Szkoła branżowa informatyka
Temat: Chmura pomaga, czyli jak wspomagać pracę zespołu
Chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing) – model
przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę
(wewnętrzny dział lub zewnętrzną organizację). Chmura to usługa oferowana przez dane
oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu
licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za
użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie
musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Umowa zawierana na świadczenie
usług w chmurze obliczeniowej przeważnie nie jest tworzona pod konkretny podmiot, lecz
zawiera pakiet rozwiązań zestandaryzowanych. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany
z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z
przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z
podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z
podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.
Zasada działania polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT (danych,
oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie stałego dostępu poprzez
komputery klienckie. Dzięki temu ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z
komputerem klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera.
Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera z dostępem do Internetu by zacząć
korzystać z dobrodziejstw chmury obliczeniowej.
Pojęcie chmury nie jest jednoznaczne, w szerokim znaczeniu przetwarzanym w chmurze jest
wszystko przetwarzane na zewnątrz zapory sieciowej, włączając w to konwencjonalny
outsourcing[.
Rozróżniamy chmury:
-prywatne (ang. private cloud), będące częścią organizacji, aczkolwiek jednocześnie
autonomicznym dostawcą usługi
-publiczne (ang. public cloud), będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą (np.
Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure itp.)
-hybrydowe (ang. hybrid), będące połączeniem zasad funkcjonowania chmury prywatnej i
publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury danego klienta pracuje w chmurze
prywatnej, a część jest umiejscowiona w przestrzeni chmury publicznej.
Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego, klient płaci za możliwość tworzenia arkuszy, nie jest
natomiast świadomy, gdzie oprogramowanie jest fizycznie zainstalowane, na jakim sprzęcie,
ani gdzie zapisywane są dane oraz jakie inne usługi są wykorzystywane by dostarczyć tę,
którą jest zainteresowany. Cloud oznacza wirtualną chmurę usług dostępnych dla klienta, w
której ukryte są wszelkie szczegóły, których świadomość jest zbędna w korzystaniu z usługi.
Wykonane zadanie należy odesłać na adres mailowy: solaks.darlosu@wp.pl
Jeśli nie posiadasz komputera: narysuj 5 urządzeń wykorzystujących technologię
komputerową
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