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Wstęp

Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest technologią informatyczną, która
umożliwia gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie oraz dostęp do danych
w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na ziemi za pośrednictwem sieci Internet
oraz narzędzi telekomunikacyjnych. Technologia ta wpisuje się w trendy rozwoju
systemów informacyjnych takie jak wirtualizacja zasobów, mobilność użytkowników
czy globalizacja świadczonych usług. Wydaje się, że jest to technologia przełomowa,
która nie tylko stwarza nowe możliwości, ale wpływa też na sposób funkcjonowania
i postrzeganie nowoczesnych technologii, ich użyteczność i pełnioną rolę.
Niniejsza publikacja zawiera przegląd aspektów związanych z technologią
chmury obliczeniowej. Pierwszy rozdział E-usługi w Systemie Informatycznym
GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej koncentruje się na przedstawieniu
zastosowania chmury obliczeniowej w dużym projekcie, który cechuje się m.in.
dynamicznością,

dużą

złożonością,

wielością

użytkowników,

koniecznością

przetwarzania, przechowywania i dystrybucji dużej ilości danych.
Rozdział Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych
przedstawia wpływ technologii na rozwój społeczeństwa poprzez praktyczne
wdrożenie idei ustawicznego kształcenia. Wskazuje także istotne zalety e-learningu,
szczególnie w obszarze organizacji i indywidualizacji procesu dydaktycznego.
Świadczenie usług w ramach chmury to także nowe wyzwania i konieczność
rozwiązania kwestii związanych z relacjami użytkownik – dostawca takich jak
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bezpieczeństwo czy własność danych. Zarys problemów tego obszaru i sposoby ich
rozwiązania

zawiera

rozdział

Wybrane

moralne

związane

problemy

z funkcjonowaniem chmury obliczeniowej.
Koncepcje

konkretnych

rozwiązań

technicznych

stosowanych

przez

usługodawców zawiera rozdział Modele dostępu za pomocą tożsamości cyfrowych do
usług oferowanych w chmurze. Przedstawia on zarówno uwarunkowania i ewolucję
modeli dostępu do usług oferowanych w ramach chmury, jak i próbę wskazania
czynników warunkujących dalszy rozwój tożsamości cyfrowej użytkowników.
Wspomniana uprzednio tożsamość cyfrowa jest koniecznym elementem procesu
uzyskania

dostępu

do

usług

w

chmurze

obliczeniowej.

Stąd

konieczność

uregulowania sposobu jej wykorzystania tak, by odpowiednio chronić posiadane
zasoby. Omówienie zasad i praktyk stosowanych przez organizacje znajduje się
w rozdziale

Zarządzanie

tożsamością

cyfrową

jako

istotny

element

polityki

bezpieczeństwa informacji w firmie.
Ostatni rozdział Wsparcie biznesu w chmurze obliczeniowej – e-usługi
z wykorzystaniem eyetrackingu omawia konkretny przykład zastosowania chmury
w obszarze na styku nauki i biznesu – jako wsparcia technologii eyetracking.
Monografia powstała dzięki zaangażowaniu współautorów, którzy zawarli w niej
swoją wiedzę, przemyślenia, wyniki badań i doświadczenia z prowadzonych
projektów. Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania składamy serdeczne
podziękowania. Mamy nadzieję, że będzie to inspirującą pozycja dla czytelników.
Zapraszamy do lektury.

Marta Juszczyk
Bogdan Wit

1
E-usługi w Systemie Informatycznym
GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej

1.1.

WPROWADZENIE
Rozwój

technologii

informacyjno-komunikacyjnych

ICT

(Information

and

communication) oraz elektroniki użytkowej z dostępem do Internetu doprowadził do
zwiększenia atrakcyjności rynku internetowego pod względem możliwości korzystania
z elektronicznych usług. Zmiana sposobu licencjonowania oprogramowania z jednokrotnej sprzedaży licencji, na rzecz świadczenia usług i korzystanie z wielokrotnych
wpływów z abonamentu lub pobrań spowodował rozwój elektronicznych usług oraz
zaimplementowanie w technologii chmur obliczeniowych.
1

Do świadczenia usług niezbędne są, co najmniej dwie strony i transakcja. Na
transakcję składają się wartości oferowane przez każdą stronę (wartości wymieniane),
zgodność miejsca, czasu oraz zaakceptowane przez strony warunki świadczenia
usług. W ogólnym rozumieniu, usługa wymiany wartości pomiędzy stronami transakcji
ma postać niematerialną. Z jednej strony znajduje się usługodawca, który oferuje
umiejętności lub możliwości wykonania wraz z zestawem działań lub czynności,
1

Termin „transakcja” odnosi się do dziedziny informatyki i oznacza zestaw działań, które wynikiem jest
poprawność wykonania działań w całości (prawda) lub w ogóle (fałsz).
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z drugiej strony usługobiorca, który inicjuje usługę oraz oferuje za transakcję
określone wartości, najczęściej zapłatę środkami pieniężnymi. Obecnie, zarówno na
rynku tradycyjnym, jak i rynku elektronicznym świadczenie usług odbywa się przy
aktywnym udziale usługobiorcy, który inicjuje usługę. Usługobiorca zostaje włączony
w proces świadczenia usługi, gdyż jest stroną inicjującą usługę i jest jej
konstytutywnym elementem, bez którego nie można uzyskać końcowego rezultatu
świadczenia usługi (procesu zakończenia usługi i efektu końcowego) [WIT11, s. 11].
Oznacza to, że usługa to dzieło konstytutywne, składające się z interakcji pomiędzy
stronami oraz ciągu zależnych od siebie działań (czynności), które mają charakter
czasowy (rysunek 1.1).

Rys. 1.1. Istotne elementy świadczenia usługi

W przypadku świadczenia usług z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej w kanałach dystrybucji o dostępie publicznym, jak: internetowej
dystrybucji, w sieci urządzeń telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej lub różnych
kombinacji tych kanałów, usługę określa się usługę świadczoną elektronicznie
(e-usługę). Warunkiem zaliczenia usługi do e-usługi jest: a) charakter komercyjny
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2

(występuje odpłatność), b) świadczenie następuje na odległość drogą elektroniczną
bez

równoczesnej

obecności

stron,

c) na

indywidualne

żądanie

odbiorcy

[98/34/WE.s. 5].
Istotnymi elementami e-usługi jest usługa, produkty cyfrowe, lokalizacja usługi
(urządzenie

świadczące

i

udostępniające),

publiczna

sieć

telekomunikacyjna

i technologie informacyjno-komunikacyjne ICT (Information and Communication
Technologies), usługobiorca (człowiek) i automatyzacja działań usług na indywidualne
żądanie usługobiorcy (rysunek 1.2).

