
DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEN DOKUMENT 
Ten raport szczegółowy jest poświęcony modelowi dostarczania platformy 
jako usługi (PaaS) w postaci grupy usług opartych na chmurze obliczeniowej 
umożliwiających programistom przydzielanie, tworzenie, kompilowanie, 
testowanie i prezentowanie aplikacji. Opisano w nim, jak model PaaS:

• Generuje zapotrzebowanie na usługi w chmurze i zwiększa poziom ich 
wykorzystania w poszczególnych działach organizacji, ułatwiając programistom 
tworzenie aplikacji przystosowanych do obsługi chmur obliczeniowych.

• Daje programistom swobodę twórczą z ukierunkowaniem na usługi 
zapewniające wartość dodaną zamiast komplikowania projektów i wdrożeń.

• Przyspiesza stosowanie zasad projektowania aplikacji przystosowanych do 
korzystania z chmur obliczeniowych i ułatwiających przejście do modelu chmury 
hybrydowej.

• Zapewnia idealną platformę do programowania aplikacji mobilnych 
obsługujących wiele systemów i urządzeń.

• Zapewnia organizacji opcję strategiczną w postaci sześciu etapów planowania.
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W miarę doskonalenia technologii chmur obliczeniowych coraz 
więcej firm oferuje poszczególnym działom usługi w chmurze. 
Zazwyczaj oferowany jest model infrastruktury jako usługi 
(IaaS) stanowiący jedną z trzech warstw świadczenia usług 
w chmurze. Model IaaS to doskonały wstęp do świadczenia 
usług w chmurze. Za jego pomocą można zaprezentować 
przetwarzanie w chmurze jako model zwiększania 
skalowalności i wydajności operacji IT. Pomaga on także 
postawić dział informatyczny w roli brokera usług w chmurze 
dla organizacji. Świadczenie usług w chmurze prywatnej 
bynajmniej nie ogranicza się do modelu IaaS.

Innym sposobem maksymalizacji korzyści z wdrożenia chmury 
prywatnej jest oferowanie platformy jako usługi (model 
PaaS) ułatwiającej tworzenie w krótszym czasie wysokiej 
jakości aplikacji przystosowanych do korzystania z chmur 
obliczeniowych. Utworzenie warstwy PaaS z otwartymi 
interfejsami API ma szczególne znaczenie w kontekście 
programowania i testowania, ponieważ umożliwia programistom 
wykorzystanie modelu IaaS stworzonego na bazie metodologii 
PaaS. Elastyczne i skalowalne środowisko umożliwia 
programistom wykorzystanie zaawansowanych i bezpiecznych 
usług, które można przekształcić w usługi chmury prywatnej w 
ramach modelu hybrydowego. 

Programiści doceniają model PaaS. Z ankiety Forrsights 
Developer Survey, Q1 2013 przeprowadzonej przez firmę 
Forrester wynika, że głównymi powodami, dla których 
programiści zdecydowali się tworzyć aplikacje w chmurze, 
są kolejno szybkość procesu programowania, możliwość 
oddelegowania zasobów do ważniejszych projektów oraz 
większa prężność biznesowa.1

Warstwy usług w chmurze 

IaaS to najniższa warstwa podstawowego modelu świadczenia 
usług w chmurze. Zapewnia ona łatwy i wygodny dostęp 
do infrastruktury oraz umożliwia korzystanie z maszyn 
wirtualnych (VM), pamięci masowej, baz danych i innych 
usług. Warstwą najwyższą jest SaaS (oprogramowanie jako 
usługa), która umożliwia korzystanie z aplikacji w chmurze. 
Warstwa PaaS stanowi platformę programistyczną do 
tworzenia i hostowania aplikacji niestandardowych ściśle 
dostosowywanych do potrzeb przedsiębiorstwa.

Umożliwia ona rozwiązywanie problemów związanych  
z szybkością i wydajnością procesu programowania. Tradycyjne 
cykle programowania są mało wydajne i nie nadążają za 
współczesnymi wymaganiami. Warstwa PaaS umożliwia 
szybkie programowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji 
przystosowanych do obsługi chmur obliczeniowych. Za 
pośrednictwem samej warstwy IaaS dział informatyczny może 
z łatwością wdrożyć obciążenia maszyn wirtualnych. Warstwa 
PaaS może natomiast uprościć i skrócić czynności związane 
z testowaniem i programowaniem dzięki opartemu na 
standardach dostępowi do interfejsów API oraz popularnych 
języków programowania w celu poszerzenia oferty usługowej.

Niniejszy dokument jest poświęcony sposobowi, w jaki chmura 
prywatna stanowiąca podstawę modelu świadczenia nowych 
usług może za pomocą warstwy PaaS zwiększyć wydajność 
pracy administratorów systemów informatycznych oraz 
programistów w ramach modelu DevOps. Opisano w nim, 
jak warstwa PaaS daje programistom swobodę tworzenia 
nowych, innowacyjnych i konkurencyjnych usług biznesowych 
zapewniających większy zwrot z inwestycji w chmurę 
obliczeniową. Większość opisanych tutaj najlepszych praktyk 
powstała na podstawie doświadczeń działu Intel IT z warstwą 
PaaS. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w 
źródłach cytowanych w dokumencie.

