzebuje szybkiego i ekonomicznego dostępu do funkcji w chmurze
- Czas na rynek i dynamika konkurencji wymuszają szybkie, sprintujące planowanie i wdrożenia
- Agresywnie przyjmie publiczne i hybrydowe wdrożenia chmurowe, które spełniają potrzeby
biznesowe
- Wykorzysta zwinne podejście do chmury, aby skrócić czas na rynku
* Projekt Skunk:
- Wymaga dostępu do niezbędnych funkcji w chmurze w celu wsparcia projektu badawczorozwojowego
- Niskoprofilowy charakter utworów skunk oznacza dostęp do możliwości poza infrastrukturą IT
przedsiębiorstwa w celu zachowania tajemnicy projektu
- Zwinny wzorzec przy chmurze będzie kładł nacisk na niskie koszty i szybki czas wprowadzania na rynek
korzyści z chmury
- Uzyskanie zasobów chmurowych poza przedsiębiorstwem będzie wspierać zarówno koszty, jak i
wymogi dotyczące tajemnicy związane z projektem robót skunksowych
Przyspieszony scenariusz adaptacji chmury
Przyspieszone podejście do przetwarzania w chmurze jest idealne w przypadku niektórych wymagań
biznesowych lub przypadków użycia, gdzie szybkość jest niezbędna, ale pewne kroki w zakresie
planowania i adopcji w chmurze muszą być przeprowadzane w szczegółach. Przyspieszony wzorzec
adopcji w chmurze kładzie nacisk na szybkość w niektórych aspektach cyklu życia Adaptacji w chmurze,
a jednocześnie stosuje bardziej ostrożne i pragmatyczne podejście do innych aspektów cyklu życia
Adaptacji w chmurze. Na przykład, przyspieszone wzorce adopcji w chmurze mogą wykorzystywać
zwinne podejście, przechodząc przez POC i sprintując przez ocenę biznesową w chmurze, a następnie
przeprowadzając dokładniejszą strategię chmurową, aby formalnie dokumentować strategię
chmurową, mapę drogową, model biznesowy, potrzeby finansowania, i zwrot z inwestycji (ROI).
Istnieje wiele odmian przyspieszonego wzorca, w którym sprinty w chmurze mieszają się z bardziej
tradycyjnymi podejściami do wdrażania nowych technologii. Odpowiednie projekty dla modelu
przyspieszonego wdrożenia chmury obejmują umiarkowanie złożone chmury prywatne, umiarkowanie
złożone chmury hybrydowe i chmury publiczne wykorzystujące wiele możliwości chmury od jednego
dostawcy lub jedną lub więcej funkcji chmurowych od wielu dostawców. Następujące przypadki
zastosowania biznesowego są dobrymi kandydatami do przyspieszonego wzorca adopcji chmury:
* Projekt Skunk Works (omówiony w poprzednim podrozdziale)
* Projekt R&D:
- Przyspieszony wzorzec przyswajania chmur dla szybkości

- W zależności od celu badawczo-rozwojowego, może podjąć większe ryzyko dzięki przyspieszonemu
podejściu w chmurze, zmniejszając ryzyko w niektórych aspektach adopcji
* Nowa aplikacja biznesowa o niepewnym zapotrzebowaniu i wymaganiach dotyczących skalowania:
- Musi osiągnąć szybki czas wprowadzenia na rynek
- Badanie wirtualizacji infrastruktury i podstawowych rozwiązań chmury prywatnej w celu zaspokojenia
tej potrzeby
-Musi połączyć szybkie uczenie się i eksperymentowanie z szybkością tworzenia aplikacji, hostowaną
platformą jako usługą i wzorem użytkowym do skalowania wymagań infrastrukturalnych w miarę
wzrostu zapotrzebowania aplikacji
* Potrzebujesz możliwości biznesowych szybko i tanio dostarczonych przez SaaS:
- Szybkość wprowadzania na rynek w celu uwzględnienia możliwości biznesowych lub potrzeb aplikacji
- Oferuje łatwe w obsłudze funkcje chmurowe z niewielkim lub żadnym ryzykiem
- Dzięki odpowiedniej dokumentacji wymagań biznesowych i analizie ofert dostawcy rozwiązań w
chmurze, można połączyć zarządzanie ryzykiem, dostosowanie wymagań i czas do wprowadzenia na
rynek z przyspieszonym wzorcem przyjmowania chmur
* Opracowanie nowej aplikacji biznesowej za pomocą modelu PaaS:
- Szybkość na rynku jest poważnym problemem
- Niezbędne jest szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji
- Koszt jest głównym czynnikiem tej potrzeby
- Będzie ostrożny w dokumentowaniu wymagań i wyborze
Alternatywy PaaS, ale wykorzystają zwinne koncepcje programistyczne do zbudowania aplikacji na
PaaS
Nominalny scenariusz adopcji
Nominalne podejście do chmury jest bardziej konserwatywnym wzorcem przyjmowania chmur, który
jest idealny dla wymagań biznesowych, gdzie szybkość jest niezbędna, ale pewne kroki w zakresie
planowania i adopcji w chmurze muszą być przeprowadzane w szczegółach. Nominalny model adopcji
w chmurze podkreśla bardziej ostrożne i pragmatyczne podejście do cyklu życia Adaptacji do chmury.
Nominalne podejście może łączyć równoległe wykonywanie części cyklu Adoption Lifecycle z
sekwencyjnym tworzeniem strategii chmury, planowaniem wdrożenia i implementacją. Nominalne
podejście do chmury będzie skoncentrowane na ostrym, ale konserwatywnym wykonaniu cyklu życia
chmurki. Nacisk na nominalny wzorzec przyjmowania chmur jest ograniczaniem ryzyka, ale również
kładzie nacisk na krytyczność czasu i czas wprowadzenia na rynek, ale tylko w zakresie, w jakim można
zarządzać ryzykiem korporacyjnym. Na przykład nominalny wzorzec przy chmurze może skupiać się na
szybkim, seryjnym wykonywaniu etapów cyklu życia Adaptacji w Chmurze, kładąc jednocześnie nacisk
na ograniczanie ryzyka. W związku z tym czynniki ryzyka zawsze przewyższają szybkość i czas
wprowadzania na rynek podejścia nominalnego, w przeciwieństwie do zwinnych i przyspieszonych
wzorców przyjmowania chmur, w których szybkość, zwinność i czas wejścia na rynek zawsze
przewyższają obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Istnieje wiele scenariuszy, w których
nominalny wzorzec adopcji w chmurze ma sens, na przykład złożone chmury prywatne, złożone

chmury publiczne, które obejmują wiele wzorców aktywacji chmury od jednego lub więcej dostawców
usług w chmurze. Kilka z nich omówiono poniżej:
* Nowa jednostka biznesowa założonego przedsiębiorstwa:
- Troska o ryzyko przeważa nad wszystkimi innymi czynnikami
- Konieczność utrzymania korporacyjnej ochrony własności intelektualnej i strategicznej
nieprzejrzystości
- Zastosuje chmurę, ponieważ realizacja celów biznesowych ma sens, ale nie będzie na krawędzi
- Nominalne podejście do adopcji w chmurze łagodzi ryzyko w dobrze określonych ramach planowania
i wykonywania chmury
* Projekt badawczo-rozwojowy:
- Może przyjąć nominalny profil przyjmowania chmur w zależności od ogólnego ryzyka wysiłków
badawczo-rozwojowych
- Jeśli działalność badawczo-rozwojowa jest nowatorską technologią, być może bardziej ryzykowną niż
chmura, odpowiedni może być nominalny profil adopcji w chmurze, gdzie chmura jest wykorzystywana
w bardziej konserwatywnym i pragmatycznym podejściu, przy jednoczesnym wspieraniu potrzeb
działań badawczo-rozwojowych
* Konsolidacja laboratoryjna:
- Ze względu na wpływ na rozwój operacyjny i urządzenia do testowania, może zdecydować się na
nominalne podejście chmurowe z powodu ryzyka
- Ponieważ chmura wpływa na wiele witryn lub lokalizacji, nie będzie w stanie wykorzystać zwinnego
lub przyspieszonego profilu przyjmowania chmur; nominalna jest wystarczająco szybka, a ryzyko jest
ograniczone
* Konsolidacja centrum danych:
- Ze względu na potencjalny wpływ na systemy operacyjne i systemy obsługi klienta lub przychody,
może wybrać podejście oparte na chmurze nominalnej ze względu na ryzyko wpływu na klienta
- Koncentracja na wewnętrznej optymalizacji wymaga starannego planowania, podczas gdy działania
konsolidacyjne wymagają agresywnego podejścia do realizacji korzyści z konsolidacji
- Nacisk zostanie położony na zapobieganie przestojom lub zakłóceniom w działalności klientów i
operacyjnych, dlatego właściwe jest przyjęcie nominalnego podejścia do chmury
* Umiarkowanie złożona chmura hybrydowa:
- Może obejmować nowe aplikacje lub możliwości biznesowe opracowane na PaaS lub uzyskane za
pośrednictwem SaaS od zewnętrznego dostawcy usług w chmurze
- Złożoność przypadku zastosowania biznesowego wymaga ostrożności i ograniczania ryzyka, pomimo
nowatorskich aspektów podejścia do chmury hybrydowej
Konserwatywny scenariusz adopcji
W przypadku niektórych wymagań można rozważyć bardziej ostrożne podejście do przyjęcia chmury.
To podejście nazywamy zachowawczym wzorem przyjęcia chmur. Zachowawczy wzór przyjmowania

chmur stosuje się do możliwości chmury, gdzie ryzyko jest wysokie, a ryzyko przewyższa wszystkie
korzyści wynikające z czasu wprowadzenia produktu na rynek, zmienności kosztów, oraz powiązane
korzyści ze scenariuszy chmury publicznej. Inicjatywy, które zasługują na bardziej konserwatywne
podejście do chmury obliczeniowej, mogą obejmować duże przekształcenia centrów danych, duże
wdrożenia w chmurze prywatnej lub przekształcenie wewnętrznej organizacji centralnej technologii
informatycznej (IT) w dostawcę usług w chmurze dla przedsiębiorstwa. W związku z tym
konserwatywny wzorzec adopcji w chmurze podkreśla stałe, seryjne i niechętne ryzyku podejście do
cyklu życia Adaptacji w Chmurze. Następujące scenariusze mogą zasługiwać na konserwatywny wzór
przyjęcia chmury:
* Projekt transformacji centrum danych / zielony centrum danych
* Testowanie w całym przedsiębiorstwie i środowisko zapewnienia jakości (QA)
* Konsolidacja pamięci masowej i redukcja kosztów
* Migracja centrum danych przedsiębiorstwa do chmury prywatnej
* Złożona chmura hybrydowa, która łączy federację centrów danych z możliwościami PaaS / SaaS w
chmurze publicznej
Od czego zacząć w chmurze: konsumenci i wewnętrzni dostawcy chmur
Wreszcie kwestia „od czego zacząć w chmurze” musi opierać się na byciu konsumentem końcowym w
chmurze, a także jako dostawcy usług w chmurze. Skoncentrujemy się na dwóch najbardziej
powszechnych dzisiaj scenariuszach wczesnej adaptacji chmury: konsumentach w chmurze i przejściu
wewnętrznej centralnej organizacji IT na dostawcę usług w chmurze.
Klienci w chmurze: jak zacząć?
Z punktu widzenia konsumenta w chmurze, twój punkt wejścia do chmury nadal powinien być zgodny
z modelem cyklu życia chmury. Ponadto możesz przyspieszyć swoją inicjatywę w chmurze, mapując
swoje wymagania do modelu referencyjnego Cloud Computing (CCRM), korzystając z modelu Cloud
Enablement. Wzorzec adopcji w chmurze jako konsument w chmurze mapuje się na warstwy modelu
aktywacji chmury zdefiniowane w CC-RM. Twoje wejście w paradygmat chmury będzie przede
wszystkim napędzane przez funkcje chmurowe, których potrzebujesz, aby uzyskać dostęp lub wdrożyć,
aby sprostać ukierunkowanym kierowcom biznesowym, ekonomicznym i technologicznym. Te dane
biznesowe, technologiczne i ekonomiczne będą pod wieloma względami decydować o wymogach
związanych z aktywacją chmury w Twojej organizacji. Jako konsument w chmurze musisz najpierw
zrozumieć, jakie są Twoje wymagania, określone przez odpowiedni przypadek użycia w chmurze,
scenariusz winiety lub chmury. Na tej podstawie powinieneś zrozumieć, jakie są wymagania dotyczące
aktywacji chmury oraz modele wdrażania, które obsługują Twoje wymagania. Proponowane przez nas
podejście jest następujące:
* Przeprowadź ocenę cyklu życia Adaptacji w chmurze, aby określić, gdzie Twoja organizacja działa w
chmurze.
* Na podstawie Twojej pozycji w cyklu życia Adaptacji w chmurze określ względną złożoność wymagań
dotyczących chmury.
* W oparciu o złożoność wzorca adopcji w chmurze, określ, w jaki sposób zastosujesz kroki cyklu życia
Adaptacji w chmurze do swoich wymagań (np. Zwinny, przyspieszony, nominalny lub konserwatywny).
* Postępuj zgodnie z wymaganiami POC / pilotów.