Rys. 1.2. Istotne elementy świadczenia e-usługi

A w aspekcie technologicznym e-usługa jest neutralna technologicznie, dostępna
dla wszystkich, tzn. może zawierać różne urządzenia dostępowe niezależnie od
platformy sprzętowej i programowej, przy czym dostęp do e-usługi odbywa się
w przestrzeni publicznej. Istnieje jednak możliwość ograniczenia funkcjonalnego dla
użytkowników niezarejestrowanych.

2

Rozporządzenie nie określa w jakim modelu biznesowym ma nastąpić odpłatność, np. FREE
(przynajmniej jeden z segmentów klientów może korzystać w sposób ciągły z oferty dostępnej bez opłat),
Freemium (podstawowa oferta za FREE, więcej lub następne trzeba zapłacić).
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E-usługi znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach życia obywatela,
począwszy od rozwiązań niekomercyjnych do przedsięwzięć nastawionych na zysk.
Pracownicy Politechniki Lubelskiej w ramach projektu badawczo-rozwojowego
„Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach
podziemnych
finansowanego

w

aspekcie

przez

zrównoważonego

NCBiR

opracowali

rozwoju

komplet

Polski

aplikacji

wschodniej”

informatycznych

wspomagających usuwanie azbestu z terenu Polski wschodniej, które mogą
funkcjonować w postaci e-usług. Niniejsza pozycja dotyczy opisu wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w konstrukcji struktury podsystemu
informatyczno-informacyjnego w ramach zadania „Opracowanie systemu zarządzania
unieszkodliwianiem

azbestu

w

ujęciu

systemowym”

realizowanego

projektu

badawczo-rozwojowego. Podsystem informatyczno-informacyjny umiejscowiony jest
w zintegrowanym systemie zarządzania w ramach przepływu informacji w systemie
informacyjnym (SI). Planowany system informacyjny obejmuje tylko te przepływy
informacji oraz ich informatyzację, które są istotne i niezbędne w procesie
funkcjonowania rozproszonej organizacji gospodarczej składającą się z wielu różnych
organizacji zarządzanych przez różnych właścicieli podmiotów w tematyce usuwania
azbestu ze środowiska.
Celem pracy jest przedstawianie wyników prac ze stworzonego narzędzia
w postaci zbioru aplikacji pod nazwą System Informatyczny GeoAzbest (SIG),
wspomagającego decydentów w gospodarce odpadami w ogniwach łańcucha
3

logistycznego obejmującym obszarowo Polskę wschodnią . Poprzez wdrożenie
opracowanych

narzędzi

informatycznych

do

systemu

zarządzania,

projekt

informatyczny przyczyni się do przyspieszenia tempa usuwania azbestu z terytorium
Polski.

3

Praca napisana w ramach realizacji projektu rozwojowego „Zintegrowany system zarządzania
unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Polski wschodniej”, finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) NR11-007310/2010.
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DIAGNOZA PROBLEMU
W Polsce szacuje się, że w użytkowaniu jest ok. 12-15 mln ton wyrobów

azbestowych. Szacunek został wykonany na podstawie wielkości produkcji wyrobów
azbestowych w Polsce, powiększony o import ok. 2 mln ton, pomniejszony
o przybliżoną wielkość już zeskładowaną (od 2003 roku – 0,125 mln ton) [BAN11,
s. 176]. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje [BRY10], że na dachach i elewacjach jest
2

1 miliard 350 milionów m wyrobów azbestowych, przede wszystkim eternitu płaskiego
i falistego.
Problem usunięcia wyrobów azbestowych z użytkowania oraz odpadów
niebezpiecznych ze środowiska, dotyczy olbrzymiej grupy gospodarstw domowych
oraz przedsiębiorstw, podmiotów administracji samorządowej i rządowej. Ponieważ
wyroby azbestowe ze wglądu na swoje zalety zostały powszechnie stosowane przez
obywateli i instytucje, to istnieje problem społeczny pociągający skutki ekonomiczne
nie tylko dla obywateli, ale także państwa polskiego. Zbyt wolne tempo usuwania
azbestu, powoduje określone skutki społeczne, gospodarcze, polityczne, prawne,
ekonomiczne, a przede wszystkim w zakresie zdrowia publicznego. Do negatywnych
skutków w zakresie zdrowia publicznego można zaliczyć [WIT10, KAZ10]:
1. Negatywne oddziaływanie włókien azbestu znajdujących się w powietrzu na
zdrowie obywateli Polski, związane z długotrwałą ekspozycją [szerzej:
SZE10]. Wystąpienie chorób płuc i innych schorzeń generuje skutki
ekonomiczne związane z kosztownym dla budżetu państwa leczeniem oraz
skutki społeczne, które związane są z eliminacją osób z aktywności
zawodowej.
2. Wzrost

zachorowalności

i

zwiększenie

liczby

zgonów

znajduje

odzwierciedlenie w stosunkach międzyludzkich i pogarsza atmosferę domu
rodzinnego. Skutki psychiczne związane z ludzkim cierpieniem oraz
oddziaływanie społeczności powoduje, że jako kraj niezamożny powinniśmy
w sposób skoordynowany realizować działania w celu przyspieszenia tempa
usuwania azbestu ze środowiska naturalnego.
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3. Zdrowotne negatywne oddziaływanie dla zdrowia zwierząt, powodując koszty
leczenia

i

utylizacji

w

przypadku

śmierci.

Z

cierpieniem

zwierząt

gospodarskich czy domowych związane są uczucia przywiązania ludzi do
zwierząt, co ma również negatywne oddziaływania na sferę psychiczną ludzi.
W

przypadku zwierząt

dzikich, zwierzęta również cierpią, następuje

degradacja populacji i zakłócenie łańcucha pokarmowego w środowisku
naturalnym.
Oprócz skutków

zdrowotnych,

zalegający azbest

przede

wszystkim

na

elewacjach lub dachach domów wywołuje skutki ekonomiczne. Jest to związane
z zastopowaniem możliwości modernizacyjnych obiektów lub działań inwestorskich na
terenach, na których znajduje się azbest, dopóki nie zostaną wykonane prace
związane z jego usunięciem. Również obiekty budowlane, na których znajdują się
materiały zawierające azbest nie są odpowiednio remontowane ze względu na
posiadanie materiału niebezpiecznego i w ten sposób pogarszają się parametry
eksploatacyjne budynków powodując ich krótszy okres użytkowania. Po drugie,
zalegający na budynkach azbest nie wpływa wizualnie korzystnie na przestrzeń
publiczną oraz wygląd zewnętrzny obiektów budowlanych. Prowadzi do obniżenia
wartości ekonomicznej i atrakcyjności przestrzeni, w kontekście rozwoju infrastruktury
i urbanistyki. Po trzecie, tam gdzie są obiekty z azbestem, są one mało atrakcyjne
agroturystycznie i nie jest rozwijane zaplecze turystyczne, zwłaszcza dotyczy to
terenów wiejskich.
Należy więc podjąć działania eliminujące lub zmniejszające bariery w usuwania
azbestu i w sposób aktywny przyczynić się do rozwiązania problemu jego
unieszkodliwiania do ustawowego terminu końca 2032 roku [UAZ97, RAZ10].
Technologie ICT są w stanie wspomóc decydentów w procesie podejmowania decyzji
i pośrednio w ten sposób przyspieszyć ten proces.
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ZAŁOŻENIA E-USŁUGI