Generowanie zapotrzebowania na 
usługi w chmurze dzięki swobodzie 
twórczej programistów

Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS)

Platforma jako usługa 
(PaaS)

Infrastruktura jako usługa 
(IaaS)

Model świadczenia usług w 
chmurze

Świadczenie usług w chmurze odbywa się  
z wykorzystaniem trzech podstawowych modeli lub warstw.
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Rosnące zainteresowanie warstwą PaaS

Współczesny rynek PaaS dopiero się rozwija. Jednak w 
miarę doskonalenia technologii przedsiębiorstwa zaczynają 
postrzegać model PaaS jako sposób na zwiększenie 
wykorzystania chmur obliczeniowych przez poszczególne 
działy oraz uproszczenie procesu programowania. Firma 
Gartner przewiduje, że wartość globalnego rynku PaaS 
wzrośnie z 3,8 miliarda dolarów (dane z roku 2012) do ponad 
14 miliardów w roku 20172. 

Choć przychody te stanowią około 6% przewidywanego na 
rok 20173 budżetu wydatków przedsiębiorstw na chmury 
obliczeniowe, producenci nadal oferują usługi od narzędzi i 
platform aplikacji dla programistów po usługi dla analityków 
biznesowych. 

Model PaaS zapewnia firmom informatycznym szereg 
korzyści.

• Szybsze wprowadzanie na rynek nowych usług. 
Dostęp do szerokiej gamy zautomatyzowanych narzędzi 
i technologii umożliwia programistom wydajniejsze 
tworzenie nowych aplikacje bazujących na chmurach 
obliczeniowych w porównaniu z tradycyjnym cyklem 
programowania. Wspomniane narzędzia i technologie 
umożliwiają szybsze i bardziej ekonomiczne projektowanie 
i wdrażanie aplikacji przystosowanych do obsługi chmur 
obliczeniowych. Dzięki krótszemu cyklowi programowania 
na rynek może trafić więcej nowych produktów. Wyraźnie 
krótszy czas uruchamiania, testowania i wdrażania 
oprogramowania umożliwia działowi informatycznemu 
wspieranie projektów krótkoterminowych, takich jak 
kampanie marketingowe.

• Możliwość korzystania z usług dostępnych tylko w 
chmurze. Programiści mogą dostosowywać, rozszerzać 
i integrować oferty SaaS dostawców chmur prywatnych, 
dobierając funkcje, które mają być dostarczane jako usługi 
za pośrednictwem platformy PaaS. Takie rozwiązanie jest 
dostosowane do potrzeb użytkowników, dzięki czemu 
menedżerowie działów firmy nie muszą poszukiwać 
rozwiązań na własną rękę.

• Aplikacje starszej generacji można udostępnić w 
chmurze lub dostosować do jej wymagań, często 
dzięki jedynie drobnym zmianom. Tworzenie tzw. portów 
(wersji aplikacji) może zredukować koszty operacyjne 
działu informatycznego oraz zwiększyć jego prężność i 
zasięg, a ponadto umożliwia programistom skupienie się 
na podstawowych umiejętnościach zamiast na analizie 
infrastruktury starszej generacji.

• Rozwiązywanie problemów związanych z integralnością 
oprogramowania przez tworzenie aplikacji 
przystosowanych do obsługi chmur obliczeniowych 
przeznaczonych dla dynamicznych środowisk. 
Tworzenie aplikacji obsługujących kilka środowisk może 
zwiększyć poziom wewnętrznej adaptacji technologii 
chmur prywatnych. Umożliwia także migrację do chmury 
hybrydowej, która skutecznie integruje zarówno zasoby 
wewnętrzne, jak i hostowane publicznie.

Informacje na temat DevOps

DevOps to stosunkowo nowa dziedzina IT, która 
przyspiesza tworzenie aplikacji przystosowanych do 
obsługi chmur obliczeniowych oraz ich wdrażanie. 

W modelu DevOps zadania związane  
z programowaniem oraz operacje nie odbywają 
się w oddzielnych silosach. Programowanie, 
testowanie, wdrażanie, skalowanie i monitorowanie 
aplikacji są zautomatyzowane, a usługi z nimi 
związane są świadczone za pośrednictwem warstwy 
PaaS. Programiści mogą łatwiej tworzyć aplikacje 
niestandardowe i samodzielnie wdrażać je w ra 
mach infrastruktury. 
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Warstwę PaaS tworzy grupa usług oddzielająca infrastrukturę 
aplikacji, system operacyjny, oprogramowanie pośrednie i 
szczegóły konfiguracji. Umożliwia ona zespołom programistów 
przydzielanie, tworzenie, kompilowanie, testowanie i 
prezentowanie aplikacji bez konieczności angażowania działu 
informatycznego. Model PaaS skraca czas wdrażania aplikacji 
dzięki samoobsłudze, narzędziom dostępnym na żądanie, 
zasobom, automatyzacji oraz kontenerowi środowiska 
uruchomieniowego hostowanej platformy. Eliminuje to 
konieczność tworzenia pakietu instalacyjnego, a programiści 
nie muszą tracić czasu na konfigurację ani oczekiwanie na 
fizyczne serwery lub maszyny wirtualne. Nie muszą także 
kopiować plików między środowiskami w ramach cyklu 
eksploatacji aplikacji. 