* Opracuj formalną strategię chmurową dla swoich wymagań biznesowych.
* Opracuj model referencyjny chmury i architekturę referencyjną; rozpocznij planowanie
implementacji chmury, w tym wybór dostawców, technologii i dostawców usług w chmurze, które
spełniają Twoje wymagania.
* Rozpocznij kroki mobilizacji w chmurze, w tym edukację i świadomość, ocenę alternatyw, analizę
wymogów finansowania i przejście do wdrożenia chmury.
* Rozpocznij wdrażanie w chmurze, w zależności od wybranego modelu wdrożenia, który spełnia
wymagania modelu udostępniania chmur.
* Dowiedz się, iteruj i rozszerzaj według potrzeb.
Podejście to jest uproszczonym podsumowaniem kroków wymaganych do zaplanowania i pomyślnego
wdrożenia chmury jako konsumenta chmury. Szczegółowe kroki zawarte są w cyklu życia chmury i w
modelu referencyjnym chmury, który jest szczegółowo opisany w części 6, Architektura chmur,
modelowanie i projektowanie. Odnieś się do tej części, aby poznać szczegóły tych narzędzi do
planowania chmur.
Opracowywanie przypadków użycia w chmurze
W celu ułatwienia przyjęcia chmury obliczeniowej opracowaliśmy następujące ramy, aby przyspieszyć
rozwój przypadków użycia w chmurze, które dokumentują Twoje wymagania w celu wsparcia
formalnej strategii chmury i procesu wdrażania. Te siedem kroków opiera się na opracowanych przez
nas modelach planowania chmur
1. Opracuj scenariusze chmur, winiety lub historie użytkowników. Opracuj scenariusze chmur, winiety
i historie użytkowników wspierane przez konkretne przypadki użycia biznesowego, które pomagają
opracować przewidywany scenariusz chmury.
- Opracuj „koncepcję działalności” firmy lub szczegółowe wątki operacyjne dla biznesu, które
reprezentują szereg wymagań biznesowych, które mają zostać uwzględnione w konkretnym
scenariuszu chmury.
- Opracuj scenariusze biznesowe w chmurze, które przedstawiają, jak
będą działać konsumenci funkcji w chmurze, a także scenariusze operacji IT lub sposób, w jaki
organizacja IT będzie wspierać lub umożliwiać przedsiębiorstwu wykorzystanie chmury.
2. Zidentyfikuj konsumenta (-ów) w chmurze i potencjalnych dostawców chmury w scenariuszu chmury
niezależnie od tego, czy chmura jest chmurą prywatną czy publiczną. Następnie opracuj scenariusze
konsument / dostawca w chmurze, które opisują kompleksowy model interakcji chmury obliczeniowej
dla docelowych scenariuszy biznesowych. Ten krok pomaga wyraźnie rozwinąć poczucie interakcji i
relacji między chmurami, które zapewnią sukces w chmurze obliczeniowej.
3. Opracuj model aktywacji chmury CC-RM, ponieważ wspiera on wymagania naszych biznesowych
scenariuszy przetwarzania w chmurze
4. Zdefiniuj model wdrażania chmury CC-RM
5. Zdefiniuj model zarządzania i operacji chmurowych CC-RM.
6. Opracuj model ekosystemu chmur CC-RM

7. Wypełnij szczegółowy przypadek użycia chmury, który obejmuje wszystkie funkcjonalne i
niefunkcjonalne wymagania chmury, a także szczegółową analizę opartą na CC-RM.
Po zakończeniu udokumentowanych przypadków użycia w chmurze można ich użyć do zaplanowania
chmurowych POC i projektów pilotażowych. Ponadto stanowią podstawowy wymóg opracowania
formalnej strategii chmury i mapy drogowej dla Twojego przedsiębiorstwa. Opracuj jak najwięcej
przypadków korzystania z chmury, aby udokumentować pełen zakres wzorców aktywacji chmury i
scenariuszy wdrażania, które przewidujesz, w tym w strategii chmurowej i mapie drogowej. Poniżej
przedstawiamy przykładowe scenariusze chmurowe, które dotyczą aspektów formatu przypadku
użycia chmury, które opracowaliśmy powyżej. Oczywiście, dla potrzeb planowania operacyjnego i
formalnego rozwoju strategii, musisz opracować szczegóły tych przypadków użycia w chmurze, aby
zaspokoić swoje potrzeby.
Wzorce chmur dostosowane do typowych przypadków użycia chmury
W poniższych paragrafach zbadamy niektóre typowe przypadki wykorzystania chmur, w których różne
wzorce chmur mogą być wykorzystywane do obsługi określonych scenariuszy biznesowych i
operacyjnych. W tych przypadkach użycia zbadamy je w kontekście CC-RM
Architektura chmur, modelowanie i projektowanie.
Mamy nadzieję, że ta sekcja pobudzi wyobraźnię naszych czytelników do odkrycia i przeniesienia
obłoku chmury na cały jej potencjał, ponownie wykorzystując model referencyjny chmury, aby
upewnić się, że przeanalizowaliście wszystkie potencjalne wady i zalety pełnego zakresu przypadki
użycia chmur i scenariusze, które możesz zbadać.
Potrzebujemy hostowanej możliwości CRM w celu wsparcia naszych rozszerzonych działań
sprzedażowych i marketingowych
Opis scenariusza: Przedsiębiorstwo poszukuje możliwości aplikacji do zarządzania relacjami z klientami
(CRM), a obecnie nie ma zainstalowanego systemu. Organizacja rozwija się w szybkim tempie i
potrzebuje rozwiązania CRM do zarządzania wymaganiami klientów i marketingu, a także
przyspieszenia rozwoju dzięki bardziej profesjonalnemu procesowi sprzedaży i marketingu oraz
niezbędnym narzędziom wspierającym. Firma bada hostowane rozwiązania CRM i ustala hostowane
CRM Salesforce.com.
Cloud Consumer: zarządzanie sprzedażą, wsparcie sprzedaży IT, przedstawiciele handlowi
Dostawca chmury: Hostowanie dostawców CRM za pośrednictwem warstwy biznesowej w chmurze
Wzorce modelu aktywacji chmury: Ten przypadek użycia wykorzystuje warstwę biznesową chmury, w
szczególności poprzez wykorzystanie Salesforce. com CRM od Salesforce. CRM Salesforce-hosted jest
zbudowany na platformie Force.com, również dostarczanej przez Salesforce. Podczas gdy przypadek
użycia wykorzystuje głównie warstwę biznesową w chmurze, za pośrednictwem oprogramowania
(SaaS), uzyskuje również dostęp do warstwy platformy chmurowej pośrednio, wykorzystując
możliwości Force.com w tle.
Wzorzec modelu wdrażania w chmurze: przypadek użycia CRM wykorzystuje publiczny model
wdrażania w chmurze, w którym Salesforce.com udostępnia rozwiązanie CRM w środowisku
wielotorowym, a dane klientów firmy są utrzymywane przez Salesforce.com w chmurze.
Model zarządzania chmurami i operacji: Ten przypadek użycia wymaga niewielkiego wsparcia
wewnętrznego i obsługi, ponieważ wzorzec chmury to hostowany system CRM SaaS dostępny jako

chmura publiczna za pośrednictwem warstwy biznesowej w chmurze. Z przedsiębiorstwa końcowego
użytkownika nie są wymagane żadne dodatkowe wymagania dotyczące zarządzania chmurami i
operacji.
Model ekosystemu chmury: Wymaga szeregu użytkowników aplikacji CRM obsługiwanej przez
Salesforce, od administratora sprzedaży, technika wsparcia IT i grona użytkowników końcowych
sprzedaży, od zarządzania sprzedażą po indywidualnych przedstawicieli handlowych. Nie są wymagane
żadne specjalne wymagania organizacji użytkowników końcowych, aby zapewnić istnienie ekosystemu
chmury.
Potrzebuję hostowanej platformy aplikacji do tworzenia nowych niestandardowych aplikacji
biznesowych - PaaS
Scenariusz Streszczenie: małe przedsiębiorstwo rozwija nową aplikację biznesową i woli budować ją
na hostowanej platformie jako usłudze, aby zminimalizować inwestycje w infrastrukturę aplikacji, a
także zoptymalizować czas wprowadzania produktu na rynek, kontrolując jednocześnie koszty stałe.
Cloud Consumer: twórcy aplikacji, zarządzanie IT, administratorzy IT
Dostawca chmur: dostawcy platformy jako usługi (np. Amazon, Google App Engine, platforma
Force.com Salesforce itp.)
Model aktywacji chmury: Firma będzie dostarczać swoją nową aplikację za pośrednictwem warstwy
biznesowej w chmurze, ale ten przypadek użycia obejmuje przede wszystkim dostęp do warstwy
platformy chmurowej w celu wykorzystania platformy do tworzenia aplikacji w chmurze do tworzenia
aplikacji i hostingu gotowej aplikacji.
Model wdrożenia w chmurze: chmura publiczna, hostowana platforma jako usługa.
Model zarządzania chmurami i operacjami: potrzebujesz nadzoru nad cyklem życia aplikacji i nadzoru
nad architekturą, ale inne wymagania dotyczące zarządzania chmurami i operacji są zapewniane przez
dostawcę usług w chmurze
Model ekosystemu chmury: wymaga twórców aplikacji, aplikacji architekci będą znajdować się w
ekosystemie chmury, a także docelowi klienci końcowi aplikacji po jej ukończeniu, udostępnieniu i
wdrożeniu za pośrednictwem platformy dostawców usług w chmurze. Model ekosystemu chmury musi
być na tyle szeroki, aby obejmował zarówno wewnętrznych deweloperów, jak i użytkowników
końcowych przyszłej aplikacji.
Mamy problemy ze skalowaniem niestandardowej aplikacji do globalnego wykorzystania przez firmę
Streszczenie scenariusza: Założone przedsiębiorstwo ma wewnętrzną aplikację o krytycznym
znaczeniu, która doświadcza pogorszenia wydajności i nie będzie skalować, aby zaspokoić potrzeby
planowanej ekspansji globalnej.
Cloud Consumer: architekci korporacyjni, administratorzy aplikacji, właściciele aplikacji biznesowych
Dostawca usług w chmurze: wewnętrzne centrum danych IT i zespół operacyjny
Model aktywacji chmury: ten przypadek użycia wykorzystuje poziomy wirtualizacji chmury i systemu
operacyjnego chmury modelu aktywacji chmury.
Model wdrożenia w chmurze: prywatna, wewnętrzna chmura skupiona na wirtualizacji sprzętu i
aplikacji.

Model zarządzania chmurami i operacji: nacisk na onboarding istniejącej aplikacji i dane w chmurze
prywatnej; potencjalna refaktoryzacja aplikacji w celu udostępnienia jej w chmurze; może wymagać
uwagi na modelu operacji i wsparcia w oparciu o nowe wzorce aktywacji chmury.
Model ekosystemu chmur: wewnętrzny ekosystem składa się z tych samych końcowych użytkowników
biznesowych, użytkowników zarządzania biznesowego oraz personelu obsługi technicznej i pomocy
technicznej, jak wcześniej. Bez fundamentalnych zmian.
Chcemy lepszego wykorzystania centrum danych
Zasoby i konsolidacja serwera
Scenariusz Streszczenie: Firma z listy Fortune 1000 poszukuje wydajności i oszczędności dzięki
optymalizacji operacji centrum danych, osiągnięciu lepszego wykorzystania zasobów sprzętowych i
kadrowych oraz redukcji kosztów z inicjatywy konsolidacji serwerów.
Cloud Consumer: zarządzanie centrum danych, operatorzy centrów danych i inżynierowie
infrastruktury
Dostawca usług w chmurze: wewnętrzne centrum danych IT i zespół operacyjny
Model aktywacji chmury: Ten przypadek użycia wykorzystuje wirtualizację chmury i warstwy systemu
operacyjnego w modelu aktywacji w chmurze.
Model wdrażania w chmurze: prywatna, wewnętrzna chmura skupiająca się na wirtualizacji sprzętu i
potencjalnie po wirtualizacji aplikacji.
Model zarządzania chmurami i operacji: nacisk na uproszczenie oraz konsolidacja infrastruktury
serwerów i pamięci masowej za pomocą technologii wirtualizacji. Procesy zarządzania i operacji będą
w dużej mierze takie same, dzięki redukcji personelu opartej na zmniejszonej liczbie serwerów i
związanej z nimi konserwacji i wsparciu dla nich.
Model ekosystemu chmur: wewnętrzny ekosystem składa się z tych samych końcowych użytkowników
biznesowych, użytkowników zarządzania biznesowego oraz personelu obsługi technicznej i pomocy
technicznej, jak wcześniej. Bez fundamentalnych zmian.
Chcemy modelu danych rozproszonych dla modelu biznesowego opartego na architekturze opartej na
zdarzeniach w czasie rzeczywistym
Opis scenariusza: Ugruntowana firma z listy Fortune 500 koncentruje się na wdrażaniu modelu
biznesowego w czasie rzeczywistym obsługiwanego przez architekturę opartą na zdarzeniach (EDA) i
włączonego przez solidną warstwę usług danych obsługiwaną przez możliwości aktywacji chmury.
Cloud Consumer: przywództwo biznesowe, operacje biznesowe i zarządzanie, zarządzanie IT, architekci
biznesowi i analitycy biznesowi
Dostawca chmury: architekci danych wewnętrznych, architekci baz danych, analitycy procesów,
właściciele aplikacji biznesowych, architekci biznesowi
Model aktywacji chmury: Ten przypadek użycia wykorzystuje przede wszystkim trzy poziomy modelu
aktywacji chmury: warstwę wirtualizacji chmury, warstwę platformy chmury i warstwę biznesową
chmury.
Model wdrażania w chmurze: prywatna, wewnętrzna chmura koncentruje się na wirtualizacji pamięci
masowej, a dane jako usługa i oprogramowanie pośredniczące do udostępniania danych oraz warstwa

usług danych włączona za pomocą modelu zarządzania chmurami i operacjami SOA: nacisk kładzie się
na zarządzanie danymi i zarządzanie cyklem życia aplikacji w oparciu o wykorzystanie i wdrażanie usług
danych oraz nowej architektury danych w celu wsparcia EDA i powiązanych procesów biznesowych,
które wykorzystują oba z nich. Model operacyjny będzie wymagał obsługi danych w miarę rozwijania i
ustanawiania możliwości biznesowych opartych na zdarzeniach i usługach danych w modelu
operacyjnym firmy.
Model ekosystemu chmury: wewnętrzny ekosystem chmury składa się z użytkowników końcowych
biznesowych, użytkowników zarządzania biznesowego, a także architektów biznesowych, analiz
biznesowych, architektów danych i analizy procesów biznesowych.
Jesteśmy nowym uruchomieniem Internetu i potrzebujemy podstawowego IT
Infrastruktura do obsługi naszego nowego modelu biznesowego
Scenariusz Streszczenie: Jest to nowy startup, firma internetowa, która potrzebuje podstawowej
infrastruktury IT - pamięci masowej, komputerów i sieci - aby uzyskać nowy model biznesowy.
Infrastruktura musi się skalować, ponieważ firma zyskuje na trakcji z nowymi klientami.
Cloud Consumer: Business przywództwo techniczne i twórcy aplikacji
Dostawca usług w chmurze: Dowolny standardowy dostawca usług w chmurze z solidnymi
obliczeniami, pamięcią masową, możliwościami sieciowymi jako usługa.
Model aktywacji chmury: przede wszystkim wykorzystuje wirtualizację chmury warstwa modelu
aktywacji chmury.
Model wdrażania w chmurze: model wdrażania w chmurze publicznej.
Model zarządzania chmurami i operacji: nie dotyczy, ustanowi procesy obsługi klienta i procesy
operacyjne jako uzupełnienie tego, co oferuje dostawca usług w chmurze.
Model ekosystemu chmury: będzie wymagał ekosystemu chmury dla wewnętrznych
zarówno personel, jak i klienci nowego startupu. Ekosystem musi uwzględniać wszystkie procesy
związane z przyciąganiem klientów do startupu oraz pracowników wewnętrznych, którzy uzyskują
dostęp do zasobów chmury od dostawcy.
Musimy zintegrować naszą wewnętrzną chmurę prywatną z amazon EC2
Opis scenariusza: Jest to firma o ugruntowanej pozycji, która wdrożyła już wewnętrzną chmurę
prywatną, ale również stara się uzyskać dostęp do możliwości biznesowych za pośrednictwem usług
internetowych Amazon jako chmury publicznej.
Cloud Consumer: przywództwo biznesowe, przywództwo IT, architekci IT oraz deweloperzy, personel
operacyjny centrum danych
Dostawca usług w chmurze: wewnętrzny dostawca chmury dla zasobów wewnętrznych i zasobów
chmury publicznej z Amazon
Model aktywacji chmury: Ten przypadek użycia ilustruje wewnętrzną chmurę opartą na wirtualizacji
chmury i funkcjonalności warstwy systemu operacyjnego w chmurze, a także zewnętrzne zasoby
chmury, które obejmują wszystkie cztery poziomy aktywacji chmury.
Model wdrożenia w chmurze: hybrydowy; wewnętrzne prywatne i publiczne dostarczane przez
Amazon