W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM GEOAZBEST
DLA ZWIĘKSZENIA TEMPA USUWANIA AZBESTU Z TERYTORIUM POLSKI

W celu usprawnienia przepływu strumieni fizycznych odpadów azbestowych
i informacyjnych w procesie gospodarowania odpadów niebezpiecznych w ramach
projektu rozwojowego zostały podjęte działania zmierzające do zaplanowania,
zaprojektowania, zaprogramowania, uruchomienia i przetestowania zestawu aplikacji
pod nazwą System Informatyczny GeoAzbest na zakupionej w ramach projektu
infrastrukturze technicznej składającej się z platformy sprzętowo-programowej oraz
z platformy programowej. Zbiór infrastruktury łącznie z platformami posłużył do
zbudowania środowiska testowego dla planowanego systemu informatycznego.
Zaplanowany zbiór aplikacji informatycznych związany jest z obszarami
zarządzania w tematyce usuwania azbestu i może stanowić wsparcie różnych
jednostek organizacyjnych w łańcuchu logistycznym usuwania azbestu.
Założenia do budowy systemu informatycznego GeoAzbest składającego się
ze zbioru aplikacji informatycznych są następujące:
Odbiorcą systemu informatycznego w sensie klienta końcowego i użytkownika systemu jest kopalnia węgla kamiennego, która planuje uruchomić
i uzyskać koncesję na podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych.
Również kopalnia będzie koordynatorem usług i zarazem usługodawcą dla
swoich usługobiorców. Przy czym, kopalnia niekoniecznie musi być
płatnikiem usług. Użytkownikami systemu mogą być również poszczególne
ogniwa łańcucha logistycznego
Punktem

centralnym

zarządzania

w

procesami,

problematyce
które

są

usuwania

azbestu,

odzwierciedlone

w

w

sensie

aplikacjach

informatycznych są odpowiednio przeszkoleni pracownicy w różnych
komórkach organizacyjnych kopalni węgla kamiennego (usługodawcy).
Pozostałymi użytkownikami mogą być również pracownicy pomiotów
gospodarczych usuwających i transportujących odpady niebezpieczne
(usługobiorcy), oraz pracownicy administracji samorządowej (kontraktorzy).
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Składowisko podziemne jest ostatnim dla wszystkich ogniw łańcucha
logistycznego

(węzeł

końcowy)

w

przepływie

fizycznym

odpadów

niebezpiecznych (TSA’-SP). Ogniwem początkowym są właściciele odpadów
azbestowych – węzły początkowe (PA), następnie odpad niebezpieczny jest
transportowany bezpośrednio na teren kopalni na magazyn tymczasowy
(TSA’), który umiejscowiony na powierzchni stanowi bufor magazynowy do
docelowego składowania w górotworze (SP). W przypadku znacznych
odległości, gdy nie jest to uzasadnione aspektami ekonomicznymi odpad jest
przewożony i magazynowany w miejscu tymczasowego składowania
odpadów niebezpiecznych – węzła pośredniczącego (TSA) i później
transportowany większymi środkami transportowymi do TSA’. Z magazynu
TSA’ odpad jest transportowany do składowiska podziemnego kopani SP
(rysunek 1.3). Każdy etap łańcucha logistycznego jest nadzorowany aplikacją
informatyczną. Całkowity czas tymczasowego magazynowania w różnych
miejscach magazynowania odpadów wynosi maksymalnie 1 rok (czas
4

magazynowania tymczasowego w: PA+TSA+TSA’<=1 rok).
System

Informatyczny

GeoAzbest

powinien

w

sposób

zintegrowany

wspomagać procesy zarządzania w każdym ogniwie łańcucha logistycznego,
łącznie z funkcjonalnością ewidencji, wizualizacji i sprawozdawczości
wymaganą przepisami prawnymi.
Praca z Systemem Informatycznym GeoAzbest następuje w formie e-usługi.
E-usługa

4

jest

świadczona

przez

usługodawcę,

przy czym

fizycznie

Art. 25 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [UOD13] „4. Odpady, z wyjątkiem
przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika
z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.” oraz „5. Odpady przeznaczone do
składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do
transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok. 6. Okresy magazynowania
odpadów, o którym mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych
odpadów.”.
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umiejscowienie dla procesów przechowywania, przetwarzania i wykorzystanie danych może być zlokalizowane na serwerach usługodawcy lub w publicznych zasobach dostępowych, w modelu chmury obliczeniowej (CC –
cloud computing).

5

Rys. 1.3. Łańcuch logistyczny w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest w ujęciu:
a) sieciowym, b) z wyodrębnionymi ogniwami decyzyjnymi, c) w ujęciu procesowym

5

Z punktu widzenia użytkownika korzystającego z systemu GeoAzbest nie ma różnicy pomiędzy modelem
e-usługi w architekturze klient-serwer a e-usługą w modelu CC, gdyż powszechna stosowana definicja
CC

jest

szeroka

„Model

„chmury

obliczeniowej”

można

w uproszczeniu

zdefiniować

jako

przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych, do których dostęp uzyskuje się przez Internet,
na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach” [COM/2012/0529 final].
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Ponieważ w rzeczywistości gospodarczej w okresie zwiększonej intensywności
prac usuwania azbestu (maj – październik) istnieje wielość podmiotów świadczących
usługi demontażu, świadczących usługi transportowych a cały odpad musi zostać
przetransportowany fizycznie w jedno miejsce, to istnieje potencjalny problem
dostępności do niezbędnych zasobów, tj. osób z uprawnieniami demontażu, środków
transportowych ADR (pojazdy do przewozu

towarów niebezpiecznych) oraz

nierównomierności dostaw odpadów z miejsc ich tymczasowego składowania do
składowiska podziemnego odpadów niebezpiecznych. Dlatego powinien istnieć
podmiot lub jednostka organizacyjna, która posiada największe uprawnienia oraz
może koordynować wiele łańcuchów logistycznych (rysunek 1.4).