Warstwa PaaS upraszcza i standaryzuje zarządzanie cyklem 
eksploatacji aplikacji od jej stworzenia do usunięcia, a ponadto 
automatyzuje wiele czynności i funkcji związanych  
z poszczególnymi kamieniami milowymi. Model ten może także 
ułatwić aktualizację do nowych wersji, instalację poprawek i 
inne czynności serwisowe.

Jak działa model PaaS?

PaaS umieszcza aplikację w chmurze z poziomu interfejsu 
wiersza poleceń lub bezpośrednio z poziomu zintegrowanego 
środowiska programistycznego za pomocą wtyczki. Po 
przeanalizowaniu aplikacji warstwa PaaS hostuje ją w 
kontenerze środowiska uruchomieniowego odpowiadającym 
wymaganiom zasobu.

Poza funkcjami związanymi ze skalowalnością PaaS 
zwiększa dostępność zasobów, umożliwia ich automatyczną 
konfigurację oraz równoważenie obciążeń, a także zapewnia 
narzędzia do zarządzania. 

Warstwa PaaS może tworzyć wiele instancji aplikacji w jednej 
lub kilku chmurach dla środowisk biznesowych wymagających 
odizolowania od pozostałych. Jest to ważne w przypadku 
aplikacji, względem których wymagane jest zapewnienie 
zgodności z przepisami, oraz zestawów aplikacji wewnętrznych 
i zewnętrznych. W obu przypadkach zastosowania programista 
może nadal korzystać z popularnych narzędzi i najlepszych 
praktyk, mając do dyspozycji oddzielne i bezpieczne 
środowisko. W ramach modelu PaaS firmy mogą także 
wykorzystywać lokalne zasoby i dane, tworząc niestandardowe 
kombinacje umożliwiające świadczenie różnych usług 
internetowych.

PaaS: warstwa chmury obliczeniowej 
umożliwiająca tworzenie aplikacji

PLANOWANIE

PROJEKTOWANIE

TWORZENIE

KOMPILOWANIE

TESTOWANIE

WDRAŻANIE

ZARZĄDZANIE

KONIEC CYKLU 
EKSPLOATACJI

Cykl eksploatacji aplikacji w ramach 
modelu PaaS

Model platformy jako usługi (PaaS) standaryzuje i 
automatyzuje tworzenie, wdrażanie i skalowanie 
aplikacji na etapie produkcji oraz usuwa je na koniec 
cyklu eksploatacji. 

Źródło: „Intel IT Cloud: Our PaaS Journey.” Wykład inaugurujący 
imprezę Deploycon 2013 (2 maja 2013 r.).

Ukierunko-
wanie na 
automatyza-
cję w ramach 
modelu PaaS
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PaaS i IaaS
Model PaaS jest najbardziej wydajny, gdy jest oparty na 
modelu IaaS. Programiści tworzący aplikacje w chmurze 
preferują zazwyczaj szeroki dostęp platformy do serwerów 
aplikacji, serwerów internetowych i baz danych. 

W środowisku IaaS model PaaS umożliwia łatwe skalowanie 
możliwości nie tylko aplikacji, ale także własnych. 

Umożliwia także wspólne hostowanie różnych aplikacji 
niestandardowych i komercyjnych w tym samym środowisku 
IaaS. Więcej informacji na temat oferowania modelu IaaS 
można znaleźć w dokumencie Przewodnik po planowaniu: 
Infrastruktura chmury prywatnej jako usługa. 

Wdrożenie platformy jako usługi (PaaS) obok istniejącej infrastruktury jako usługi (IaaS) może pomóc w zwiększeniu 
wydajności programistów. W miarę popularyzacji modelu PaaS wartość inwestycji informatycznych oraz całkowite 
koszty utrzymania powinny spaść. 

Źródło: na podstawie “Intel IT Cloud: Our PaaS Journey.” Wykład inaugurujący imprezę Deploycon 2013 (2 maja 2013 r.).