Model zarządzania chmurami i operacjami: musi jasno zrozumieć kompleksowe wymagania w zakresie
zarządzania tą chmurą hybrydową, co będzie wymagało zintegrowania procesów zarządzania cyklem
życia wewnętrznej chmury z procesami zewnętrznego dostawcy usług w chmurze, Amazon w tym
przypadku. Model operacji musi obejmować oprzyrządowanie i zarządzanie procesy i narzędzia
dostarczane przez Amazon do procesów operacyjnych i zarządzania oraz systemów wdrożonych
wewnętrznie. Oczekuje się znacznego wysiłku w modelu zarządzania chmurami i operacji.
Model ekosystemu chmurowego: obejmuje zaangażowane wewnętrzne zasoby IT dzięki operacjom
centrum danych, personelowi integracyjnemu, a także procesom, które łączą klientów zewnętrznych i
wewnętrznych z wzorcami chmur, które wiążą warstwy biznesowe w chmurze i warstwy platformy
chmurowej
Potrzebujemy prywatnej chmury danych obsługiwanej przez społeczeństwo
Chmura „OS” i infrastruktura jako usługa
Opis scenariusza: Jest to firma o ugruntowanej pozycji, która pragnie wykorzystać wzorzec chmury
danych jako wewnętrzną chmurę prywatną, jednocześnie wypychając infrastrukturę IT i możliwości
systemu operacyjnego w chmurze do wdrożenia chmury publicznej. Model ten zapewnia prywatność
danych firmowych, jednocześnie wykorzystując ekonomikę outsourcowanej infrastruktury opartej na
chmurze.
Cloud Consumer: zarządzanie biznesowe i operacje, klienci,
Kierownictwo IT, architekci IT i programiści, personel operacyjny centrum danych
Dostawca chmury: wewnętrzny dostawca chmury dla chmury danych, z zasobów chmury publicznej
udostępniane przez zewnętrznego dostawcę usług w chmurze (np. Amazon).
Model udostępniania chmur: Ten przypadek użycia ilustruje wewnętrzną chmurę prywatną opartą na
warstwie platformy chmurowej i warstwach biznesowych w chmurze, które są kluczowe dla
ustanowienia wzorca chmury danych, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości chmury
publicznej, które koncentrują się na wirtualizacji chmury i warstwach systemu operacyjnego w
chmurze.
Model wdrożenia w chmurze: hybrydowy; wewnętrzna prywatna chmura danych oraz wirtualizacja
publiczna i system operacyjny w chmurze udostępniany przez Amazon. Model zarządzania chmurami i
operacjami: musi jasno zrozumieć kompleksowe wymagania w zakresie zarządzania tą chmurą
hybrydową, co będzie wymagało zintegrowania procesów zarządzania cyklem życia wewnętrznej
chmury z procesami zewnętrznego dostawcy usług w chmurze, Amazon w tym przypadku. Ponadto
należy zrozumieć nacisk na wewnętrzny wzór chmury danych zintegrowany z możliwościami chmury
publicznej infrastruktury. Model operacyjny musi obejmować procesy instrumentacji i zarządzania oraz
narzędzia dostarczane przez Amazon do procesów operacyjnych i zarządzania oraz systemów
wdrożonych wewnętrznie. Oczekuje się znacznego wysiłku w modelu zarządzania chmurami i operacji.
Model ekosystemu chmury: obejmie wewnętrzne zasoby IT związane z operacjami centrum danych,
personelem integracyjnym, a także procesy, które łączą klientów zewnętrznych i wewnętrznych z
wzorcami danych w chmurze, które są dostarczane za pośrednictwem warstwy biznesowej w chmurze
i warstw platformy chmury.
Musimy zintegrować nasze dwie główne firmy
Biura umożliwiające udostępnianie i współpracę

Scenariusz Streszczenie: Jest to mała firma o ugruntowanej pozycji na liście Inc 500. Minimalizując
koszty ogólne i koszty IT, nadal musi integrować dwie fizyczne lokalizacje i zdalnych pracowników,
jednocześnie tworząc współpracę i udostępniając treści w rozproszonej organizacji. Ta firma ma
główną siedzibę w Massachusetts i inne biuro w Wirginii.
Cloud Consumer: zarządzanie przedsiębiorstwem, profesjonaliści i personel dostawczy, a także
wybrani klienci, którzy mają bezpieczny dostęp do treści
Dostawca usług w chmurze: zewnętrzne zasoby chmury publicznej dostarczane przez zewnętrznego
dostawcę usług w chmurze (np. Amazon, Saleforce.com, Replicon lub hosting)
Model aktywacji chmury: Ten przypadek użycia ilustruje zintegrowaną chmurę publiczną obejmującą
wszystkie cztery poziomy modelu aktywacji chmury, chociaż są one dostarczane przez wielu różnych
dostawców chmury.
Model wdrożenia w chmurze: zintegrowana chmura publiczna
Model zarządzania chmurami i operacji: musi rozumieć wymagania dotyczące zarządzania chmurą w
wielu wymaganiach funkcjonalnych firmy, a także procesy wsparcia i zarządzania wymagane do
zarządzania tym zintegrowanym wdrożeniem chmury publicznej.
Model ekosystemu w chmurze: będzie obejmował kierownictwo biznesowe, konsultantów ds.
Zarządzania i personelu, a także wewnętrzne wsparcie IT i wiele zespołów wsparcia dostawców usług
w chmurze oraz zaangażowanie z zewnętrznym klientem, który może uzyskać dostęp do zintegrowanej
chmury publicznej dla określonych wymagań projektu.

Myśli końcowe
W tym rozdziale przedstawiono kilka pomysłów na rozpoczęcie pracy z chmurą przetwarzanie danych.
Kilka pomysłów na zastanowienie się podczas rozpoczynania planowania chmury a następnie proces
wdrażania:
* W branży brakuje procesu opisującego wymagania dotyczące przetwarzania w chmurze jako
przypadki użycia biznesowego lub scenariusze. Zaproponowaliśmy ramy tego w nadziei, że przyspieszy
to standaryzację rozwoju przypadków użycia w chmurze.
* Powtarzając kilka wcześniejszych komentarzy, uważamy, że koncepcja wzorców chmur oferuje wielką
wartość w procesie planowania, modelowania i architekturowania środowisk przetwarzania w
chmurze, niezależnie od tego, czy jest to chmura prywatna, chmura publiczna, czy chmura hybrydowa.
Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwoju branży, a zwłaszcza tego autora.
* Zdecydowanie popieramy koncepcję eksploracji chmury za pomocą kombinacji publicznych i
prywatnych pilotów chmur lub POC. Jeśli jednak nie możesz sobie pozwolić na oba scenariusze
wdrażania, zacznij od chmury hybrydowej lub publicznej, aby jak najszybciej zdobyć doświadczenie.
* Koncepcje zwinnego rozwoju zastosowane w chmurze to interesujące podejście, a pytanie brzmi, jak
szybko to potrwa? Jeśli chmura oferuje gotową do użycia platformę lub infrastrukturę informatyczną
(jako usługę), to czy Twoja organizacja nie powinna wykorzystywać zwinnego rozwoju aplikacji, aby
wykorzystać podstawową zwinność wynikającą z strategii przetwarzania w chmurze?
* Różnorodność przypadków użycia w chmurze zilustrowanych za pomocą modelu referencyjnego
Cloud Computing to przykłady sposobu modelowania w chmurze i architektury. Ponownie,

modelowanie chmur i schematy wzorców nie zostały jeszcze zdefiniowane przez branżę, ale miejmy
nadzieję, że możesz zobaczyć wartość dokumentowania wymagań dotyczących chmury korporacyjnej
za pomocą CC-RM, aby zacząć. Oczywiście, biorąc to wszystko pod uwagę, najważniejszym krokiem jest
po prostu ustawienie kursu i rozpoczęcie pracy. Jesteśmy przekonani, że jeśli spojrzymy na decyzję z
pewnego punktu w przyszłości, będzie to krok, który warto podjąć.

Dane wszystkich rzeczy
Teraz nadszedł czas, aby cofnąć się o kilka kroków i przyjrzeć się niektórym zmianom, które nie tylko
umożliwiają praktyczne zastosowanie chmury obliczeniowej, ale z kolei będą napędzane przez samą
adopcję. Znaczna część myślenia o chmurze obraca się wokół modeli operacyjnych, niezawodności,
bezpieczeństwa, przyjęcia infrastruktury towarowej lub, niektórzy twierdzą, po prostu lokalizacji
zasobów obliczeniowych „w chmurze”. Na wiele sposobów jednak mogą one nawet nie być
najważniejszymi zmianami, jakie chmura wprowadza do komputerów konwencjonalnych. W
rzeczywistości zmiany zachodzące w „wszystkich danych” - jak organizowane są dane i gdzie są one
dostępne, gdzie się znajdują, nawet jakiego rodzaju infrastrukturę, na której są przechowywane - to
zmiany, które w dłuższej perspektywie są być może najważniejsze. Zaskakujące? Prawdopodobnie.
Bardzo możliwe? Absolutnie. Zmiany te są napędzane przez nieustanne dążenie do skali, która jest tak
symboliczna dla tego wieku, i która wpływa na wszystko związane z danymi. Co oznacza ten dysk dla
„dużych danych”? Jak zmieni sposób przechowywania i konsumowania danych? W ciągu następnych 5
do 10 do 15 lat niektóre zmiany są mniej lub bardziej nieuniknione. W szczególności zobaczymy co
najmniej te trzy:
1. Upadek i upadek niemal monopolistycznego relacyjnego bazy danych - nie będzie już dominował i
po prostu zakładano; raczej spadnie do względnie skromnych do średnich i starszych przypadków
użycia.
2. Charakter archiwizacji, odzyskiwania po awarii i dystrybucji geograficznej zasadniczo się zmieni archiwizacja i odzyskiwanie po awarii będą realizowane przez wiele, opcjonalnie na żywo, geograficznie
rozproszonych kopii tych samych danych; to będzie prawdziwe dla najważniejszych, krytycznych
danych o dużej objętości.
3. Infrastruktury obliczeniowe i pamięci masowej połączą się najpierw dla aplikacji o największej
objętości, a następnie dla większości aplikacji.
Powody tych trzech zmian są bardzo fundamentalne, po prostu endemiczne dla chmury obliczeniowej.
Aby lepiej zrozumieć te zmiany i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa, zanurkujmy nieco głębiej.
Zaczniemy od przyjrzenia się obecnemu stanowi rzeczy w zakresie przechowywania danych i
zarządzania nimi, koncentrując się początkowo na przedsiębiorstwie.
Status Quo
Kiedy kończymy pierwszą dekadę nowego tysiąclecia, „najlepsza praktyka obliczeniowa” dla danych
jest dość dobrze ugruntowana od około 20 lat - dla większości przedsiębiorstw większość danych
operacyjnych to:
* Przechowywane w relacyjnej bazie danych
* Działa na klastrze dużych serwerów lub komputerów mainframe
* Dostęp do danych przechowywanych w sieci pamięci masowej (SAN), sieciowej pamięci masowej
(NAS), 1 lub kombinacji obu
* Archiwizacja statyczna na nośnikach fizycznych lub off-line (taśmy, płyty DVD itp.)
Przedsiębiorstwa, które wdrożyły hurtownię danych do badania długoterminowych trendów i ogólnie
analizują dane operacyjne (bez wpływania na systemy operacyjne) będą przechowywać swoje dane
operacyjne w ten sam sposób, chociaż w ostatnim kroku będą również przekazywać dane operacyjne
do hurtowni danych .