Rys. 1.4. Koordynacja podmiotów w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest przez
podmiot koordynujący
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Opracowany System Informatyczny GeoAzbest ma za zadanie koordynować
pracę wszystkich łańcuchów logistycznych i monitorować pracę niezależnych
podmiotów. System został tak pomyślany i skonstruowany, aby praca mogła się
odbywać w chmurze obliczeniowej (rysunek 1.5).

Rys. 1.5. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej
Systemu Informatycznego GeoAzbest

Chmura obliczeniowa może być zainstalowana na zakupionej platformie
sprzętowo-programowej w postaci chmury prywatnej lub na chmurze obliczeniowej
o dostępie publicznym, np. SkyDrive, Google Drive, Cubby, DropBox, Cloud4Com,
City Cloud, MESH, Zimory lub chmurze hybrydowej, będącej połączeniem chmury
prywatnej i publicznej. Dostęp do systemu następuje w formie e-usługi. System

20
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Informatyczny GeoAzbest integruje ze sobą 4 aplikacje, które występują w postaci
funkcjonalności serwisu oraz 2 specjalistyczne serwisy internetowe. Na etapie
budowy, cztery aplikacje i dwa serwisy konstruowane były tworzone, jako niezależne
moduły konstrukcyjne, które w momencie zakończenia procesu wytwórczego scalono
w jeden serwis o dostępie publicznym w domenie www.geoazbest.pl (rysunek 1.6).

Rys. 1.6. Elementy składowe systemu informatycznego GeoAzbest

Wymagania sprzętowo-programowe dla aplikacji
Zakłada się, że w celu zapewnienia kompleksowej e-usługi dostępu do
oprogramowania należy usługodawcę wyposażyć sprzętowo w cztery serwery.
Serwery pełnią następujące zadania: serwer WWW (World Wide Web), serwer baz
danych, serwer plików i serwer poczty. Komplet serwerów w sposób kompleksowy
zapewniają środowisko testowe oraz sprawną realizację informatyczną dla działań
public relations za pośrednictwem sieci Internet. Wymienione cztery serwery
sprzętowe to komputery, które powinny być specjalnie przystosowane do pracy
ciągłej, spięte interfejsami sprzętowymi (materiałami montażowymi) i programowymi
(interfejsy sieciowe) z zabezpieczeniem fizycznym (szafa wentylowana, drzwi
zamykane), z zabezpieczeniem przepięciowym i podtrzymaniem bateryjnym, na
których zostanie zainstalowane oprogramowanie. Wszystkie cztery serwery muszą
stanowić jedną całość fizyczną, sprzętową, programową, elektryczną. Dlatego serwery
muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być objęte jego 36-cio
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miesięczną gwarancją realizowaną w trybie on-site za pośrednictwem autoryzowanej
organizacji serwisowej. Wszystkie elementy oferowanych konfiguracji wewnętrznej
serwerów muszą być zainstalowane fabrycznie przez producenta i muszą być objęte
jego gwarancją. Producent musi spełniać wymagania certyfikatu ISO 9001 w zakresie
projektowania i produkcji sprzętu. Dla oferowanych serwerów muszą być dostępne
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.
Serwery powinny być spięte sprzętowo i programowo w celu współdziałania.
Powinien to być switch co najmniej Gigabit Ethernet z nadmiarowością portów dla
ewentualnej przyszłej rozbudowy (min. 24 porty Ethernet 1000 i 4 porty Gigabit SFP).
Do wykonywania archiwizacji danych z serwerów w środowisku sieciowym oraz
odtworzeniu danych/systemu na wypadek awarii niezbędne będzie urządzenie
umożliwiające magazynowanie danych. Dostęp do dysku sieciowego, tj. do danych
umożliwia kontrolowany dostęp z poziomu organizacji jak i z zewnątrz. Dysk sieciowy
powinien pracować w macierzy RAID i zawierać, co najmniej 4 dyski o pojemności
2TB każdy w wymiennych kasetach.
Ponieważ zakłada się 4 fizyczne serwery, to ze względu na możliwość łatwego
zarządzania przez administratora należy zakupić szafę z urządzeniem KVM
(Keyboard Video Mouse) umożliwiające podłączenie do jednego zestawu klawiatury,
myszy, monitora urządzenia i zarządzanie wszystkimi serwerami. Konsola KVM
powinna być w formie wysuwanej kasety zainstalowanej w szafie, zintegrowany
i odchylany panel LCD o przekątnej co najmniej 17” 1280x1024 z zintegrowaną
klawiatura i Touch Padem.
Serwery musza być zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich, umieszczone
w szafie z wentylacją. Wraz ze sprzętem oferent musi dostarczyć komplet elementów
montażowych koniecznych do instalacji w szafie całości dostarczanego sprzętu
(serwery, macierze, przełączniki KVM i LAN, UPS) oraz kable do połączenia
Serwerów z macierzą dyskową oraz przełącznikiem KVM + kable do podłączenia
Serwerów i NAS do Switcha LAN.
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Wymagania dla aplikacji
W celu sprawnego funkcjonowania Systemu Informatycznego GeoAzbest
niezbędne jest oprogramowanie

zainstalowane

na infrastrukturze sprzętowo-

programowej. Specyfikacja oprogramowania została przedstawiona w tabeli 1.1.

Tab. 1.1. Oprogramowanie dla uruchomienia systemu informatycznego SIG

Wyszczególnienie
System operacyjny

Linux

Zalecana wersja
dystrybucja serwerowa np. RedHat
Enteprise Linux, SUSE Linux
Enterpise Server, CentOS

Protokoły sieciowe

IP v.4
TCP/IP
http/https
ssh
ftp
ssl

Oprogramowanie

Serwer WWW

Apache 2.2.x

Język skryptowy

PHP 5.3.x

SZRBD MySQL

MySQL 5.1.x

Dodatkowe moduły PHP:

php-mysql,
php-pdo,
php-gd,
php-xml,
php-jpgraph,
php-mcrypt

CMS

Joomla 1.5.x

Dodatkowe moduły JS

jQuery,

niezbędne do pracy

jQuery UI,

poszczególnych aplikacji

jQuery Lightbox
Slimbox
keydragzoom.js
markerclusterer.js

Narzędzia
wspomagające SZRBD

phpMyAdmin 3.4.x
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Core 2 Duo,

Laptop

Core 2 Quad,
i3, i5, i7
Pamięć operacyjna

Co najmniej 4GB

System operacyjny

Co najmniej Windows XP, Linux

Przeglądarka WWW

Chrome 8 i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej,
Internet Explorer 7.x, 8.x i 9.x , Safari
4.x i wyżej, Opera 10.6 i wyżej,
SeaMonkey 2.0 i wyżej

Języki skryptowe

JavaSript (włączona obsługa w
przeglądarce

Stacja robocza MAC,

Procesor

Intel Core 2Duo

laptop MAC

Pamięć operacyjna

4GB

System operacyjny

Co najmniej MacOSX 10.6.x

Przeglądarka

Safari 4.x i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej,
Opera 10.6 i wyżej

Tablet

1.4.