APLIK. 1

PLATFORMA JAKO USŁUGA
Wspólna platforma uruchomieniowa

Tworzenie aplikacji
Hosting aplikacji

INFRASTRUKTURA JAKO USŁUGA
Wirtualizacja

zasoby sieciowe, obliczeniowe i pamięciowe

APLIK. 2 APLIK. 3 . . . APLIK. n

Narzędzia PaaS i 
automatyzacja 

Inicjatywa PaaS działu Intel IT

Dział Intel IT uzyskał świetne wyniki automatyzując 
proces przydzielania serwerów w ramach modeli IaaS: 
czas przydzielania zasobów skrócił się z miesięcy do 
mniej niż godziny. Następnym logicznym posunięciem 
było przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji dla 
klientów oraz wdrożenie zasad projektowania aplikacji 
przystosowanych do obsługi chmur obliczeniowych 
przy użyciu modelu PaaS. Wcześniej stworzenie 
aplikacji niestandardowej trwało średnio 70 dni i 
wymagało od programistów znajomości infrastruktury 
oraz doświadczenia w zakresie przydzielania maszyn 
wirtualnych, konfigurowania, instalowania systemów 
operacyjnych, a także obsługi oprogramowania 
pośredniczącego i zasobów pamięciowych. Celem firmy 
Intel było skrócenie tego procesu do jednego dnia. Dział 
Intel IT stworzył usługę platformy dla trzech typów 
aplikacji: mobilnych, hybrydowych (hostowane w kilku 
chmurach) oraz ukierunkowanych na usługi. 

Podczas trzymiesięcznej weryfikacji koncepcji dział 
Intel IT ustandaryzował języki oprogramowania open-
source i wdrożył model PaaS, bazując na infrastrukturze 
chmury prywatnej firmy Intel świadczonej jako 
usługa. Powstałe w ten sposób rozwiązanie tworzy 
elastyczne środowisko samoobsługowe, zapewnia 
narzędzia na żądanie i zasoby, automatyzuje pracę 
oraz stanowi hostowaną platformę obsługującą języki 
programowania i metodologie stosowane w firmie Intel. 

Dział Intel IT realizuje wytyczne mapy drogowej, 
doskonaląc usługi i funkcje, automatyzując produkcję, 
hosting, przydzielanie i instalowanie poprawek oraz 
integrując wdrożony model z usługami internetowymi. 
Pozostałe cele krótkoterminowe obejmują tworzenie 
wzorców programowania aplikacji mobilnych i 
hybrydowych oraz eksperymentowanie z częściową i 
pełną migracją aplikacji do chmury hybrydowej.

Źródło: Extending Intel’s Enterprise Private Cloud with Platform as a Service. Intel IT (czerwiec 2012 r.)
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Rynek dostawców modelu PaaS

Rynek dostawców rozwiązań PaaS rozwija się w szybkim 
tempie. Model ten może być oferowany w ramach usług 
w chmurze prywatnej lub za pośrednictwem chmury 
publicznej zewnętrznego dostawcy. Oferty mogą obejmować 
obsługę wielu języków, usługi aplikacji oraz technologie 
danych, a także usługi integracji oraz zarządzania procesami 
biznesowymi. 

Wielu publicznych dostawców modelu PaaS, takich jak 
Amazon* Web Services, Facebook i Google, oferuje usługi 
ukierunkowane na użytkowników biznesowych. Dział 
informatyczny może wyprzedzić oczekiwania użytkowników  
z poszczególnych działów firmy, którzy chcą korzystać  
z takich usług niezależnie, oferując im PaaS jako jedną  
z korporacyjnych usług IT. 

Rozwiązania klasy korporacyjnej uwzględniają różne potrzeby 
i są oferowane nie tylko przez znanych graczy rynkowych, 
ale także nowo powstałe firmy. Firma Red Hat* OpenShift* 
oferuje np. model PaaS w wersji hostowanej przeznaczonej 
dla prywatnych centrów przetwarzania danych. Cloud 
Foundry* platform to model PaaS w wersji open-source 
udostępniony po raz pierwszy w 2011 r. przez firmę VMware 
i wydany na licencji Apache* 2.0. Jest także oferowany 
startupu Pivotal, który wydał pod koniec 2013 r. specjalną 
wersję PaaS o nazwie Pivotal One* do analizy dużej ilości 
danych4. Platforma hostingowa dla chmur obliczeniowych 
o nazwie Jelastic* umożliwia tworzenie aplikacji w językach 
Java* i PHP z minimalnym zastosowaniem kodu i zapewnia 
dostęp do wewnętrznych partnerów hostingu oraz centrów 
przetwarzania danych. 

Oferta rozwiązań PaaS klasy 
korporacyjnej

Wybrani dostawcy platformy jako usługi: 

• Amazon* Elastic Beanstalk
• Platforma Salesforce1*
• Google App Engine* 
• IBM* Bluemix*
• Platforma Oracle*
• Red Hat* OpenShift*
• Strony internetowe Windows Azure*

Wybrane startupy:

• AppFog
• Apprenda
• AppScale
• Caspio
• Cloud Foundry (open source)
• CloudBees
• cloudControl
• dotCloud (obecnie: Docker)
• Engine Yard
• Heroku
• Iron Foundry (open source)
• Jelastic
• Nodejitsu
• Pivotal CF* 
• Ubuntu* dla chmur obliczeniowych
• WaveMaker (wcześniej: ActiveGrid)