Relacyjna baza danych
W pierwszych dniach przechowywania danych (lata 60. i 70.) większość aplikacji zapisywała swoje dane
w grupach plików lub w prostszym, nierelacyjnym systemie baz danych. Jednak potrzeba spójności
danych, integralności transakcyjnej (zdolność dowiedzenia, że dane zostały bezpiecznie
zaktualizowane), łatwości zarządzania i elastyczności w wykorzystywaniu tych samych danych do wielu
różnych celów („widoki”) stały się podatnym gruntem dla przyjęcie systemów relacyjnych baz danych.
To z kolei umożliwiło organizacjom oddzielenie rozwoju aplikacji od projektowania, pozyskiwania i
konserwacji wszelkiego rodzaju danych. Podczas gdy prawdą jest, że te linie są zawsze lekko rozmyte potrzeby aplikacji i raportowania danych zawsze oddziałują na siebie i odpowiednio, wraz z
projektowaniem i działaniem repozytoriów danych - ogólne rozróżnienie było dość zdrowe dla
większości organizacji. Cały ekosystem projektowania, rozwoju i narzędzi operacyjnych rozwinął się
wokół sektora relacyjnych baz danych i jest zarówno zaawansowany, jak i dobrze zakorzeniony.
Niektórzy powiedzieliby, że może to być miły sposób na powiedzenie nieco stęchłego, stęchłego i
„długiego ząbka”, ale to jest dyskusja nieco później.
Infrastruktura pamięci fizycznej
Do wczesnych lat 80. większość macierzy pamięci masowej lub „farm dyskowych” była podłączona do
serwerów i komputerów mainframe, a dostęp do nich uzyskiwano bezpośrednio z aplikacji działających
na tych samych komputerach. W logicznej ewolucji w tej sytuacji pojawiły się sieci SAN, w których
sprzęt pamięci masowej (zarówno „kontrolery”, jak i same dyski) zostały oddzielone od serwerów i
komputerów mainframe, a następnie połączone za pośrednictwem dedykowanych, stosunkowo
wydajnych połączeń sieciowych . Pozwoliło to wielu serwerom uzyskać dostęp do tych samych pul
pamięci, co ułatwiło administrowanie pamięcią masową, zmianę wadliwego sprzętu serwerowego i tak
dalej. Urządzenia NAS zapewniały podobne korzyści, ale generalnie były ukierunkowane na aplikacje o
niższej wydajności, ponieważ zazwyczaj działały w sieciach o niższych prędkościach, które były
współużytkowane przez centra danych, operowane na całych plikach jednocześnie i ogólnie
wykorzystywały bardziej zorientowane na towary sprzęt komputerowy.
Oddzielna infrastruktura obliczeniowa i pamięci masowej
Wraz z pojawieniem się sieci SAN, które były w stanie obsłużyć największe, najpotężniejsze serwery i
komputery mainframe wraz z NAS, które mogłyby zapewnić podobne korzyści dla aplikacji o niższej
wydajności (przy znacznie niższych kosztach), możliwe stało się oddzielenie infrastruktury fizycznej w
celu obliczenia od infrastruktura fizyczna ukierunkowana na przechowywanie. Podobnie jak w
przypadku oddzielenia danych od aplikacji, które na nich działały, oddzielenie infrastruktury fizycznej
umożliwiło znacznie czystsze skupienie się na każdym obszarze, i generalnie skutkowały niższymi
kosztami i większą elastycznością. Mimo to w samym akcie zdobycia tych korzyści widoczne stały się
wbudowane ograniczenia tych podejść. Kiedy ostatnie tysiąclecie dobiegało końca, pojawiło się wiele
wyraźnych oznak, że potrzebne są nowe pomysły.
Pęknięcia w Monolicie
Tak długo, jak istniały komputery, istniało uniwersalne, wieczne dążenie do uczynienia więcej - w tym
przypadku do obsługi większych i większych zbiorów danych - pod względem całkowitej ilości
przechowywanych danych oraz ilości danych, które zostały uwzględnione w dane operacje. Z biegiem
czasu powstały różne przerwy od typowego modelu - relacyjnej bazy danych, działającej na serwerach,
przechowującej dane w sieci SAN lub NAS - aby wykroczyć poza granice tego, co zwykle było możliwe
z normy. Każdy z nich był w pewnym sensie dowodem na to, że typowy model sam w sobie coraz
bardziej potrzebuje fundamentalnej poprawy coś-lub kilka rzeczy-zupełnie nowe.

Buforowanie, bazy danych w pamięci
Ponieważ dostęp do danych z pamięci jest zwykle o kilka rzędów wielkości szybszy niż dostęp do tych
samych danych z dysku, z czasem opracowano szereg produktów, które w taki czy inny sposób
przekształciły tyle operacji dostępu do danych z dysku, ile to możliwe, w dostęp do danych operacje z
pamięci. Niektóre z nich dotyczyły wyłącznie przyspieszenia poszczególnych operacji, ale nawet te
miały dodatkowy wpływ na zwiększenie ogólnej zdolności przetwarzania danych. W zależności od
aplikacji przeniesienie kluczowych danych do bazy danych w pamięci lub pamięci podręcznej może
również zwiększyć całkowity rozmiar bazy danych, którą można rozsądnie utrzymać.
Magazyn danych
W ciągu ostatnich 10 do 15 lat pojawiła się klasa narzędzi koncentrujących się na analizowaniu dużych
ilości danych operacyjnych, pod ogólnym hasłem hurtowni danych (tj. Przetwarzanie analityczne online [OLAP]). Wraz z tymi narzędziami większość organizacji opracowała styl architektoniczny, w którym
przechowywane są dwa oddzielne typy repozytoriów danych:
1. Aktualne dane operacyjne przechowywane w relacyjnej bazie danych
2. Długoterminowy „magazyn” danych, przechowywany w zoptymalizowany sposób dla analityki (która
może być lub nie być relacyjną bazą danych, a może konkretnym sklepem bardziej przyjaznym dla
analityki)
Były to ogólnie pozytywne zmiany, chociaż narzędzia te, choć już użyteczne, znajdują się na
stosunkowo wczesnych etapach ich ewolucji.
Języki programowania „Go Object’
W ciągu ostatnich 10 do 15 lat większość tworzenia oprogramowania stała się „zorientowana
obiektowo”, co nie jest zbyt przyjazne koncepcyjnie w stosunku do pomysłów leżących u podstaw
relacyjnych baz danych. Około 2000 r. Wielu uważało, że bazy danych, które natywnie są w stanie
przechowywać obiekty, zastąpiłyby relacyjne bazy danych - te miały przynajmniej swego rodzaju
„rezonans koncepcyjny”. Jednak nie miało to miejsca z wielu powodów - zamiast tego opracowano
narzędzia które odwzorowywały idee obiektów w idee z relacyjnych baz danych wiele aplikacji,
jednocześnie opracowano znacznie prostsze narzędzia, które zmapowały te same obiekty w proste
ciągi tekstu, które można następnie przekazać do witryny internetowej, zapisać w pliku i tak dalej. W
każdym razie to napięcie między ramami koncepcyjnymi języków rozwojowych a ramami
koncepcyjnymi baz danych można uważać za wskazówkę, że możliwe jest czystsze dopasowanie.
Dane nieustrukturyzowane / wyszukiwanie korporacyjne
Dane przechowywane w danych relacyjnych Dane nieustrukturyzowane / Wyszukiwanie korporacyjne
Dane przechowywane w relacyjnej bazie danych to generalnie „dane strukturalne”, to znaczy są
zorganizowane w konkretną formę, z konkretnymi relacjami, które mogą być uważane między sobą a
innymi zestawami dane strukturalne. Jednakże, ponieważ coraz więcej gospodarki przechodzi na stopę
cyfrową, nastąpił gwałtowny wzrost danych, które nie pasują do tych danych modelu, takich jak
wiadomości e-mail, notatki, baza tekstowa to ogólnie „dane strukturalne”. to znaczy, że jest
zorganizowany w konkretną formę, z konkretnymi relacjami, które mogą być uważane między sobą a
innymi zestawami danych strukturalnych. Jednakże, ponieważ coraz więcej gospodarki przechodzi na
stopę cyfrową, nastąpił gwałtowny wzrost danych, które nie pasują do tych danych modelu, takich jak
e-maile, notatki, tekst, dokumenty, rozmowy telefoniczne, obrazy, strony internetowe witryny,
strumienie wideo itd. - wszystko to może być przypadkowo dostępne w wyniku pewnych interakcji

biznesowych. Dane te są na ogół duże, obszerne i raczej niechlujne (tj. Nie są ustrukturyzowane) i
obejmują większość ponad 95% przechowywanych danych, a także najszybciej rozwijający się typ
danych. Przeszukiwanie wszystkich tych danych w poszukiwaniu określonych wzorców, być może
poszczególnych zdarzeń - na przykład wszystkie odniesienia do konkretnego klienta - stało się coraz
bardziej przydatne. Być może zachęcony możliwościami ogólnego wyszukiwania w Internecie, wiele
przedsiębiorstw wdrożyło, w takim czy innym stopniu, możliwości wyszukiwania w przedsiębiorstwie,
czyli możliwość wyszukiwania w tych górach danych nieustrukturyzowanych. Podejścia do
implementacji zasadniczo przypominają skurczone wersje wyszukiwania w sieci - żadna z nich nie może
wykorzystywać technologii relacyjnej bazy danych, ponieważ po prostu nie nadaje się.
Magazyn adresowany do treści
W przypadku niektórych sytuacji archiwalnych (takich jak przechowywanie dokumentów zgodności
wymaganych w przepisach dotyczących zgodności papierów wartościowych dla spółki publicznej)
dynamiczny, ustrukturyzowany charakter głównej bazy danych relacyjnej, na serwerze,
przechowującym dane w sieci SAN lub NAS-nie jest bardzo odpowiedni, ponieważ trudniej jest
zapewnić, że dane nie zostaną zmienione, a większość danych prawdopodobnie nie będzie
uporządkowana. W takich sytuacjach może być bardzo pomocny wyspecjalizowany rodzaj
mechanizmu przechowywania - Content Addressable Store (CAS). Chociaż są dobre w tym, co robią,
tego typu sklepy nie są zbyt dobre w innych dziedzinach. To nie jest po to, by zmniejszyć ich wartość jest to raczej świetna ilustracja tego, jak „„ wszystko przechowujemy w monolitycznym imperium
relacyjnej bazy danych ”, z konieczności, załamuje się.
Skala chmur
Istnieje wiele sposobów myślenia o skali, ale jak omówiono w Części 1, Dźwięk nieuchronności, chmura
przenosi skalę do innego wymiaru. Jako potomstwo Internetu chmura z definicji odziedziczyła wiele
cech swojego przodka - w tym nienasyconą potrzebę skalowania. Skaluj tutaj, skaluj tam, skaluj
wszędzie. . . skala, skala, skala. . . a następnie skaluj więcej.
Żeby nie brzmiało to nieprawdopodobnie, oto winieta do zilustrowania. Eric Schonfeld z TechCrunch
zauważył, że ta wystawa pokazuje, że wzrost liczby stron internetowych (od początku Internetu) miał
miejsce w dwóch pięcioletnich cyklach, w przybliżeniu odpowiadających światowej gospodarce . Jest
to przybliżony szacunek, ponieważ liczba nowych stron internetowych w 2009 r. Przekroczyła już rok
2008, mniej niż w połowie roku. Innymi słowy, pomimo utrzymujących się trudności gospodarczych,
wzrost witryny internetowej wznowił się, najwyraźniej bez zbliżania się do spadku (jak w 2002 r., Po
pęknięciu Bańki Internetowej). Kiedy Larry Page i Sergei Brin prowadzili badania w Stanford w celu
automatycznego indeksowania całej zawartości sieci, było około 4 milionów stron internetowych. W
połowie 2009 roku, nieco ponad dziesięć lat później, było ponad 216 milionów stron internetowych. .
. a same strony internetowe, jak dobrze wiesz, na ogół stają się znacznie większe. Nawet jeśli strony
internetowe nie rozrastały się w ilości danych, które zawierały (i zdecydowanie mają), ten wzrost jest
trudny do zrozumienia. Myśląc o technologii, która doprowadziła do powstania Google, Page i Brin nie
byli w stanie przewidzieć tempa wzrostu, którego faktycznie doświadczyliśmy, ale przynajmniej
zrozumieli, że muszą rozwiązać problem prawie niezrozumiałych poziomów wzrostu . Chociaż
wszystkie z nich były kluczowe, z perspektywy czasu jeden z czynników był wyraźnie niezbędny, aby
zmusić do przemyślenia nowych pomysłów dotyczących danych.
Commodity
W szczególności ogólne dążenie do korzystania z dużej liczby komputerów towarowych w celu wsparcia
tej nowej infrastruktury wyszukiwania okazało się kluczowe w wymuszaniu fundamentalnego nowego

myślenia. Choć może się to wydawać paradoksalne, w rzeczywistości było to kluczowe. Obejmując
infrastrukturę zbudowaną z tanich, awaryjnych komputerów, stosunkowo mało wydajnych
komputerów, a priori uniemożliwiło korzystanie z konwencjonalnych technologii baz danych i pamięci.
W rezultacie architekci nigdy nie mieli luksusu pozostawienia „problemu skali” na warstwie
przechowywania.
Baza danych zawsze będzie ograniczać
Wczesna perspektywa Appistry6 (w 2003 r.) Początkowo była bardzo podekscytowana perspektywami
wykorzystania infrastruktury towarowej do niezawodnego wsparcia ich internetowych operacji
handlowych. Jednak po dalszym badaniu okazało się, że ich prawdziwy problem tkwi w ich bazie
danych. Jak to jest zbyt typowe w aplikacjach korporacyjnych (z obsługą sieci lub w inny sposób), firma
ta utrzymywała wszystkie „problemy stanu” (tj. Trudne rzeczy) z dowolnej części aplikacja poza
warstwą danych. To okazuje się bardzo, bardzo powszechne. Większość osób zaznajomionych z
budowaniem aplikacji w jakimkolwiek znaczeniu skali internetowej określi to bezpośrednio, w jakimś
miejscu, gdzieś i jakoś baza danych będzie wąskim gardłem - to naprawdę tylko kwestia czasu.
Podstawowe zagadnienia
Na początku tej części wspomnieliśmy, że powody, dla których przechowywanie danych musiałoby ulec
zasadniczej zmianie, aby poradzić sobie ze skalą internetową, były fundamentalne - i tak właśnie jest.
Chociaż szczegółowe omówienie tych kwestii z pewnością nie wchodzi w zakres tej dyskusji, dla wielu
czytelników pomocne może być zrozumienie, dlaczego zmiany są konieczne.
Fałszywe zależności (współzależności są złe)
Wyobraź sobie, że patrzymy na bazę danych zawierającą transakcje kartą kredytową. Chociaż
uzasadnione jest stwierdzenie, że wiele transakcji od jednego posiadacza karty ma pewne wzajemne
relacje (np. Podlegają temu samemu limitowi kredytowemu, a zatem mają pewien poziom
współzależności), powinno być również jasne, że transakcje od dwóch różni ludzie (w większości
przypadków) nie mają naturalnej współzależności. Niestety, umieszczając wszystkie te transakcje w tej
samej relacyjnej bazie danych, w efekcie stworzyliśmy fałszywe zależności między transakcjami, które
nie są naturalnie współzależne. Wszystkie te fałszywe zależności są zasadniczo podobne do płytki
nazębnej, która tworzy się w chorobie wieńcowej serca - nie powinno ich tam być, hamują działanie, a
gdy zostaną wystarczająco mocno popchnięte, spowodują, że cała wystawa stanie się miażdżąca.
Innym przykładem jest praktyka, która była zachęcana w ciągu ostatnich ponad 20 lat - idea
umieszczania małych części aplikacji (zazwyczaj w celu wykonania podstawowych obliczeń na danych
lub zapewnienia spójnej prezentacji) w samej bazie danych. Te fragmenty oprogramowania,
powszechnie znane jako procedury składowane, są wykonywane na serwerach, na których działają
same systemy baz danych, i mogą w znacznym stopniu opodatkować komputery, które często są już
najczęściej wykorzystywane.
Ponadto, ponieważ większość relacyjnych baz danych działa na stosunkowo niewielkiej liczbie
serwerów, są to zazwyczaj najmniej wydajne miejsce do wykonywania dodatkowego oprogramowania.
Istnieje wiele innych form fałszywych zależności, ale w większości przypadków wynika to z
niepotrzebnego umieszczania we wspólnej bazie danych.
Pasmo
Przepustowość jest miarą tego, ile danych można przenieść z jednego miejsca do drugiego w
określonym czasie. Niezależnie od tego, czy bada się ruch danych na serwerze (między procesorami a
pamięcią), między serwerami a pamięcią masową w centrum danych, między centrami danych lub