System operacyjny

Android 2.x

PODSUMOWANIE
Opracowany System Informatyczny GeoAzbest ma za zadanie wspomaganie

decydentów w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w ogniwach łańcucha
logistycznego podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze Polski
wschodniej. Poprzez wdrożenie opracowanych narzędzi informatycznych do systemu
zarządzania przez podmiot koordynujący, projekt informatyczny przyczyni się do
przyspieszenia tempa usuwania zanieczyszczenia środowiska azbestem z terytorium
Polski.
Z

technologicznego

punktu

widzenia

klient

może

zainstalować

System

Informatyczny GeoAzbest w trzech wariantach. Wariant pierwszy to korzystanie
z e-usług zlokalizowanych na serwerze klienta-usługodawcy w modelu klient-serwer
lub e-usługa w modelu CC (chmura obliczeniowa prywatna), przy wydatkowaniu na
zakup niezbędnej infrastruktury technicznej oraz platformy sprzętowo-programowej
systemu informatycznego GeoAzbest. Zakup i zbudowanie prywatnego centrum
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danych dla utworzenia CC to wydatek inwestycyjny ale umożliwia łatwy rozwój, gdyż
istnieje możliwość świadczenia usług oprogramowania jako usługę (SaaS), platformę
jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usługę (IaaS). Drugi wariant związany jest
z ograniczeniem wydatków na infrastrukturę techniczną oraz platformę sprzętowoprogramową, ale ponosi się comiesięczne koszty związane z opłatami za e-usługę
w modelu CC (chmura obliczeniowa publiczna) świadczoną przez komercyjne
podmioty. Zagrożeniem w korzystaniu z tego wariantu, jest zależność usług od
dostawcy, brak prywatności, ograniczoność zaufania związanego z bezpieczeństwem
danych, brak normalizacji oraz kwestie prawne związane z dostępem organów
ścigania do danych i incydentów, a także zagrożenie utraty kontroli lub dostępności do
CC i zarządzania nimi przez podmioty korzystające z usług w chmurze. Trzeci wariant
to połączenie dwóch wariantów, przy czym rola urządzeń z wariantu pierwszego wiąże
się z funkcją kopii zapasowej i archiwizacji danych z CC publicznych.
Niezależnie od wariantów instalacji, na strukturę CC składa się kilka poziomów:
sprzęt, platforma i oprogramowanie użytkowe oraz świadczenie e-usług dla
użytkowników. W przypadku publicznych CC użytkownicy płacą za to, z czego
korzystają, unikając dużych stałych kosztów początkowych na infrastrukturę
i oprogramowanie, związanych z samodzielną konfiguracją i eksploatacją sprzętu
komputerowego. Jednak istotą funkcjonowania Systemu Informatycznego GeoAzbest
jest korzystanie z e-usług z dostępem za pośrednictwem publicznej sieci internetowej.
Technologie ICT i dedykowany System Informatyczny GeoAzbest bezpośrednio
nie spowodują przyspieszenia tempa usuwania i unieszkodliwienia azbestu z województwa lubelskiego, lecz odpowiednio wykorzystane stanowią sprawne narzędzie
umożliwiające wspomaganie decyzji w optymalizacji przestrzennej alokacji zasobów,
pośrednio przyczyniając się do skrócenia procesów oraz działania sprawozdawcze,
które są nałożone przepisami prawnymi na podmioty w gospodarowaniu odpadami
niebezpiecznymi. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że przy złożoności problematyki
gospodarczej oraz określonych obowiązkach nałożonych przez przepisy prawa na
wszystkie podmioty w gospodarce odpadami niebezpiecznymi można nie korzystać
technologii ICT. Tym bardziej, że rozwój gospodarczy i urządzeń mobilnych powoduje,
że coraz mniej podmiotów świadczących usługi jest w stanie wykonać więcej zleceń,
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dzięki odpowiedniej koordynacji usług przez wykorzystanie odpowiednich programów
komputerowych. Większa realizacja zleceń przy koordynacji zasobów zwiększa
wydajności pracy i obniża koszty funkcjonowania łańcuchów składających się z uprawnionych podmiotów w gospodarowaniu azbestem. Zwłaszcza, że produkty
programowe w postaci programów są zamieniane na e-usługi w chmurze
obliczeniowej, a dostęp do e-usług odbywa się za pomocą przeglądarek internetowych
z dowolnego miejsca w przestrzeni, oczywiście przy warunku dostępu do sieci
Internet.
Niezależnie od wariantów instalacji wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu GeoAzbest należy traktować jako inwestycję, która powinna przynieść
określone

wymierne

korzyści

ekonomiczne

przez

zwiększenie

efektywności

wykorzystania zasobów lub przez oszczędność czasu realizacji zadań przez podmioty
gospodarcze. W gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi (w procesie usuwania,
unieszkodliwiania i składowania) nie można poszukiwać oszczędności kosztów
w działalności operacyjnej, gdyż poszczególne obowiązki podmiotów są ściśle
sprecyzowane przepisami prawa i związane określonymi nakładami. Elementem
zmniejszającym koszty łańcuchów logistycznych w skali województwa jest:
6

skrócenie czasu ewidencji (GeoAnkieter, Geodepozyt), a wiec oszczędność
czasu pracy ludzi przy ewidencjonowaniu w rodzajach i ilości wytwarzanych
odpadów oraz ich informacji o wytwórcach.
obniżenie kosztów funkcjonowania w łańcuchach, a tym samym całego
przedsięwzięcia

przez

ograniczenie

ilości

środków

transportowych

wykorzystanych do transportu odpadów przy zachowaniu standardów jakości
7

środowiska . Aby osiągnąć ograniczenie ilości środków transportowych
wykorzystanych do transportu odpadów można zmniejszyć liczebność
przewozów (przebieg taboru w wozokilometrach), zwiększając ładowność

6

Jest to obowiązek zapisany w [UOD] art. 79, punkt 2, ustęp 5.