Uwaga: lista utworzona na podstawie opracowania Dan Sullivana 

pt. „PaaS Providers List: 2014 Comparison and Guide.” Tom’s IT 

Pro (31 stycznia 2014 r.) i innych informacji.
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Rozważne tworzenie aplikacji przystosowanych do obsługi 
chmur obliczeniowych umożliwia pełne wykorzystanie 
dobrodziejstw infrastruktury w celu zwiększenia skalowalności, 
wydajności i niezawodności. Aplikacje można od razu 
wyposażyć w funkcje integracji umożliwiając w ten sposób 
wdrożenie chmury hybrydowej, w której obciążenia można 
w razie konieczności przenieść do chmury publicznej lub 
ograniczyć do chmury prywatnej. Aplikacje przystosowane do 
środowisk dynamicznych ułatwiają dodatkowo realizowanie 
celów biznesowych, ponieważ mogą być hostowane w 
nadmiarowych centrach przetwarzania danych (lub w kilku 
środowiskach dostawców zewnętrznych), co zapobiega utracie 
danych i zapewnia dostęp do usług w miejscach dotkniętych 
katastrofą.

Z kolei z perspektywy programisty model PaaS to 
platforma dla innowacyjności i kreatywności umożliwiająca 
tworzenie aplikacji dla chmur obliczeniowych przy użyciu 
najnowocześniejszych narzędzi i technologii.

Trudności związane z tworzeniem 
aplikacji dla chmur obliczeniowych

Programiści tworzący niestandardowe aplikacje dla chmur 
obliczeniowych muszą stawić czoła licznym wyzwaniom.

• Złożoność i czasochłonność  – programowanie to 
czasochłonny proces bazujący w większości na zadaniach 
manualnych oraz środowiskach dedykowanych 
poszczególnym etapom. W ramach audytu procesów 
programowania w firmie Intel zidentyfikowano 
16 etapów głównych, 75 etapów dodatkowych oraz 
43 czynności manualne. Tylko 16 czynności było w pełni 
zautomatyzowanych5.

• Nieefektywne wykorzystanie zasobów – programiści 
muszą samodzielnie przydzielać zasoby wymagane do 
tworzenia aplikacji, jednak nie do końca wiedzą, czego 
faktycznie potrzebują. W rezultacie przeszacowują potrzeby, 
co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów i 
wzrostu kosztów.

• Standardy i rozszerzalność – programiści na ogół traktują 
każdy układ aplikacji jako oddzielny, jednorazowy projekt 
bez standardów dotyczących konfiguracji, systemu 
operacyjnego oraz oprogramowania pośredniczącego. 
Model ten jest nie tylko nieefektywny, ale także może 
utrudniać instalowanie poprawek i aktualizowanie aplikacji 
w późniejszym czasie. Brak standardów utrudnia migracją 
aplikacji między środowiskami.

• Zasady tworzenia aplikacji dla chmur obliczeniowych – 
programiści są często nieświadomi zasad tworzenia aplikacji 
przystosowanych do obsługi chmur obliczeniowych, które 
służą tworzeniu aplikacji działających jako uproszczone, 
niezawodne i modułowe usługi w zwirtualizowanym i 
elastycznym środowisku wykorzystywanym przez liczne 
grupy użytkowników.

Programowanie ukierunkowane na 
chmury obliczeniowe

Promowanie zasad programowania 
dla chmur obliczeniowych: konkursy 
dla programistów w firmie Intel

Firma Intel prowadzi szkolenia dla programistów 
w zakresie programowania na potrzeby chmur 
obliczeniowych organizowane w formie konkursów 
z cyklu Cloud-Aware Code-a-Thon. Nagrodami 
za najlepsze aplikacje są m.in. komputery 
Ultrabook™. Uczestnicy wdrażają swoje aplikacje 
w korporacyjnym środowisku chmury prywatnej 
firmy Intel, wykorzystując w tym celu model 
PaaS. Przy okazji poznają zasady programowania 
aplikacji przystosowanych do obsługi chmur 
obliczeniowych, zdobywają praktyczne 
doświadczenie w zakresie kodowania i ćwiczą 
projektowanie interfejsów. Aplikacje są oceniane 
pod kątem skuteczności wykorzystania zasad 
projektowania dla chmur obliczeniowych, takich 
jak bezpieczeństwo na poszczególnych warstwach 
oraz wykorzystanie usług internetowych, a także 
ogólnej użyteczności. 

Wyniki konkursów są niezwykle interesujące. Nowo 
powstałe aplikacje to m.in.: Expert Finder (ułatwia 
pracownikom kontakt z ekspertami z firmy Intel), 
aplikacje ułatwiające korzystanie z oferty stołówki 
(sprawdzające dostępność pozycji menu), aplikacja 
parkingowa (lokalizuje wolne miejsca parkingowe 
na kampusach firmy Intel) oraz licznik urlopowy 
(kwalifikacja do urlopu bezpłatnego).