między centrum danych a użytkownikiem końcowym (mobilnym lub stacjonarnym), ilość pasma
dostępna do przesyłania danych jest najprawdopodobniej najbardziej ograniczonym zasobem. W
rzeczywistości rysunek 8.2 pokazuje względną przepustowość podstawowych bloków obliczeniowych
(w milionach bajtów na sekundę). Przy każdym kroku na tym stanowisku istnieje bardzo duży wzrost
przepustowości - w rzeczywistości prędkości względne połączenia sieciowego i dysku są tak małe, że
nawet nie pojawiają się na tym wykresie. Więc nawet przy pierwszym zamówieniu można wyczuć, że
ograniczenia przepustowości mają wszystko, co związane jest z zachęcaniem do nowych architektur
danych. Mimo że jest to już problem wszechobecny, trendy technologiczne w najbliższej przyszłości
sugerują, że stanie się gorzej i szybko. Powód tego jest prosty: zbadaj pojemność pamięci, procesor i
pojemność sieci i jasne jest, że pojemność pamięci i wydajność procesora rosną znacznie szybciej niż
przepustowości
Innymi słowy, przepustowość jest nie tylko problemem na każdym poziomie architektury obliczeniowej
dzisiaj, ponieważ z każdym rokiem staje się znacznie bardziej ograniczona. W każdym razie problem
ten jest na tyle znaczący, że w sektorach intensywnie przetwarzających dane (np. Przetwarzających
obrazy satelitarne) powszechne jest transportowanie dużych zestawów danych poprzez wysyłanie
fizycznych napędów dysków towarowych przez dostarczanie paczek nocnych. Nic dziwnego, że nawet
wiodący dostawcy usług w chmurze publicznej akceptują dane w ten sam sposób - za pomocą
nowoczesnego odpowiednika pony express. Rozważ inny przykład. Niedawno pojawił się interesujący
zestaw tweetów, w których inżynier Google, chcąc wykorzystać chmurę we własnej pracy (w tym
przypadku wysokiej jakości fotografia i wideografia, oba generujące stosunkowo duże ilości danych)
początkowo próbował wykonać kopię zapasową swoich danych w domu przez sieć do magazynu w
chmurze. Po kilku dniach oczekiwania na wykonanie pierwszej kopii zapasowej zdał sobie sprawę z
niepraktyczności tego podejścia, więc inżynier postanowił utworzyć kopie zapasowe na dyskach
towarowych i zabrać je ze sobą do pracy każdego dnia. Będąc inżynierem musiał obliczyć „pasmo”
przenoszenia danych z nich. Okazało się, że nawet uwzględniając ruch uliczny i przechodząc przez
parkingi, był w stanie przetransportować dane w swoim samochodzie o ponad rząd wielkości szybciej
niż przez połączenie sieciowe!
Odległość sieciowa (opóźnienie)
Odległość sieci, którą dane muszą przenieść, zarówno pod względem pokonywanego dystansu
fizycznego, jak i liczby kroków sieciowych (znanych jako przeskok) określa szybkość reakcji zdalnego
magazynu. Jest to również znane jako opóźnienie i jest kolejnym ważnym ograniczeniem, które będzie
napędzać ewolucję przyjaznych dla chmury magazynów danych. Spośród trzech głównych zagadnień
omawianych tutaj, jest to prawdopodobnie najbardziej bezpośredni wpływ na „sposób, w jaki rzeczy
są”. Oznacza to, że czas potrzebny na przetransportowanie niewielkiej ilości danych (na przykład na
odpowiedź na żądanie) dla pojedynczych podstawowych informacji klienta) na większe odległości
zależy głównie od prędkości światła. W dużych odległościach geograficznych rzeczywistość ta jest
rozwiązywana poprzez tworzenie lokalnych kopii danych (tam, gdzie to możliwe) - jest to usługa, którą
dostarczają firmy dostarczające treści / dystrybucyjne; w mniejszych odległościach - takich jak centrum
danych lub serwer - lokalne kopie są dostarczane przez oprogramowanie buforujące.
Zdobyta wiedza
Podczas gdy te rzeczywistości były źródłem konsternacji dla niektórych (przede wszystkim dla tych,
którzy wolą, aby rzeczy pozostały takie same), dla innych te same realia stały się podatnym gruntem
dla znacznego postępu. Oto niektóre z lekcji, które już się nauczyły i są potwierdzone w takiej czy innej
formie w wielu technologiach przechowywania w chmurze. W szczególności:

* Zachowaj niezależność. Jak omówiono wcześniej, dane często mają wysoki stopień niezależności w
danym problemie. Niestety wiele z tej niezależności traci się dzięki wyborom dokonywanym podczas
przechowywania i przetwarzania danych. Jedną z najważniejszych lekcji zdobytych w celu ułatwienia
skalowalności przyjaznej dla chmury jest poszanowanie i utrzymanie naturalnej niezależności danych
w danym problemie. Bardzo skuteczny, ale nauka może być trudna z kulturowego punktu widzenia.
* Prostsze jest często OK. Wiele z nowszych magazynów w chmurze technologie są w rzeczywistości
prostsze w sposobie, w jaki opisują, przechowują i działają na danych. W przeciwieństwie do złożoności
w pełni funkcjonalnej relacyjnej bazy danych, niektóre oferty przyjazne dla chmury nie zapisują niczego
poza tym, co pozwala na odzyskanie tego samego obiektu; inne zapewniają więcej możliwości.
Wprawdzie wyraźnie mniej wydajne, w rzeczywistości te prostsze systemy są wystarczające do wielu
zastosowań.
* Relax (czasami zasady transakcyjne). Jedną z zasad przez wiele lat budowania aplikacji
wykorzystujących tradycyjne systemy baz danych jest to, że wszystkie zmiany dokonane w ściśle
powiązanym zbiorze danych muszą być dokonywane w tym samym czasie - to znaczy wszystkie lub nic.
Po dalszym badaniu rozumiemy teraz, że wiele aplikacji jest w porządku, jeśli zestawy danych mogą
być nieco niespójne, choćby przez krótki czas - urządzenie magazynujące w końcu nadrobi zaległości i
sprawi, że wszystko będzie spójne. Umożliwienie „ostatecznej spójności” (jeśli jest to dopuszczalne)
może prowadzić do znacznej poprawy skali.
* Bliżej jest lepiej. Jak wspomniano wcześniej, przenoszenie danych jest najrzadziej dostępnym
zasobem w obliczeniach i pamięci masowej w sieci. W związku z tym tam, gdzie dane mogą być
umieszczone bliżej miejsca, w którym zostaną wykorzystane (niezależnie od tego, czy jest to konkretny
serwer w centrum danych, czy klient w innym centrum danych lub w Internecie), zarówno wydajność,
jak i skalowalność ulegają poprawie.
* Wygrane replikacji. Aby umieścić dane bliżej miejsca, w którym są potrzebne, często konieczne jest
utworzenie wielu kopii tych danych. Chociaż nie jest to odpowiednie dla każdej aplikacji w każdej
sytuacji, jest to ważna zasada, która jest wykorzystywana wcześnie i często w technologiach
przechowywania w chmurze.
* Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. W przeciwieństwie do wielu z ostatnich 20 lat, w których
prawie zawsze zakładano, że wszystkie dane o jakimkolwiek znaczeniu zostaną najpierw umieszczone
w relacyjnej bazie danych, a następnie zostaną uruchomione, jest teraz jasne, że różne podejścia do
przechowywania są odpowiednie dla różnych sytuacji. Chociaż prosty, wysoce replikowany system
plików może być odpowiedni do obsługi jednej klasy aplikacji, jest mało prawdopodobne, aby działał
on dla innej (co może wymagać tradycyjnej relacyjnej bazy danych), lub jeszcze inny, który najlepiej
sprawdziłby się w magazynie danych, który jest całkowicie w pamięci.
Te lekcje są włączane do szerokiej gamy nowych, często niezwykle skalowalnych, przyjaznych dla
chmury metod przechowywania. Przeanalizujmy teraz kilka z nich, wraz z przykładowymi przypadkami
użycia. Rozwiązania i technologie: kilka przykładów
Nie jest to wcale wyczerpująca lista nowszych, przyjaznych dla chmury podejść do przechowywania i
przetwarzania danych w bardziej skalowalny sposób, ale w tych przykładach zilustrujemy niektóre
godne uwagi rozwój. Jak wspomniano wcześniej, żadna z nich nigdy nie będzie tak uniwersalna jak
relacyjna baza danych w czasach swojej świetności, jednak każda z nich jest lepsza w porównaniu z
ogólną relacyjną bazą danych.
Przechowywanie kubełków i dużych obiektów

Na bardzo podstawowym poziomie są skalowalne, samoorganizujące się systemy plików. W
przeciwieństwie do tradycyjnych systemów plików zaprojektowanych do organizowania plików na
pojedynczym serwerze, są one zaprojektowane tak, aby rozszerzać się na tysiące, dziesiątki i setki
tysięcy, a może nawet miliony serwerów; wszystko to może być łamliwe, skromne, sprzęt towarowy.
Ta prawie żenująca prostota jest źródłem dużej części ich użyteczności. Chociaż nie robią nic więcej,
niż tylko przechowują zbiory danych o rozmiarze wiadra lub pliku, 10 sprawdzają i pobierają te dane, a
być może wykonują kilka prostych wyszukiwań, co robią dobrze, i robią to w nadzwyczajnych ilościach.
Przykłady obejmują Google File System (GFS), Hadoop File System (HDFS), S3, Appistry CloudIQ
Storage, i inne specjalistyczne oferty.
Dekonstruowane bazy danych
Jednym krokiem w górę łańcucha pokarmowego są bazy danych, które zapewniają więcej usług niż
magazyny kubełków / plików, ale są znacznie prostsze niż pełnowartościowa relacyjna baza danych. Są
one bardzo proste do zrozumienia i użycia, a podobnie jak w poprzednim przypadku duża część ich
skalowalności wynika bezpośrednio z ich prostoty. Przykłady obejmują oferty takie jak SimpleDB
(Amazon), CouchDB, BigTable / HDDB i inne.
Zmniejsz mapę
Map-reduction odnosi się do grupy technik programowania, w których dane są przetwarzane w
zestawach12. Zainspirowany technikami opracowanymi w badaniach nad sztuczną inteligencją ponad
30 lat temu, Google był pionierem w adaptacji tych technik do zestawów danych w skali internetowej.
Podczas gdy te początkowo były stosowane do problemów, takich jak tworzenie indeksów
obsługujących funkcje wyszukiwania Google, ale wkrótce okazało się, że te techniki (i wiele innych
podobnych) mają zastosowanie w znacznie szerszym zakresie problemów. Bardzo częstym
przypadkiem użycia byłoby przetwarzanie wsadowe zestawów dowolnych transakcji. Załóżmy na
przykład, że procesor kart kredytowych musi przetwarzać wszystkie transakcje swoich klientów
każdego dnia. Na najwyższym poziomie będzie to wymagało otrzymania dziennych transakcji;
rozdzielenie na grupy (takie jak dla każdego kupca); przechodzenie przez transakcje każdego kupca w
celu wykrycia oszustwa, przypisanie opłaty itd .; następnie dostarczanie wyników do każdego
sprzedawcy. Jest to idealny problem do zrobienia w stylu zmniejszania mapy, bez angażowania
jakiejkolwiek bazy danych (relacyjnej lub innej). W rzeczywistości jest to tak doskonałe dopasowanie,
że nowy procesor kart kredytowych (Clearent) był w stanie dopasować możliwości przetwarzania
bieżącej kombinacji komputerów mainframe / relacyjnych baz danych z mniej niż tuzinem komputerów
towarowych. Dziesiątki milionów dolarów kapitału w porównaniu z 10 000 dolarów, znacznie tańsze
operacje, a wdrożenie mapreduce miało znacznie lepszą zdolność do skalowania do znacznie większych
ilości - wszystko dlatego, że to podejście zachowało niezależność właściwą dla danych tego problemu.
Jest to rodzaj przewagi technicznej, z której budowane są podstawowe przewagi konkurencyjne, z
których zawodnik zyskuje przewagę. Ten sam rodzaj problemu można zastosować w każdej branży, w
której dane klientów są przetwarzane w grupach, takie jak cotygodniowe transakcje ubezpieczeniowe,
dane dotyczące rozliczeń giełdowych dla pośredników i tak dalej.
Hadoop i jego ekosystem
Hadoop to implementacja open-source podejścia map-reduction, która zyskuje na popularności. Ma
wiele komponentów (wiele luźno wzorowanych na wewnętrznych zestawach narzędzi Google),
niektóre lepsze niż inne. Ze względu na swoją popularność tworzy się ekosystem narzędzi, firm i
społeczności technicznych, które wiedzą co działa dobrze, a co nie, a co ważniejsze, dostarcza bardziej
skalowalnych rozwiązań dla określonych części (takich jak HDFS, system plików).