7

„Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie może powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska.” Art. 174, punkt 1 ustawy [POS01].
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samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, oczywiście do pewnej granicy
wynikające z charakterystyki pojazdów, wielkości tonażu obciążalności dróg
(należy respektować zakazy wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
całkowitej wg informacji na znakach drogowych B18 – ograniczenia tonażu
pojazdów) oraz możliwości przewozu towarów niebezpiecznych przez
obszary chronione. Drugim rozwiązaniem zmniejszającym przebieg taboru
w wozokilometry

jest

wprowadzenie

węzłów

pośredniczących

magazynujących odpady. Węzy pośredniczące buforują ilość odpadu,
a transport do składowiska musi się odbywać odpowiednimi pojazdami,
spełniającymi kryteria obciążalności dróg i standardów jakości środowiska.
Oprócz wymiernych ekonomicznych oszczędności należy również uwzględnić
korzyści ekologiczne przy transportu odpadów. Osiągnięcie celu ekologicznego, jakim
jest ograniczenie hałasu, zmniejszenie emisji produktów spalania paliw, zmniejszenia
ryzyka kolizji pojazdów ze zwierzętami i co się z tym wiąże zmniejszenia śmiertelności
zwierząt oraz ograniczenie efektu bariery dla przemieszczających się zwierząt.
Kolejną korzyścią z wykorzystania oprogramowania wiąże się z rozwiązaniem
potencjalnego problem dostępności środków transportowych oraz nierównomierności
dostaw

odpadów

do

składowiska

podziemnego

odpadów

niebezpiecznych.

Buforowanie odpadów w tymczasowym magazynie zorganizowanym na terenie
kopalni jest bardzo istotne, gdyż transport odpadów azbestowych do docelowych
miejsc zlokalizowanych w określonych chodników kopalnianych musi być w ciągu
technologicznym do jego pełnego zapełnienia.
Wymienione korzyści społeczne, ekologiczne, ekonomiczne z wykorzystaniem
oprogramowania wiążą się z zaspokojeniem potrzeb użytkowników systemu
GeoAzbest. Oczekiwania użytkowników dotyczą zaspokojenia potrzeb informacyjnych
(zbioru funkcjonalności aplikacji), manualnych (związanych z obsługa zbioru aplikacji),
estetycznych (związanych z pozytywnymi wrażeniami estetycznymi, np. symetria,
kolorystyka, porządek, co będzie miało wpływ na samopoczucie człowieka
obsługującego aplikację), bezpieczeństwa (związanych z poczuciem bezpieczeństwa,
tzn. że użytkownik nie utraci danych, które są przechowywane w aplikacji oraz dane
nie ulegną przypadkowej modyfikacji, a w przypadku poufności danych, nikt nie
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powołany nie zapozna się z informacją). Wykorzystanie technologii chmur
obliczeniowych i zamiana oprogramowania na e-usługę to istotna zmiana w podejściu
do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Użytkownicy korzystają z oprogramowania, które jest im znane (przeglądarki internetowe) i sposób korzystania z usług jest
na zasadzie analogii do innych aplikacji internetowych w chmurach obliczeniowych
(e-mapy, sieci społecznościowe, przechowywanie/dzielenie się plikami, aplikacje
biurowe). Również użytkownicy mogą korzystać z urządzeń stacjonarnych jak
i mobilnych. Połączenie mobilności, personalizacja usług i narzędzi informatycznych
pozwala korzystać z aplikacji przez wielu użytkowników, co powoduje, że opracowany
System Informatyczny GeoAzbest jest platformą do przechowywania, przetwarzania
i wymiany informacji we wspólnych temacie usuwania i unieszkodliwiania materiałów
niebezpiecznych, jakim jest azbest.
Uzyskanie

przyspieszenia

tempa

usuwania

zanieczyszczenia

środowiska

azbestem zależy od dyscypliny realizacji zadań, zaangażowania administracji
publicznej i samorządowej, zastosowania właściwych bodźców motywacyjnych
stymulujących wzrost aktywności społecznej w działaniach związanych z bezpiecznym
usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz w istotnym stopniu od
efektywnego systemu zarządzania.

2
Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem
chmur obliczeniowych
Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej
jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko,
co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować. [ŻER12]

2.1.

WPROWADZENIE
Od zarania dziejów jednym z kluczowych czynników rozwoju cywilizacyjnego jest

informacja, która miała i wciąż ma ogromny wpływ na osiągnięcia ludzkości oraz
zapewnianie ich trwałości, i która wciąż stanowi główny fundament dalszej ewolucji.
Coraz większy sens ma nie tyle jej znaczenie, co świadomość roli, jaką odgrywa ona
w życiu jednostki, jak i całego społeczeństwa. Ważną rolę w dalszym ciągu pełni
proces zdobywania wiedzy oraz uczenia się. Zmianie jedynie ulega paradygmat tego
procesu, to znaczy coraz częściej daje się zauważyć, że tradycyjny model nauczania
indywidualnego, opartego na relacjach nauczyciel – uczeń, zostaje wypierany przez
model kształcenia masowego i powszechnego. Do takiego stanu rzeczy w znacznym
stopniu przyczyniły się nowe, nieustannie zmieniające się technologie informacyjnokomunikacyjne. Zaliczyć do nich można popularną ostatnio chmurę obliczeniową,
innowacyjną i kreatywną technologię, która w istotny sposób przyczynia się do
postępu technicznego, a także wpływa na zmianę postaw i zachowań zarówno
indywidualnego człowieka, jak i zbiorowości. Jako przykład mogą tu posłużyć sytuacje
obserwowane od jakiegoś czasu w obszarze wiedzy i procesów kształcenia się,

Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej

30

w których to zamiast zapamiętywać ważne dla nas informacje, wolimy przyswajać
sobie proste sposoby dotarcia do nich, poprzez formułowanie odpowiednich zapytań
w przeglądarce internetowej.
Chmura

obliczeniowa

wspomaga

również

rozwój

szeroko

rozumianego

e-learningu tj. nauczania umożliwiającego skuteczne kształcenie na odległość, za
sprawą Internetu pełniącego rolę nośnika komunikacyjnego. Internet jako abstrakcyjna
chmura staje się więc elementarnym miejscem pozyskiwania, tworzenia, użytkowania
oraz

gromadzenia

informacji.

Sprzyja

on

wzajemnej

współpracy,

a

także

innowacyjnym formom zespołowego komponowania wiedzy i uczenia się. Zatem
wykorzystanie cloud computing zarówno w edukacji, jak i w firmach, prowadzących
różnego rodzaju szkolenia, czy też przez indywidualne jednostki, pomaga w procesie
uczenia się, który może trwać nawet całe życie, a tym samym wpływa na
konkurencyjność gospodarki opartej na wiedzy.

2.2.