Źródła: „Inside IT: Cloud-Aware Code-A-Thon” (nagranie) 

(30 kwietnia 2013 r.) i Maximizing Cloud Advantages through 

Cloud-Aware Applications. Intel IT (maj 2013 r.)
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Zalety modelu PaaS z perspektywy 
programistów
Model PaaS daje programistom nowy sposób rozwiązywania 
problemów związanych z projektowaniem aplikacji 
oraz umożliwia wydajną pracę. W połączeniu z prężną 
metodologią programowania (np. Scrum, Crystal, Dynamic 
Systems Development Method [DSDM] i Feature-Driven 
Development) PaaS zwiększa wydajność pracy programistów, 
redukując złożoność rozwiązań, zwiększając automatyzację i 
umożliwiając ponowne wykorzystanie elementów składowych. 
PaaS wpasowuje się także w model DevOps, upraszczając 
procesy projektowania i wdrażania aplikacji oraz przekazując 
programistom kontrolę nad nimi. Programiści mogą łatwiej 
tworzyć i wdrażać aplikacje, skupiając się na zasadach ich 
projektowania, nie martwiąc się o systemy wsparcia. 

Model PaaS nie tylko upraszcza procesy projektowania 
i wdrażania aplikacji, ale także zapewnia programistom 
następujące korzyści:

• Skrócony cykl produkcyjny – programiści mogą tworzyć 
więcej usług i szybciej wprowadzać je na rynek.

• Wyższy poziom standaryzacji oraz większa 
rozszerzalność – zapewniają przenośność aplikacji między 
platformami i urządzeniami.

• Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów – 
zautomatyzowane przydzielanie elementów infrastruktury 
zapewnia programistom wymagane zasoby, eliminując 
przypadki przeszacowania potrzeb.

• Skuteczniejsze zabezpieczenia oraz ciągłość 
biznesowa – aplikacje można tworzyć w oparciu o 
standardy bezpieczeństwa z ukierunkowaniem na 
wysoką dostępność, zwiększając ich niezawodność dzięki 
narzędziom kontroli błędów w kodzie.

• Większy zakres kontroli – model PaaS daje programistom 
kontrolę nad aplikacjami oraz zapewnia ich widoczność 
od fazy projektowania do wdrożenia, oszczędzając czas i 
przyspieszając programowanie ukierunkowane na obsługę 
chmur obliczeniowych.

• Większa niezależność – programiści z reguły cenią sobie 
możliwość samodzielnego przydzielania zasobów, która 
zapewnia im niezależność.

Zasady tworzenia aplikacji przystosowanych do obsługi chmur obliczeniowych

Programowanie rozwiązań dla chmur obliczeniowych różni się od procesu tworzenia aplikacji do obsługi 
systemów firmowych. Aby ułatwić migrację do modelu PaaS, programiści powinni wziąć pod uwagę następujące 
koncepcje rozwiązań dla chmur obliczeniowych: 

• Wirtualizacja i elastyczność – umożliwia skalowanie aplikacji, wykorzystywanie dynamicznych adresów IP 
oraz kategoryzowanie składników pod kątem uruchamiania na różnych maszynach wirtualnych

• Standardowe i przystępne usługi internetowe – przystosowanie  aplikacji do pracy w różnych kombinacjach 
dzięki bezpiecznemu internetowemu interfejsowi API, np. zmianie stanu poprzez reprezentacje (REST)

• Niezawodność i wysoka dostępność – równoważenie obciążeń za pośrednictwem maszyn wirtualnych 
rozmieszczonym w wielu strefach dostępności, wznawianie obsługi wątków po ponownym uruchomieniu, 
resynchronizacja przez ponowne wczytanie komunikatów z kolejek oraz unikanie utrzymywania stanów 
aplikacji w pamięci dzięki zapisywaniu we współdzielonej bazie danych w celu zachowania kontekstu 
użytkownika w poszczególnych hostach

• Obsługa wielu grup użytkowników – skrypty i konfiguracje umożliwiają przydzielanie zasobów nowym 
grupom użytkowników oraz dobór modelu obsługi na podstawie oceny bezpieczeństwa

• Obsługa aplikacji bez względu na platformę – unikanie ograniczeń dzięki założeniu, że wszystkie 
aplikacje będą działać w wielu chmurach obliczeniowych oraz dodawanie funkcji progresywnych, takich jak 
wykrywanie platformy

• Wydajność – zwiększanie dostępności i wydajności przez dystrybuowanie aplikacji w różnych lokalizacjach 
geograficznych oraz monitorowanie bazy kodów za pomocą narzędzi do zarządzania wydajnością aplikacji

 

Źródło: Extending Intel’s Enterprise Private Cloud with Platform as a Service. Intel IT (czerwiec 2012 r.)
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PaaS jako czynnik przyspieszający 
adaptację modelu chmur hybrydowych