Wyszukiwanie korporacyjne
Lucene to stosunkowo skromna wyszukiwarka open-source, która zyskuje znaczącą społeczność - w
tym przypadku ze względu na swoją elastyczność, prostotę i możliwość dostosowywania. Ponadto,
ponieważ również się utrzymuje bezproblemowe podejście do poszanowania niezależności danych, ma
potencjał do znacznego skalowania. Podobnie jak w przypadku Hadoop, wokół Lucene tworzy się
społeczność firm, ludzi i technologii, które zapewniają różne podejścia do znacznego skalowania.
Archiwum na żywo
Jakiś czas w ciągu ostatnich dwóch lat przyjęto dwa progi. Po pierwsze, przechowywanie danych na
dyskach towarowych stało się tańsze niż przechowywanie ta sama ilość danych na taśmach
archiwalnych klasy korporacyjnej. Potem nieco później taniej było przechowywać tę samą ilość danych
na dyskach towarowych niż na wypaleniu całego stosu pustych płyt DVD. Należy zauważyć, że te
porównania nie obejmują robotycznych systemów taśmowych, serwerów ani żadnych innych takich
kosztów dla żadnej ze stron: po prostu patrzą na koszty mediów, które są dominującymi kosztami w
wolumenie. Koszty te prawdopodobnie będą się przez pewien czas nadal rozchodzić, przy czym wzrost
kosztów przechowywania danych na dyskach towarowych wzrośnie z biegiem czasu. To, co się otwiera,
to bardzo głębokie możliwości - w których archiwizacja danych może być produktem ubocznym
działania w rozproszonych geograficznie obszarach, gdzie dane archiwalne są zawsze dostępne i
dostępne do analizy itd. Te typy żywych archiwów zaczynają właśnie pojawiają się i są zwykle
wykonywane indywidualnie. Mimo to mają wiele interesujących możliwości w ciągu najbliższych
miesięcy.
Spojrzenie poniżej: Potrzeba połączonego obliczania / przechowywania
Większość z tych nowych podejść dotyczyła przede wszystkim mechanizmu przechowywania,
oprogramowania przetwarzającego lub obu. Żadne z tych podejść nie zmienia jednak najbardziej
fundamentalnej właściwości infrastruktura fizyczna - mianowicie, że pule mocy obliczeniowej
(serwery) są oddzielone od pul pamięci. Zwykle dzieje się tak od czasu powstania wyspecjalizowanej
infrastruktury pamięci masowej w latach dziewięćdziesiątych, a tak naprawdę pozostaje w przypadku
zaskakująco dużego odsetka wdrożonych chmur. Przypomnijmy, że najrzadszym zasobem pozostaje
przepustowość sieci, a odległość sieci (opóźnienie) znacząco wpływa na wydajność. Pytanie brzmi: co
można zrobić, aby zasadniczo to zmienić?
Odpowiedź jest zaskakująco prosta, faktycznie włączona przez infrastrukturę towarową większości
chmur: scalanie puli obliczeniowej i pamięci masowej. Innymi słowy, zmień atomowe bloki
konstrukcyjne, z których budujemy większość chmur - zamiast serwerów obliczeniowych dla pul
obliczeniowych, w których będą uruchamiane aplikacje, i pul pamięci, które są oddzielone przez jakąś
sieć, po prostu umieść niewielką ilość moc przetwarzania tuż obok niewielkiej ilości dysku. Ten nowy
element konstrukcyjny - jeden procesor towarowy, skromna ilość magazynu towarowego oraz
połączenie sieciowe 14-towarowe staną się podstawowym elementem konstrukcyjnym dla budowy
infrastruktury chmury (na przykład w połowie 2010 r. Może to być dwa rdzenie 2,5 GHz) procesor,
jeden lub dwa dyski 2-terabajtowe i połączenie sieciowe gigE). W ten sposób dane zazwyczaj nie muszą
być przenoszone do pracy; raczej praca do wykonania jest przenoszona do danych. Jest to znacznie
prostsza i szybsza operacja (znacznie mniej danych jest przenoszonych), co z kolei spowoduje znacznie
wyższą skalowalność. Połączenie puli obliczeniowej i pamięci masowej nie będzie odpowiednie dla
wszystkich aplikacji, ale będzie odpowiednie dla wielu, a dla odpowiednich aplikacji otworzy całkowicie
nowe poziomy możliwości.
Myśli końcowe

Kiedy dyskutuje się o chmurze, wiele uwagi, co zrozumiałe, dotyczy samych aplikacji. Jednak z
powodów wymuszonych przez skalę internetową, zaczynamy już dostrzegać, że nawet bardziej
fundamentalne zmiany zachodzą we wszystkich danych - jak dane są przechowywane, gdzie są
przechowywane, jak są przetwarzane i tak dalej. Choć na pierwszy rzut oka może to być zaskakujące, z
bardzo fundamentalnych powodów, takich jak prędkość światła i inne podstawowe realia - w ciągu
następnych pięciu do dziesięciu lat, w przypadku wielu aplikacji, zobaczymy:
* Spadek i upadek relacyjnej bazy danych w pobliżu monopolu
* Charakter archiwizacji, odzyskiwania po awarii i dystrybucji geograficznej zasadniczo zmieni
obliczenia
* Połączenie infrastruktur pamięci masowej
Chociaż wiele z tego może wydawać się zaskakujące z punktu widzenia głównego nurtu praktyki
komputerowej w 2010 r., Bardzo wymowny przypadek można uzyskać w odniesieniu do tej ewolucji
od kluczowego wynalazcy większości tego bardzo głównego nurtu, dr EF Codda (wynalazcy zarówno
relacyjnej bazy danych, jak i OLAP):
Próba zmuszenia jednej technologii lub narzędzia do zaspokojenia konkretnej potrzeby, dla której inne
narzędzie jest bardziej skuteczne i wydajne, jest jak próba wbicia śruby w ścianę młotkiem, gdy pod
ręką znajduje się śrubokręt: śruba może w końcu wejść do ściany, ale w jaki koszt?

Dlaczego nieuchronność jest. . . Nieunikniona
Latem 2001 roku, pośród finansowych gruzów upadku Bańki Internetowej, było wielu, którzy głosili, że
Internet się skończył - że te prognozy powszechnej łączności, życia w sieci, gdziekolwiek się pojawiły, i
firm całkowicie zintegrowanych z partnerzy i klienci przez cały czas byli niczym więcej, jak tylko
nadętymi, próżnymi marzeniami o rurach i że nadszedł czas, aby spojrzeć gdzie indziej na wizję i
fundamentalną innowację. Podczas gdy pełna analiza „irracjonalnego entuzjazmu” 1 tego okresu
powinna być pozostawić dla innych, biorąc pod uwagę korzyści z perspektywy czasu, co najmniej jeden
fakt jest bardzo jasny. Infrastruktura technologiczna na przełomie 2000 i 2000 r. Pozostanie i na zawsze
pozostanie nieodpowiednia do obsługi tego, co obecnie znamy jako skalę internetową. Innymi słowy,
skupienie na dużych serwerach większości około 2000 architektur obliczeniowych stanowiło
nieodłączny element naszej zdolności do wzrostu, chociaż z przyczyn makroekonomicznych większość
nie w pełni realizowała te ograniczenia. Mimo to osoby, które przeżyły, takie jak Amazon, eBay i inni,
uświadomili sobie - w takim czy innym stopniu - że ich podstawy technologiczne muszą się zmienić i
zmienić zasadniczo. Jednak w laboratoriach badawczych i niektórych startupach skupiono się na
aplikacjach (takich jak wyszukiwanie), inne skupiały się na umożliwieniu aplikacji - kontynuowano prace
nad tworzeniem aplikacji, które można skalować. Jednocześnie pojawiło się użyteczne połączenie
między nowo odkrytym interesem w zakresie obniżenia kosztów komputerów i nowych technik
obliczeniowych. W pewnym sensie nie miało znaczenia, czy możliwe jest osiągnięcie pewnego poziomu
skali, czy też osiągnąwszy taką skalę, czy ekonomicznie opłacalne byłoby zbudowanie biznesu wokół
tej technicznej podstawy - w obu przypadkach, oba problemy muszą zostać rozwiązane , a odpowiedź
na oba problemy leży (przynajmniej częściowo) w wykorzystaniu towaru. W tym czasie inne zespoły
skupiły się na umożliwieniu uruchamiania szerokiej gamy aplikacji na fundamencie towarowym, a to
dzięki cechom przedsiębiorstwa (np. Niezawodności i bezpieczeństwa), które spełniły lub przekroczyły
konwencjonalne architektury dużych serwerów. Na przykład zespół założycielski Appistry przewidział
platformę ogólnego przeznaczenia, która będzie w stanie uruchomić dowolną aplikację korporacyjną
na łamliwych komputerach towarowych. Przewidując awarię, grupa komputerów może wytrzymać
wiele awarii bez utraty danych; ucząc te komputery, jak zorganizować się w taki sposób, aby działały
jak pojedynczy duży serwer decydujący o tym, jak rozdzielić pracę w momencie, gdy nadejdzie, i jak
zreorganizować się, gdy komputery nadejdą i opuściły grupę - koszt obsługi tej grupy komputerów
został znacznie zmniejszony także. Do lata 2002 r. Uruchomiono wczesną wersję tej nowej platformy,
która została pokazana potencjalnym klientom. Otwarcie oczu „na wyciągnięcie wtyczki” na
komputerach bez uruchomionych aplikacji nawet nie dało rady. Chociaż prawdą jest, że tego rodzaju
możliwości były możliwe od lat w wysokiej klasy serwerach odpornych na błędy, robiono to na
komputerach towarowych kosztujących zaledwie kilkaset dolarów za sztukę. W rzeczywistości
rzeczywistość tego, co było teraz możliwe w tym nowym świecie, była w pewnym sensie trudna do
zrozumienia - liczby względne były po prostu oszałamiające. Jedna demonstracja naprawdę wymownie
wskazała. Z grupą około 100 komputerów towarowych uruchomionych , to nowe oprogramowanie
platformy, zespół był w stanie obsłużyć więcej transakcji - ponad 15 000 na sekundę - niż centralne
centra danych dla dużego stowarzyszenia kart kredytowych w szczytowym momencie tego roku, z
jedną kluczową różnicą: zamiast kilkuset milionów dolarów, ten obiekt kosztował mniej niż 100 000 $.
Był przynajmniej tak niezawodny, prostszy w zarządzaniu, łatwiejszy do skalowania. W tym momencie
„wiedzieliśmy, że wiedzieliśmy, że wiemy” - była to nowa rzeczywistość informatyki. To była po prostu
kwestia czasu.
Skala jazdy

Dążenie do skali jest z pewnością głównym czynnikiem każdej dyskusji na temat przetwarzania w
chmurze - tak naprawdę musi być, ponieważ skala niezwykła ze względu na historyczne standardy jest
obecnie codziennym faktem. Istnieją trzy kluczowe czynniki napędzające potrzebę skali:
1. Wszechobecny dostęp. Podczas gdy urządzenia mobilne mają pewną formę możliwości
internetowych od prawie dziesięciu lat, same urządzenia są albo ograniczone pod względem
funkcjonalności, dość rzadkie, kosztowne lub wszystkie z powyższych. Zmieniło się to oczywiście wraz
z pojawieniem się komputerów przenośnych (które mogą wykonywać połączenia telefoniczne):
iPhone, Android, Blackberry i cała reszta. To, co odróżnia je od przeszłości, to fakt, że stanowią one
poważne, użyteczne doświadczenie w sieci - co potwierdza ich natychmiastowa dominacja ruchu w
sieci mobilnej - i stają się wystarczająco tanie3, aby być naprawdę wszechobecnymi - i staną się jeszcze
bardziej. Równie ważna jest wszechobecna generacja danych za pomocą czujników, komputerów
wbudowanych i tym podobnych w pewnym sensie drugiej „strony” sieci. Handel detaliczny,
samochody, satelity, nawet nasze buty do biegania: czujniki i dane wszędzie, dostępne do
przetwarzania i konsumpcji.
2. Prawie wszechobecna łączność. Na każdym poziomie internetowych sieci szkieletowych o wysokiej
wytrzymałości, światłowody o dużej szybkości do domów i biur, a także sieci bezprzewodowe do
dostępu mobilnego wystarczająca łączność sieciowa jest dostępna w większości miejsc. Oczywiście to
też będzie tylko lepsze. W praktyce oznacza to, że praktyczne staje się założenie, że usługi zbudowane
na fundamencie chmury obliczeniowej - publicznej, prywatnej lub dowolnej kombinacji - mogą być
wykorzystywane niemal wszędzie.
3. Tania pamięć i moc obliczeniowa. Można to również nazwać „„ ponieważ możemy ”” - w wyniku
ciągłego postępu technologicznego (na ogół zgodnie z prawem Moore'a) nasza surowa zdolność do
przechowywania i przetwarzania danych zaczyna przekraczać praktyczne ograniczenia. Wykorzystanie
tej surowej zdolności jest oczywiście kolejną sprawą - a więc koniecznością rozwoju na platformie
(Platforma jako usługa [PaaS]) i aplikacjami (Software as a Service [SaaS]) warstwami, które
umożliwiają chmurom pełne wykorzystanie tych możliwości jako surowe bloki konstrukcyjne.
Innymi słowy, mamy teraz możliwość gromadzenia, transportowania, przetwarzania, przechowywania
i uzyskiwania dostępu do danych niemal w dowolnym miejscu, w niemal dowolnych ilościach, i który
wciąż się rozwija i rozwija w szybkim tempie. Czynnikami ograniczającymi są architektury
oprogramowania na każdej warstwie - stąd potrzeba przyjęcia natywnych, przyjaznych dla chmury
architektur oprogramowania.
Zastrzeżenia i obawy
Podobnie jak w przypadku każdego innego przejścia, istnieje wiele obaw i zastrzeżeń, które mogą być
podniesione przy rozważaniu przetwarzania w chmurze. Pełna eksploracja tej sekcji mogłaby z
łatwością wypełnić własną książkę. Szczegółowa dyskusja jest zdecydowanie poza zakresem tej sekcji,
ale przedstawimy krótkie podsumowanie każdego potencjału
Tracić kontrolę
Powszechnym zarzutem jest obawa przed utratą kontroli nad infrastrukturą, aplikacjami, wszystkim.
Jest to ważna obawa: niektóre oferty w chmurze nie zapewniają wystarczającej kontroli dla operacyjnej
kontroli jakości usług, lokalizacji danych i tak dalej. Ale inni zapewniają takie kontrole. W innym sensie
może to być bardziej psychologiczne - wszak może chodzić do pokoju i widzieć dobrze działające,
dobrze zaprojektowane centrum danych przedsiębiorstwa. Jeśli jest to wystarczająco ważne,
najlepszym wyborem może być chmura prywatna (która oczywiście może być najlepszym wyborem z