TECHNOLOGIA CLOUD COMPUITNG
Cloud computing, czyli tzw. przetwarzanie danych w chmurze, to jeden

z najnowszych trendów sektora IT, coraz powszechniej wykorzystywany zarówno
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Główną jego ideą jest udostępnianie aplikacji
i usług sprzętowych za pomocą łącza internetowego z dowolnego miejsca na świecie,
z dowolnego urządzenia (komputer, smartfon, iPad itp.) i w dowolnym czasie (rysunek
2.1). Użytkownik posługując się specjalnym oprogramowaniem łączy się z platformą
chmury uzyskując w ten sposób łatwy dostęp do gotowych rozwiązań, które aby mogły
być rozpatrywane w kategoriach chmury obliczeniowej, powinny posiadać następujące
cechy:
wirtualizację,
swobodny dostęp,
elastyczność i skalowalność,
łączenie zasobów informatycznych dostępnych dla wielu użytkowników,
płatność adekwatną do użytkowania [PIG12].
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Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową [IBN11] wiele firm, jak
i indywidualnych użytkowników, docenia aktualnie zalety modelu cloud computing.
Jego wykorzystanie sprawia między innymi, że konfiguracja systemu ograniczona jest
do niezbędnego minimum, gdyż wiąże się ze stosunkowo niskimi kosztami
poniesionymi na wdrożenie systemu. Dzieje się tak dlatego, że to usługodawca
chmury

zajmuje

się

infrastrukturą

techniczną,

programiści

zaś

pozostają

odpowiedzialni jedynie za problematykę merytoryczną. Przekłada się to również na
korzystniejsze

rozliczanie,

lepsze

zaplanowanie

wydatków

informatycznych

w przedsiębiorstwie, mniejsze potrzeby w zakresie powierzchni biurowej oraz
ograniczenie liczby pracowników, których zadaniem jest wsparcie informatyczne firmy.
Dodatkową zaletą chmury jest jej wydajność. Duże centra przetwarzania danych
zapewniają nieosiągalną nawet dla najbardziej rozbudowanej stacji roboczej moc
obliczeniową, nieograniczoną powierzchnię dyskową oraz daleko posunięte platformy
programistyczne. Usługi w chmurze oferują również wysoką jakość, łatwy dostęp do
danych wszystkim użytkownikom, zarówno stacjonarny, jak i mobilny. Dzięki czemu
fizyczna zmiana całej infrastruktury informatycznej nie jest konieczna w przypadku
zmiany siedziby firmy. Usługa cloud computing gwarantuje także bezpieczeństwo
poprzez znikomą awaryjność systemu zarządzania firmą oraz chroni przed utratą
danych. Gromadzone informacje są kopiowane i przechowywane w co najmniej
dwóch równoległych centrach danych. Gdy dochodzi do ewentualnej awarii jednego
z centrów, automatycznie włącza się kopia zapasowa z równoległego centrum
przetwarzania [KUB11]. Z uwagi na to, że usługobiorca w pełnym zakresie powierza
usługodawcy kontrolę nad bezpieczeństwem, ważną kwestią staje się opracowanie
dobrowolnych systemów certyfikacji w zakresie chmury obliczeniowej, obejmujących
całą UE. Usługodawcy zyskaliby dzięki temu pomocne narzędzie, umożliwiające
dostarczanie usługobiorcom niezbędnych informacji, dotyczących jakości usług i ich
zgodności z przepisami.
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Rys. 2.1. Struktura chmury obliczeniowej
Źródło: [http://infografika.wp.pl/title,91-proc-polskich-uzytkownikow-komputerow-nie-wie-co-to-cloud-computing, wid,
14946645,wiadomosc.html]

Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych

2.3.

33

PROCES CIĄGŁEGO UCZENIA SIĘ W CHMURZE
W dzisiejszym, nieustannie zmieniającym się świecie ustawiczne kształcenie jest

procesem coraz bardziej efektywnym, za sprawą wykorzystania nowoczesnych
technologii informatycznych (między innymi cloud computing), co ma ogromny wpływ
na

konkurencyjność

gospodarki

opartej

na

wiedzy.

Stymulowanie

rozwoju

gospodarczego w państwach członkowskich poprzez edukację, rozwój różnorodnych
dziedzin naukowych oraz doskonalenie zawodowe, to główne cele programu
edukacyjnego Lifelong Learning Programme (LLP) - Uczenia się przez całe życie,
uruchomionego przez Komisję Europejską. Wspomaga on potrzeby rozwoju
europejskich społeczeństw poprzez stwarzanie możliwości ciągłego pogłębiania
swojej erudycji oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w różnych etapach życia.
W skład obszarów jego działalności wchodzą następujące podprogramy:
Comenius – edukacja przedszkolna i szkolna,
Erasmus – szkolnictwo wyższe,
Leonardo da Vinci – kształcenie zawodowe,
Grundtving – kształcenie dorosłych,
Program przekrojowy – m. in. promocja nauki języków obcych, rozwój
nauczania poprzez ICT itp.,
Program Jean Monnet – integracja społeczna w zakresie edukacji na terenie
Europy.
Popularne ostatnio przetwarzanie w chmurze jest jednym z najbardziej
nowatorskich i kreatywnych rozwiązań w branży IT, które odgrywa ważną rolę
w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa, i które w znacznym stopniu wpływa
na progres techniczny, cywilizacyjny i naukowy całej gospodarki [GOL02]. Wspomaga
ono proces ciągłego uczenia się poprzez wykorzystanie jego zalet, wśród których na
szczególną uwagę zasługują:
gwarancja pozyskiwania niezbędnych informacji w prosty, szybki i bezpieczny
sposób z dowolnej lokalizacji,
łatwy dostęp do rzetelnej informacji lub sprawdzonej usługi,
szybkość wdrożeń nowych usług,
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brak uprzedzeń i preferencji w kwestii dostępu do informacji, zwłaszcza tej
publicznej,
ukierunkowanie na bogatą propozycję produktów i usług społeczeństwa
informacyjnego o maksymalnym zasięgu,
wzrost konkurencyjności i innowacyjności platform mających na celu
kształcenia i prowadzenia szkoleń drogą elektroniczną (e-learning), który
oznacza wzrost konkurencyjności całej gospodarki opartej na wiedzy,
podnoszenie kwalifikacji, a przez to i efektywności pracowników różnych
specjalności, co wpływa na lepsze wykorzystanie ich potencjału,
pozyskiwane oszczędności za sprawą niższych kosztów utrzymania zasobów
IT