Model PaaS może ułatwić optymalne wykorzystanie zasobów 
w przedsiębiorstwach korzystających z chmur prywatnych 
i hybrydowych. Jeśli istniejące aplikacje do obsługi 
chmury prywatnej zostały stworzone zgodnie z zasadami 
programowania dla chmur obliczeniowych, inwestycja jest 
bezpieczna, a elastyczność rozwiązania umożliwia dynamiczne 
uruchamianie aplikacji w ramach modelu hybrydowego w 
miarę wzrostu zapotrzebowania na dodatkowe możliwości 
i funkcje. Pozostałe aplikacje będą wymagać modernizacji 
w celu pełnego wykorzystania zalet chmury obliczeniowej 
oraz umożliwienia integracji z technologią hybrydową. 
Można tego dokonać, tworząc środowisko PaaS w usłudze 
hostingowej modelu IaaS chmury publicznej lub wybierając 
ofertę dostawcy modelu PaaS w chmurze publicznej 
wykorzystującego ten sam zestaw PaaS, który jest stosowany 
w chmurze prywatnej firmy. Aplikacje, których nie obejmie 
modernizacja, można umieścić w kontenerze podstawowej 
maszyny wirtualnej w ramach modelu IaaS.

Niezależnie od decyzji dotyczącej istniejących aplikacji wiele 
platform zarządzania chmurą (zarówno open-source, jak i 
komercyjnych) zapewnia narzędzia DevOps upraszczające 
tworzenie aplikacji oraz ułatwiające przenoszenie ich między 
prywatnymi i publicznymi środowiskami chmury. Niektóre  
z nich oferują bardziej zaawansowane funkcje modyfikowania 
lub usuwania aplikacji w ramach cyklu ich eksploatacji. 

Model PaaS w kontekście aplikacji 
mobilnych

Model PaaS sprawdza się idealnie jako środowisko do 
tworzenia aplikacji przystosowanych do obsługi chmur 
obliczeniowych dla platformy mobilnej. Umożliwia 
zaspokajanie rosnących potrzeb związanych  
z konsumeryzacją zasobów IT oraz wspieraniem takich 
inicjatyw, jak obsługa urządzeń prywatnych (BYOD). Nie tylko 
przyspiesza programowanie i wdrażanie (co ma krytyczne 
znaczenie dla oprogramowania o stosunkowo krótkim cyklu 
eksploatacji), ale także sprawia, że aplikacje mobilne oferują 
użytkownikom pewne korzyści, w postaci np. możliwości 
uruchamiania na różnych urządzeniach.

Większość aplikacji mobilnych działa poza systemem 
operacyjnym urządzenia mobilnego. Użytkownicy korzystają 
z zasobów pamięciowych i obliczeniowych za pośrednictwem 
platformy opartej na chmurze, a nie systemu operacyjnego 
urządzenia. Zmienia to tradycyjny model architektury z klient-
serwer na chmura-klient.

Architektura chmura-klient wymaga większych umiejętności 
tworzenia interfejsu przyjmowania danych od użytkowników. 
Programiści muszą ponadto szukać kompromisów odnośnie 
wykorzystania natywnych systemów operacyjnych urządzeń 
mobilnych i międzyplatformowych standardów, takich jak 
HTML5, oraz platform korporacyjnych aplikacji mobilnych 
(MEAP). Aplikacje mobilne do obsługi chmur obliczeniowych 
są zazwyczaj tworzone niezależnie od systemów 
operacyjnych, dzięki czemu oferują więcej funkcji niezależnie 
od typu urządzenia. 

Platforma mobilna zapewnia także scentralizowany model 
zarządzania zabezpieczeniami i innymi funkcjami. Funkcje 
wykrywania zagrożeń, uwierzytelniania i zautomatyzowanego 
generowanie raportów dotyczących nieautoryzowanego 
dostępu w czasie rzeczywistym mogą być uruchamiane w 
chmurze i w niej zarządzane.

Inteligentne programy klienckie dla 
aplikacji mobilnych do obsługi chmur 
obliczeniowych

Aplikacje do obsługi chmur obliczeniowych są 
zazwyczaj dostępne za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej, jednak na wygodę ich obsługi może 
mieć wpływ wielkość ekranu urządzenia docelowego, 
dostępność klawiatury, poziom zabezpieczeń i 
przenośność. W przypadku aplikacji RIA, które 
skracają czas reakcji, dzieląc przetwarzanie między 
chmurę i zasoby sprzętowe, wydajność urządzenia ma 
znaczenie krytyczne. Za pomocą niektórych aplikacji 
tego typu użytkownicy mogą zreplikować środowisko 
chmury na swoim urządzeniu, aby pracować w 
trybie offline, a następnie zsynchronizować dane po 
nawiązaniu połączenia z siecią. 