wielu innych powodów). W jeszcze innym sensie „utrata kontroli” może być całkowicie konieczna. W
końcu, czy jakakolwiek organizacja naprawdę chce decydować o tym, co każdy serwer robi przez cały
czas, kiedy może być ich 100 000? To, co miało sens z kilkoma komputerami mainframe, a może
kilkadziesiąt dużych serwerów, będzie całkowicie nie do pokonania z dużą liczbą skrzynek z towarami.
Najlepsze implementacje w chmurze zapewniają kontrolę nad zachowaniem na wysokim poziomie,
jednocześnie pozwalając (ale nie wymagając) na niższy poziom obserwacji i kontroli, gdy jest to
pożądane.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo może być najlepszą bronią do siewu strachu, niepewności i wątpliwości (przysłowiowy
FUD). W końcu, twierdząc, że jest to kwestia bezpieczeństwa, można postawić innych w pozycji nie do
obrony – konieczności obalić negatywne. Istnieją jednak uzasadnione obawy dotyczące
bezpieczeństwa przy ocenie konkretnych ofert przetwarzania w chmurze, tak jak w przypadku każdej
infrastruktury obliczeniowej. Mając to na uwadze, oto kilka obserwacji. Chmura prywatna może być
chroniona w taki sam sposób, jak tradycyjna architektura dużego serwera: przez połączenie dostępu
obwodowego, kontroli wewnętrznej i procedur i tak dalej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy
chmura prywatna znajduje się w lokalu kontrolowanym przez przedsiębiorstwo konsumujące, czy w
innym miejscu w obiekcie kontrolowanym przez dostawcę chmury prywatnej zorientowanej na
przedsiębiorstwo. Większa skala większości chmur publicznych zapewnia możliwość uzyskania
wyższego poziomu wiedzy specjalistycznej i ochrony bezpieczeństwa niż w przypadku generowania
prywatnych danych. To z pewnością ma pewne realne obietnice, ale nie można zakładać, że każda
oferta chmury publicznej musi być oceniana na podstawie własnych osiągnięć. Oczywiście zawsze będą
sytuacje, w których nie mniej niż pełna segregacja, fizyczna izolacja chmury prywatnej będzie
oczywistymi przykładami obejmującymi bezpieczne chmury dla krajowych agencji wywiadowczych,
rozmieszczonych sił zbrojnych i tak dalej. Chociaż prawdą jest, że specjalna forma chmury publicznej
może mieć sens w takich sytuacjach w społecznościach wzajemnego zaufania, które tworzą się
odpowiednio. środki). Innymi słowy, bezpieczeństwo w ramach oferty przetwarzania w chmurze
można oceniać w taki sam sposób, jak w przypadku konwencjonalnych architektur obliczeniowych - te
same reguły mają ogólnie zastosowanie.
Koszt
Na początku 2009 r. Nastąpiła krótka burza ogniowa dyskusji nad badaniem McKinseya, która zdawała
się pokazywać, że „cesarz był nagi” - że przetwarzanie w chmurze było w rzeczywistości droższe niż
tradycyjne centrum danych z dużymi serwerami. Po bliższym przyjrzeniu się staje się jasne, że badanie
miało z natury ograniczony zakres: naprawdę porównywało ceny detaliczne niektórych publicznych
ofert chmurowych z niektórymi podstawowymi scenariuszami konwencjonalnymi. W późniejszej
dyskusji stało się jasne, że to badanie, choć ważne w pewnym wąskim sensie, było bardziej
odzwierciedleniem ograniczonego widoku chmur publicznych - chmur publicznych lub niczego,
żadnego znaczącego sensu platformy (Paas) - poza przetwarzanie w chmurze jako całość. Ponadto
badanie przeprowadzono w czasie, gdy istniało stosunkowo niewiele ofert, z których można wybrać, a
zatem stosunkowo skromna konkurencja. Prosta rzeczywistość jest taka, że poprzez włączenie silnej
platformy (PaaS) przedsiębiorstwo może zapewnić rzeczywisty wybór dla dostawców chmury dla
własnych aplikacji, a przy wyborze zawsze przychodzi możliwość obniżenia kosztów; opierając się na
samodzielnie działających elementach budujących towary, łączne koszty infrastruktury będą
nieuchronnie znacznie zmniejszone (zarówno koszty zakupu, jak i koszty operacyjne); z tą samą silną
platformą wiąże się możliwość ściślejszej kontroli kosztów energii. Podczas gdy koszt chmury,
podobnie jak w przypadku innych kryteriów, musi zawsze być dokładnie badany, w rzeczywistości jest

to już bardzo silna zaleta przejścia na przetwarzanie w chmurze, i ta przewaga wzrośnie wraz z
dojrzewaniem branży.
Zmiana i zakłócenia
To, że przetwarzanie w chmurze daje szansę na zmianę, jest niezaprzeczalne. Czy jest to dobre czy złe,
a ponadto, czy ta zmiana jest destrukcyjna, czy nie, zależy całkowicie od podejścia i otwartości i
perspektywy poszczególnych organizacji i osób. Jak widać w tych rozdziałach, istnieją bardzo czyste
metodologie i podejścia, które umożliwiają organizacji zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnego
wykorzystania chmury obliczeniowej. Jeśli chodzi o otwartość i perspektywę, szybkie przyjęcie chmury
obliczeniowej jako wyraźnej (i ukrytej) części życia osobistego każdej osoby (np. Google, Facebook,
Youtube, Twitter i wiele innych) idzie długą drogą do stworzenia pomocnych podstaw w tej okolicy. W
podobny sposób bardzo pomocny jest wysoki profil ofert SaaS w przedsiębiorstwie (takich jak
Salesforce.com). Czas jest po stronie przetwarzania w chmurze, ponieważ ta jedna metoda
przetwarzania w chmurze rośnie i będzie rosła w najbliższej przyszłości. Najważniejsze jest to, że
przyjęcie chmury obliczeniowej wymaga zmian, które muszą być dobrze zarządzane. Co więcej,
utrzymywanie strachu przed jakimkolwiek rodzajem zmian w ogóle, a przyjęcie chmur obliczeniowych
w szczególności - i strach może być przeszkodą dla adopcji - gwałtownie spada, ponieważ rzeczywistość
społeczna kontynuuje tę sytuację przed przyjęciem przedsiębiorstwa. Nic nowego do zobaczenia
„ Przetwarzanie w chmurze to tylko marketingowy szum wokół wszystkiego, co już mamy. ”
Co ciekawe, ten sprzeciw jest najczęściej podnoszony przez osoby zaangażowane w biznes
komputerowy, zwykle w tradycyjnych architekturach i operacjach komputerowych. Niestety, jest to po
prostu nieprawdziwe, co omówiliśmy w wielu różnych wymiarach. Tak, istnieje wiele przypadków
„stosowania szminki dla świni” - przyjmowania istniejących ofert i naklejania na nich „chmurki”, ale
można je łatwo zobaczyć i zabrać za to, co są warte, poza ich „” Chmury twierdzą. ”„ Oczywiście sama
nowość nie jest wystarczająca, aby polecić sposób działania - jak w przypadku wszystkiego innego, po
prostu ocenić przetwarzanie w chmurze na podstawie jego zalet. . . i to jest bardzo korzystne dla
chmury obliczeniowej.
Zablokuj
Lock-in to poważny, wieloaspektowy problem, który wymaga starannego rozważenia. Oto kilka
ogólnych obserwacji. Zablokowanie jest mniejszym problemem w warstwie infrastruktury, większym
problemem w warstwie aplikacji i gdzieś pomiędzy warstwą platformy. napisał aplikację, która zakłada,
że poza warstwą infrastruktury nie są niczym więcej niż podstawowymi elementami konstrukcyjnymi,
a więc jest bardzo mała blokada. Innymi słowy, przedsiębiorstwo może rozejrzeć się za dostawcami
maszyn wirtualnych i terabajtów o najniższych kosztach, a następnie stamtąd. To jest prawdziwa
elastyczność. W warstwie platformy niektóre platformy są zaprojektowane tak, aby ściśle
współpracować tylko z konkretnymi infrastrukturami, a może tylko z niektórymi językami
programowania. W takich przypadkach blokowanie staje się bardziej znaczące z powodu tendencji do
ograniczania się do tej konkretnej infrastruktury lub języka programowania. Na przykład dość głośnym
przykładem jest Google App-Engine, który obsługuje dwa języki (Python i Java) oraz jeden rodzimy
magazyn danych (BigTable). Ścisła integracja z BigTable ma znaczący udział w blokowaniu, ponieważ
inne platformy nie zapewniły jeszcze pamięci masowej, która byłaby zarówno odpowiednikiem API, jak
i odpowiednikiem. Rozważmy platformę taką jak Engine Yard, która stanowi bardzo ukierunkowaną
platformę dla aplikacji Ruby on Rails. Kompromis z tym polega na tym, że zapewnia on rodzaj blokadyna pewno jesteś zobowiązany do Ruby on Rails. Jest to mniejszy typ blokady, ponieważ istnieje kilka
innych, być może mniej dobrze zintegrowanych opcji wdrażania aplikacji Ruby on Rails. Jednak w
większości przypadków lepiej jest zredukować blokadę, wykorzystując bardziej uogólnione platformy

wspomniane wcześniej, choć oczywiście wiążą się one z pewnym poziomem zaangażowania w tę
platformę. Mimo to najlepsze platformy rozumieją to i zapewniają, że aplikacje mogą być łatwo
przeniesione na inną platformę, jeśli klient tego pragnie. Najwyższy stopień blokady jest potencjalnie
w warstwie aplikacji (SaaS). Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo wykorzystuje określony zestaw aplikacji
produkcyjnych, ich zdolność do zmiany dostawcy jest niewielka. Nie ma to większego znaczenia niż w
przypadku konwencjonalnych aplikacji, ale może to być trudna rzeczywistość w przypadku wystąpienia
poważnych problemów z określonym dostawcą. Mimo to najlepsze aplikacje zapewniają silne
możliwości migracji danych z tej aplikacji, jeśli klient tego chce. Lock-in musi być dobrze zrozumiany
dla każdej sytuacji. Dzięki tym specyficznym informacjom biznesowym każde przedsiębiorstwo może
zdecydować, jaki poziom blokady jest skłonny tolerować w takiej sytuacji.
Podsumowanie zastrzeżeń i obaw
Obawy te najlepiej uznać za kryteria oceny. Oznacza to, że różne oferty przetwarzania w chmurze
różnią się ilością oferowanej kontroli, rodzajem i poziomem bezpieczeństwa, ilością blokady i tak dalej.
Dlatego zrozumienie tych obaw może dostarczyć przydatnych wskazówek przy wyborze oferty
chmurowej dla konkretnej sytuacji w konkretnej organizacji.
Przytłaczająca racjonalność
Jak omówiono ,istnieje podstawowy rezonans do przetwarzania w chmurze, fundamentalnej spójności,
raison d 'etre napędzanej przez wszechobecny napęd skali, który jest charakterystyczny dla Internetu.
Ten spójny napęd dla skali jest możliwy dzięki wszechobecnemu dostępowi, niemal wszechobecnej
łączności i magazynowaniu towarów oraz przetwarzanie danych omówione na początku tej części, ale
ma również kilka właściwości, które są strukturalne, które same w sobie pomogą upewnij się, że
przyjęcie chmury obliczeniowej jest absolutnie nieuniknionym przejściem dla prawie każdej
organizacji.
Niezapomniane commoditization
Właśnie rozpoczęła się komercjalizacja, ale to, co już zostało osiągnięte, ma sens. W szczególności
przyjęcie infrastruktury towarowej zmusiło architektów oprogramowania do pokonania pojedynczej
maszyny i do zrobienia tego wprost. Historycznie wiele form obliczeń rozproszonych - szeroka
kategoria techniczna do wykorzystania wielu komputerów do osiągnięcia spójnego zestawu prac - jest
bardzo trudna do wykorzystania, aw konsekwencji skłoniła architektów albo do przyjęcia bardzo
uproszczonych rozproszonych architektur, albo do przyjęcia, po prostu, że kluczowe komponenty
aplikacji mogą wykonywać się w granicach jednego serwera (jeden czynnik w tendencji tradycyjnych
architektur do grawitacji w kierunku mniejszych, większych serwerów). Doprowadziło to do ogromnych
innowacji w architekturach oprogramowania, narzędziach, przechowywaniu danych i platformach,
które znacznie upraszczają proces tworzenia spójnej, rozproszonej aplikacji. Ponadto przyjęcie towaru
naprawdę posunęło kolejny krok w kierunku pełnego oddzielenia oprogramowania od serwerów bardzo agresywnej formy wirtualizacji, w której aplikacje nie są powiązane z konkretnymi serwerami,
siecią i tak dalej. Aplikacje te mogą wykonywać się na bardzo dużej liczbie maszyn, trochę na raz. To z
kolei pozwoli na agresywną optymalizację infrastruktury towarowej. W każdym razie, gdy to
odsprzęgnięcie wystąpi i umożliwi to całą nową rundę commititization infrastruktury, nie ma odwrotu
do starych, mniej elastycznych, droższych dużych architektur serwerowych. Wreszcie najważniejszym
aspektem utowarowienia, jaki można znaleźć w cloud computing, nie jest bezpośrednio infrastruktura.
Zamiast tego jest to utowarowienie operacji. Samoorganizujące się, samoobsługowe infrastruktury,
platformy i aplikacje są w pewnym stopniu kluczowymi elementami prawdziwej infrastruktury chmury.
Wszystko to przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych (przede wszystkim pracy), a co za
tym idzie, znacząco przyczynia się do korzyści uzyskanych dzięki przyjęciu chmury.