W kontekście przedsiębiorstwa najwygodniejsze w 
użyciu są komputery i urządzenia, np. notebooki 
Ultrabook™ i tablety z procesorami Intel® Core™ 
vPro™ czwartej generacji, które cechuje wysoka 
wydajność, krótki czas reakcji i wbudowane 
zabezpieczenia. Użytkownicy notebooków Ultrabook 
mogą wykonywać wiele czynności naraz oraz łatwo 
przełączać się między aplikacjami nawet podczas 
wideokonferencji. Tablety z systemem Windows* 8 
Enterprise są elastyczne i łatwo integrują się  
z większością środowisk obliczeniowych.
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Oferowanie modelu PaaS jako jednej z usług dostępnych w 
chmurze zapewnia korzyści nie tylko firmie, ale także zespołom 
programistów, a ponadto generuje zapotrzebowanie na 
rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej. Model PaaS 
uzupełnia warstwę IaaS i poprawia jej rentowność, a ponadto 
zwiększa prężność inwestycji, zapewnia oszczędności i 
zmniejsza obciążenie pracowników, którzy mogą skupić się na 
poszukiwaniu nowych modeli biznesowych i usług.

Nie tylko skraca on czas programowania i wdrażania aplikacji, 
ale także promuje zasady ich tworzenia z ukierunkowaniem na 
obsługę chmur obliczeniowych. Zdobywając doświadczenie 
w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych do obsługi 
chmur obliczeniowych, programiści mają dostęp do 
najnowocześniejszych narzędzi i technologii. Mogą oni nie 
tylko pracować wydajniej na rzecz przedsiębiorstwa, ale 
także wykazać się kreatywnością w tworzeniu nowatorskich 
i konkurencyjnych usług biznesowych, zaspokajając własne 
ambicje i zapewniając korzyści firmie. 

Model PaaS ułatwia obsługę chmury z perspektywy 
użytkowników wewnętrznych, którzy dotychczas korzystali  
z podstawowych i trudnych do zmigrowania maszyn 
wirtualnych w chmurze dostawcy zewnętrznego, 
oczekując korzyści w postaci wzrostu wydajności i wygody 
programowania. Wdrożenie modelu PaaS zapewnia im 
oczekiwaną elastyczność i wydajność w zarządzanym i 
bezpiecznym środowisku z gwarancją zgodności z przepisami i 
zasadami zarządzania ryzykiem.

Planowanie wdrożenia warstwy PaaS w 
Twojej firmie

Sześć ważnych etapów wdrożenia 
modelu PaaS

Jeśli rozważasz wdrożenie modelu PaaS w swojej 
organizacji, wykonaj następujące czynności:

1.   Uzyskaj więcej informacji na temat modelu 
PaaS. 

2.   W porozumieniu z działem programistów 
ustal poziom zainteresowania projektem oraz 
stopień przygotowania do niego.

3.   Przeanalizuj oferty dostawców. Rozwiązanie 
powinno umożliwiać nie tylko oddzielenie 
środowiska uruchomieniowego, 
oprogramowania pośredniczącego i usług 
danych od infrastruktury bazowej, ale także 
obsługiwać wiele języków programowania, 
usługi aplikacji oraz technologie danych, nie 
ograniczając możliwości wdrożeniowych.

4.  Zdefiniuj typ aplikacji do ujęcia w projekcie:

 – aplikacje mobilne;

 – aplikacje hybrydowe;

 – aplikacje ukierunkowane na usługi. 

5.  Zdecyduj, czy chcesz utworzyć porty 
istniejących aplikacji, a jeśli tak, wskaż je. 

6. Zweryfikuj koncepcję.

Firma Intel może uprościć świadczenie usług w 
chmurze. W tym celu udostępniamy wskazówki 
oraz zasoby poświęcone tworzeniu i nabywaniu 
usług dla prywatnych i hybrydowych środowisk 
opartych na chmurze obliczeniowej, w tym modelu 
PaaS. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
intel.com/cloud.
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Udostępnij zawartość współpracownikom

Więcej informacji z programu Intel® IT Center
Dokument Co to jest PaaS? jest dostępny w ramach programu Intel® IT Center firmy Intel dla specjalistów IT. Celem 
programu Intel IT Center jest dostarczanie specjalistom IT rzeczowych informacji umożliwiających wdrażanie 
strategicznych projektów związanych m.in. z wirtualizacją, projektowaniem centrów przetwarzania danych, chmurami 
obliczeniowymi oraz bezpieczeństwem klientów i infrastruktury. Na stronie programu Intel IT Center można znaleźć: 

• Przewodniki po planowaniu, badania branżowe oraz główne elementy rozwiązań mające na celu ułatwienie 
realizacji kluczowych projektów. 

• Studia przypadków, z których można dowiedzieć się, jak inni specjaliści poradzili sobie z podobnymi problemami. 

• Informacje na temat wdrażania chmury obliczeniowej, wirtualizacji, zabezpieczeń i innych inicjatyw o znaczeniu 
strategicznym przez dział Intel IT. 

• Informacje na temat wydarzeń, podczas których można wysłuchać opinii ekspertów ds. produktów z firmy Intel oraz 
zatrudnionych w niej specjalistów IT. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie intel.com/ITCenter.
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