Wydajność: energia, finanse i inne
Wyobraź sobie, że próbujesz gdzieś wysłać laptopa, więc posłusznie pakujesz go w oryginalne pudełko
wewnętrzne i udajesz się do lokalnego biura FedEx. Spodziewając się znalezienia rozsądnego,
przenośnego kontenera transportowego, w którym można zamknąć laptopa, zdziwisz się, widząc, że
wprowadzono nową politykę - masz tylko dwie możliwości w kontenerach wysyłkowych: (1) w
rozmiarze Letter lub ( 2) 10-metrowy x 10-metrowy x 10-metrowy stalowy przyrząd odpowiedni do
przenoszenia ciężarówki dostawczej. Nie mając prawdziwego wyboru, wybierasz 10-metrową
megamięść, płacisz teraz nadzwyczajną opłatę za wysyłkę (w końcu wybrałeś 10-metrową potworność)
i ostrzegasz odbiorcę, że mogą chcieć zarezerwować wózek widłowy, aby otrzymać laptop. Absurd?
Oczywiście, podczas gdy 10-metrowa mega-kostka ma sens, jeśli wysyłasz tysiąc laptopów, z pewnością
nie jest to bardzo dobre rozwiązanie dla pojedynczego laptopa. Innymi słowy, nie jest zbyt wydajny.
Sytuacja ta jest analogiczna do większości architektur obliczeniowych typu pre-cloud i dużych
serwerów - raczej skomplikowanych, aby dopasować zapotrzebowanie do pojemności, zwłaszcza że ta
pojemność została nabyta w dużych krokach. W przeciwieństwie do tego, pojemność w chmurze
można uzyskać w znacznie mniejszych przyrostach - kawałki towarów wielkości zgryzu, że tak powiem
- i te przyrosty można uzyskać tylko przez okres, w którym są potrzebne. Dotyczy to wszystkich
rzeczywistych chmur - publicznych, prywatnych lub hybrydowych. Dwa inne aspekty wydajności
chmury zasługują przynajmniej na krótką wzmiankę. Ponieważ aplikacje zakładają, że znajdują się na
różnej liczbie małych serwerów, operatorzy chmury mogą badać wykorzystanie chmury jako całości,
wyłączając tyle serwerów, ile może wyłączyć, bez narażania poziomów usług. Oczywiście to, co jest
pożądane, może być ustalane indywidualnie dla każdej organizacji. W każdym razie umożliwia to
operatorom każdej chmury zapewnienie najwyższego możliwego poziomu wykorzystania, ciągłe
dostosowywanie zdolności do precyzyjnego dopasowania do wymagań w danym momencie. Z tego
samego powodu można wybrać fizyczną infrastrukturę pod kątem optymalnej efektywności
energetycznej, wydajności przestrzeni, efektywności kosztowej lub jakiejkolwiek kombinacji tych
priorytetów dla każdej organizacji. Na przykład, zamiast korzystać z urządzeń „klasy serwerów”,
niektóre przyszłe organizacje mogą zdecydować, że procesory urządzeń mobilnych (które są
zoptymalizowane pod kątem maksymalnej mocy obliczeniowej na zużytą energię) byłyby lepsze dla
konkretnej chmury. Ta organizacja mogłaby w ten sposób zoptymalizować swoją efektywność
energetyczną dzięki infrastrukturze chmury i warstwom platformy izolującym aplikacje od zmian. W
skrócie, chmura może zawsze działać wydajniej - w wielu przypadkach znacznie wydajniej, w wielu
wymiarach niż tradycyjna infrastruktura technologiczna.
Koszt
Jak omówiono wcześniej w tym rozdziale, redukcja kosztów w czasie będzie drugim najbardziej
przekonującym powodem, dla którego przejście na przetwarzanie w chmurze jest nieuniknione.
Niezbędne wydatki początkowe, bieżące koszty operacyjne (energia, praca itp.), Możliwość
precyzyjnego zróżnicowania wydatków pasuje do różnych potrzeb i możliwości całkowitego uniknięcia
początkowych wydatków w razie potrzeby - wszystko to składa się na przekonującą propozycję na rzecz
przejścia na chmurę.
Eksaskala
Głównym powodem, dla którego przejście na przetwarzanie w chmurze jest nieuniknione, jest dążenie
do skalowania w czasie, co po prostu przytłoczy konwencjonalne architektury. Podczas gdy tradycyjne
aplikacje z pewnością mogą być kontynuowane działają na tradycyjnych architekturach od dłuższego
czasu, w końcu wielu spośród nich będą musieli wykroczyć poza ich wewnętrzną zdolność. Co zatem
oznacza „eksaskala”? Zimna definicja matematyczna (do przechowywania) to:

1 eksabajt = 1000 petabajtów
1 petabajt = 1000 terabajtów
1 terabajt = 1000 gigabajtów
1 gigabajt = 1000 megabajtów
W formalny sposób możemy zdefiniować eksaskalę jako klasę komputerów, które mogą rutynowo
przetwarzać miliard gigabajtów danych. Rozważmy, że średnia fotografia cyfrowa może wynosić około
5 mb, wtedy będzie to około 200 miliardów zdjęć, czyli ponad 30 fotografii każdego mężczyzny, kobiety
i dziecka żyjącego dzisiaj. Nawet średnio godzinny film w wysokiej rozdzielczości ma około 2 GB, więc
jeden eksabajt zawierałby około 500 milionów filmów, wszystkie dostępne przez cały czas. Bez względu
na to, jak o tym myślimy, eksabajt to znaczna ilość danych. Znaczące, ale zdecydowanie dążymy do
tych kwot w wielu obszarach. Warto zauważyć, że granice skali są wypychane najpierw w dwóch bardzo
rozbieżnych obszarach. Pierwsze z nich to podstawowe instalacje wyszukiwarek internetowych, sieci
społecznościowych itd., A drugie są w obszarze inteligencji narodowej i obrony. W obu przypadkach,
jak przeanalizowaliśmy w części 8, Wszystkie dane dotyczące rzeczy, ten nieubłagany napęd na skalę
wymusza radykalne zmiany w sposobie przechowywania, pobierania i przetwarzania danych. Na
przykład typowy komercyjny satelita (około 2009 r.) Generuje więcej niż pięć terabajtów
nieprzetworzonych danych każdego dnia. Oznacza to prawie dwa petabajty surowych informacji
każdego roku - i te informacje muszą być nadal przetwarzane, czyli tam, gdzie odkryta jest rzeczywista
wartość. . . i przechowywane. A to tylko jeden satelita, jeden czujnik. Teraz spójrzmy na pozornie
nieszkodliwy przykład - wzrost Facebooka do 2009 roku. Oznacza to, że Facebook codziennie dodaje
500 000 nowych klientów! 9 Każda z tych osób może ładować filmy, zdjęcia, wysyłać wiadomości do
znajomych, uruchamiać aplikacje, i tak dalej. Nawet nie ma znaczenia, jak długo można to utrzymać dzieje się to teraz (w chwili pisania tego tekstu), a jeśli Facebook chce odnieść sukces, musi poradzić
sobie z tym pozornie nienasyconym wzrostem popytu. Jest to exascale, rodzaj skali, który jest teraz
„ceną sukcesu”, a jedyną znaczącą szansą na radzenie sobie z tego typu sukcesem jest zastosowanie
cloud computing.
Naturalna ewolucja
Chmura obliczeniowa jest z pewnością prawdziwa dzisiaj i praktyczna dla startupów, przedsiębiorstw
komercyjnych i organizacji rządowych. Jednak myśląc o tym, co jest możliwe, jesteśmy znacznie bliżej
linii wyjściowej, zarówno w przypadku przetwarzania w chmurze, jak i Internetu generlanie. Oto kilka
obszarów innowacji w zakresie przetwarzania w chmurze i wokół niego, które prawdopodobnie
pojawią się w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, choć niektóre z nich są w toku, nawet teraz:
* Modele biznesowe. Pod wieloma względami innowacje w modelach biznesowych są co najmniej tak
samo ważne, jeśli nie ważniejsze niż innowacje techniczne napędzające przetwarzanie w chmurze. Na
przykład modele przychodów oparte na reklamach po bańkach, które umożliwiają monetyzację
społeczności opartych na działalności, stały się kluczowe w ciągu ostatniej dekady. Kluczem do tego
modelu jest ich podstawa w relacjach mikro-wydarzenia-klient, tak małych jak oglądanie pojedynczej
strony, lub kliknięcie pojedynczej reklamy w połączeniu ze społeczną społecznością w celu zapewnienia
długowieczności. Te mikro-zdarzenia bardzo dobrze korelują z precyzyjną zmiennością przetwarzania
w chmurze i umożliwiają nową elastyczność w konstruowaniu modeli biznesowych. Najnowsze modele
biznesowe „freemium”, w których podstawowe, zaimportowane bezpłatne usługi są połączone z jedną
lub kilkoma usługami premium oferowanymi za opłatą, prawdopodobnie staną się normą.

* Interoperacyjność. Jak już wcześniej wspomniano, obawa przed zablokowaniem może być
czynnikiem zniechęcającym do wdrożenia przetwarzania w chmurze. W związku z tym będzie istniała
próba złagodzenia tego problemu - niektóre dobrowolne, inne nie tak dobrowolne wśród dostawców
przetwarzania w chmurze. Dobrowolne wysiłki obejmą różne standardy, zarówno formalne i faktyczne,
obejmujące interfejsy programistów aplikacji (API) na każdym poziomie (zarówno wewnątrz stosu
przetwarzania w chmurze, jak i na zewnątrz), migrację danych i tak dalej.
Tam, gdzie dobrowolna interoperacyjność albo nie występuje, albo nadchodzi powoli, pojawia się
mimowolna interoperacyjność - zazwyczaj z tworzeniem warstwy oprogramowania, zwykle zachęcanej
przez zachowania klientów.
* Rozwój oprogramowania, część II. W dość zaskakującej tendencji do wielu, większość organizacji
powraca do tworzenia oprogramowania - nawet ci, którzy nadal twierdzą, że nie tworzą żadnego
oprogramowania. W szczególności ze względu na naturę aplikacji opartych na chmurze wiele
organizacji łączy aplikacje w sposób najbardziej użyteczny dla siebie przy użyciu stosunkowo
skromnych kawałków oprogramowania, które łączą ze sobą różne aplikacje. Podobnie jak aplikacje
kompozytowe w architekturze zorientowanej na usługi, te mash-upy często działają na wyższym
poziomie niż same aplikacje. Są one również bardzo podobne do zwykłych skryptów tradycyjnie
wykonywanych łącząc różne programy. Nawet jeśli nie można ich uznać za „rozwój oprogramowania”,
w rzeczywistości te złożone aplikacje stały się kluczowe. Na przykład jesteśmy zaznajomieni z
organizacjami, w których od 30 do 50% oprogramowania, które piszą, ma taką naturę - a odsetek ten
prawdopodobnie wzrośnie w przypadku większości organizacji z biegiem czasu. tworzenie aplikacji
opartych na chmurze z procesami biznesowymi w każdej organizacji.
* Towar stanie się radykalnie bardziej tak. Końcowa gra towaroznawstwa będzie zupełnie inna niż ta,
którą dziś uważa się za „towar”. Po uwolnieniu oprogramowania zarówno od osób indywidualnych, jak
i od liczby komputerów, na których działa, a operacje zostały uwolnione od obciążeń nałożonych
wcześniej przez zarządzanie dużą liczbą serwerów, a wszyscy są uwolnieni od strachu przed awariami
infrastruktury, wtedy dostawcy infrastruktury mogą swobodnie wprowadzać innowacje o wiele
bardziej agresywnie z towarem. Z czasem może to przybierać różne formy, w tym bardzo dużą liczbę
bardzo wydajnych (zazwyczaj zorientowanych na telefony komórkowe) procesorów, a także nowe
kombinowane elementy składowe, w których kombinowane napędy dyskowe są łączone z jednym lub
kilkoma tymi samymi bardzo wydajnymi procesorami ( w pakiet zasadniczo nie większy niż sam napęd).
Wiele innych, obecnie nieprzewidzianych innowacji, jest prawdopodobnych, a wszystkie one będą
możliwe dzięki powszechnemu przyjęciu przyjaznych dla chmury architektur oprogramowania,
zarówno obecnych, jak i przyszłych.
* Sieć semantyczna. Istnieje wiele wysiłków, niektóre w organizacjach badawczych, niektóre w dużych
przedsiębiorstwach, niektóre w startupach, inne wspólnie w sieci, które mogą być luźno zgrupowane
jako przejście do „sieci semantycznej” - czyli Internetu, w którym informacje jest rozumiany na
wyższym poziomie niż tylko surowe dane, w których wiele z tych interakcji może być wykonywanych
automatycznie przez „agentów” oprogramowania w imieniu ludzi. Długie marzenie i cel wielu osób
zajmujących się informatyką, jedyne, co jest wspólne dla wszystkich tych wysiłków, to nienasycony
apetyt na zasoby komputerowe. Innymi słowy, sam rozwój przetwarzania w chmurze jest niezbędnym
prekursorem praktycznego rozwoju i wdrożenia większości, jeśli nie wszystkich, przewidywanych usług
semantycznych.

To tylko częściowa lista, tylko niewielki ułamek innowacji, które pojawią się we wszystkich aspektach
chmury. . . niektóre są w toku, inne na horyzoncie, a inne jeszcze nie przemijają w wyobraźni. Bardzo

jasna przyszłość, a jednak solidna podstawa użytecznej, praktycznej i wartościowej obecnej
rzeczywistości
Myśli końcowe
Co jest następne?
W najbliższym czasie zobaczymy - rzeczywiście już zaczynamy - wyłaniać się w pełni połączona,
prawdziwie reagująca organizacja: „przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego” - przedsiębiorstwo, w
którym przepływ danych i decyzji jest szybszy i współcześnie z faktycznymi wydarzeniami, które je
wywołują. Te same zdarzenia - gdy zostaną zagregowane w znaczące trendy - spowodują metaadaptacje w przedsiębiorstwie, które w rezultacie będą prawdziwie zazębiać się ze swoimi klientami w
bardzo dużej liczbie punktów dotykowych. Dobrze zrobione, ten nowy typ przedsiębiorstwa będzie
jednocześnie otwarty - dość przejrzysty dla klientów - i utrzymujący klientów przez znacznie dłużej niż
przeciętnie. Ten poziom responsywności, ten poziom przejrzystości, ten poziom bliskiej interakcji z
klientami - to będzie bezpośrednio możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu cloud computing.
Organizacje, które rozumieją, przyjmują i wykorzystują tę nową rzeczywistość, będą prosperować. Ci,
którzy nie będą walczyć, będą musieli stawić czoła zagładzie. Myśląc o tych nowych rzeczywistościach,
bardzo łatwo jest się podekscytować, bardzo łatwo pozwolić umysłowi biegać. Przeważnie jest to
bardzo dobra rzecz, otwierając umysł na myślenie o wszystkim, co może być znacznie ulepszone i jak
to może zostać zrealizowane. Są jednak tacy, którzy niestety przyjęli to podniecenie i pogrążyli się w
ciężkiej, obezwładnionej metafizycznej spekulacji; te wycieczki są w najlepszym razie bezcelowe i
błędne. Sugerujemy, żeby się trochę uspokoili - po prostu tęsknią za czymś i w rezultacie ryzykują utratę
naprawdę niezwykłych możliwości przed nami. Chmura obliczeniowa to fantastyczna nowa
rzeczywistość dla tych, którzy planują, prowadzą i ostatecznie wyznaczają wizje tego, co jest możliwe
w ich organizacji. Rzeczywistość, w której organizacja może być w znacznym stopniu uwolniona od
tradycyjnych ograniczeń, które komputery stawiają na tak długo, na podstawie kosztów, dostępności,
możliwości i trudności związanych z używaniem sprzętu z obsługą komputerów. Chmura to nowa
rzeczywistość, którą należy objąć, zrozumieć i działać. Wyobraź sobie możliwości