oraz

zredukowanych

nakładów

inwestycyjnych

na

infrastrukturę

informatyczną,
promowanie kreowania i udostępniania usług posługujących się technologią
cloud computing, zarówno w różnych sferach gospodarki, jak i życia
społecznego,
likwidacja restrykcji organizacyjnych, edukacyjnych i ekonomicznych w celu
ułatwienia dostępu ośrodkom narażonym na wykluczenie cyfrowe,
podnoszenie jakości usług obywatelom, z takich sektorów jak edukacja,
administracja czy służba zdrowia.
Z przytoczonych wyżej atutów cloud computing można wnioskować, że rozwój
europejskich społeczeństw, skoncentrowany na nowych aspektach uwzględnianych
przez program LLP, nie zależy wyłącznie od postępu techniki, lecz również od
wprowadzania wyraźnych zmian dotyczących nawyków, świadomości oraz sposobów
uczenia się i metod pracy zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Pokazują
także, że ważnym czynnikiem w procesie uczenia się jest poziom zdolności
dostosowania i wykorzystania nowoczesnych technik ukierunkowany na własne
potrzeby. Ponadto korzyści płynące z zastosowania chmury obliczeniowej w dużej
mierze ułatwiają realizację szczegółowych zadań programu LLP, do których należą
między innymi [POD11]:
dążenie do wysokiego poziomu procesu uczenia się przez całe życie,
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podnoszenie jakości, atrakcyjności i dostępności ofert dotyczących programu
LLP w państwach Unii Europejskiej,
wspieranie kreatywności, przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz inicjatyw
mających na celu zwiększanie szans na zatrudnienie,
rozpowszechnianie i ułatwianie nauki języków obcych,
wspomaganie nowych przedsięwzięć w zakresie stosowania innowacyjnych
technologii w sektorze edukacyjnym,
promowanie nowatorskich metod i koncepcji kształcenia,
tworzenie

materiałów

edukacyjnych

i

usług

mających

na

celu

rozpowszechnianie uczenia się przez całe życie,
wzmocnienie współpracy wśród krajów członkowskich.
Realizacja strategii dotyczącej globalnego spojrzenia na edukację w myśl, której
edukacja jest najważniejszym zadaniem ludzkości, bo tylko jej zawdzięczamy cały
nasz dorobek cywilizacyjny [AYA12], staje się dziś możliwa dzięki technologii cloud
computing, pozwalającej na istotną przemianę wszechobecnych aktualnie, lecz
niezbyt

efektywnych

modeli

edukacyjnych.

Wykorzystanie

w

szkołach

tego

nowatorskiego rozwiązania przyczynia się bowiem do usprawniania procesu uczenia
się i nauczania, podnoszenia atrakcyjności i jakości treści, z którymi zapoznają się
uczniowie. Sprawia również, że nauczanie staje się interaktywne i multimedialne.
Ponadto odbywa się ono w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji, a także
umożliwia uczniom zarówno uzasadnioną rywalizację jak i potrzebę współpracy. Taka
forma nauczania umożliwia dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb uczniów
zarówno tych mieszczących się w normach przyjętych przez system edukacyjny, jak
i tych bardzo utalentowanych, mniej zdolnych czy niepełnosprawnych. Treści
nauczania mogą być przygotowane na wielu poziomach trudności, w uzasadnionych
przypadkach mogą być dostosowane np. do wzrokowców, którzy wolą przeczytać
przygotowaną treść, lub też do słuchowców, którzy preferują wysłuchać wersję audio
tego samego materiału [IBN11].
Za sprawą zmian związanych z przejściem na platformę e-learningową tworzy się
interakcja pomiędzy uczniem a treścią edukacyjną, dzięki której uczniowie i studenci
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mają o wiele większe możliwości poznawania, utrwalania i testowania wiedzy. Treści
edukacyjne nie są zbiorem zeskanowanych książek, lecz platformą e-learningową
wzbogaconą o testy, ćwiczenia, łamigłówki, materiały audio i video, która umożliwia
szeroko rozumianą interakcję, i w której ogromną rolę odgrywa szybka aktualizacja
treści zapewniająca duże ich zróżnicowanie oraz demonstrująca różne ich podejścia.
Model

oparty

na

chmurze

usprawnia

organizację

samego

procesu

dydaktycznego, który staje się bardziej przejrzysty – na podstawie zadań
umieszczanych w chmurze przez ucznia lub studenta można zaobserwować jego
postępy, zaś na podstawie materiałów dydaktycznych zamieszczanych na platformie
przez nauczyciela można obserwować jego pracę. Studenci czy uczniowie mają
możliwość przesyłania swoich prac zaliczeniowych na wydzielone miejsca na
platformie edukacyjne, a nie tylko za pomocą e-maila, co pozwala zachować porządek
w komunikacji pomiędzy uczącym się a nauczającym i ułatwia pracę.
Technologia cloud computing

znacznie ogranicza zarządzanie sprzętem

w szkołach i na wyższych uczelniach. Wystarczy więc router, gwarantujący połączenie
z Internetem oraz najnowsza wersja przeglądarki internetowej, aby utrzymywanie
szkolnego serwera stało się zbyteczne. W takiej sytuacji nauczyciel informatyki
zamiast zarządzać serwerem, sprawować kontrolę nad jego bezpieczeństwem,
aktualizacją oprogramowania oraz dbać o właściwe funkcjonowanie aplikacji, może
efektywniej

oddać się dydaktyce (rysunek 2.2). Poprzez dostęp do platform

pogłębiających budowę i zakres kompetencji, które mają bezpośredni wpływ na
przekazywanie wiedzy uczniom, ma on szansę certyfikacji oraz ewolucji procesu
uczenia się i nauczania.
Na drodze do pełnego wykorzystania modelu cloud computing w sektorze
oświaty stoją jednak ograniczenia prawne. Brak odpowiednich rozporządzeń wywołuje
niechęć do implementacji nowych rozwiązań oraz przyczynia się do konserwatywnej
postawy administracji publicznej, zwłaszcza w sektorze edukacji. Pomimo tego należy
dążyć do eliminacji różnorodnego deficytu norm i interpretacji prawnych, dotyczących
przetwarzania danych w chmurze, poprzez ustanawianie prawa oświatowego,
uwzględniającego postęp technologiczny oraz wydawanie precyzyjnych interpretacji
istniejących już przepisów.
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Rys. 2.2. Uczenie się w chmurach
Źródło [http://www.egospodarka.pl/85085,BYOC-nadciaga-osobista-chmura-obliczeniowa,1,39,1.html]

Chmura obliczeniowa to idealne środowisko dla e-learningu, narzędzia
wspierającego proces dydaktyczny, wychowawczy i organizacyjny, którego jedną
z zalet jest również większa dostępność szkoleń. Obecnie odchodzi się od modelu
wdrażania platformy e-learningowej na serwerach klientów, na rzecz tzw. modelu
cloud computing. Szkolenia pracowników oparte na tak rozumianym e-learningu są
rozwiązaniem optymalnym pod względem kosztów jak i czasu wdrożenia, a także
pozwalają w bardziej efektywny sposób dotrzeć do większego grona odbiorców.
Szkolenia
potrzebach

e-learningowe,

udostępniane

współczesnego

odbiorcy,

poprzez
który

chmurę,

oczekuje

skupiające
wysokiego

się

na

poziomu

merytorycznego oraz atrakcyjnych i zróżnicowanych metod, posiadają następujące
cechy [HRN12]:
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elastyczność – samodzielna nauka w dowolnym czasie i miejscu,
innowacyjność – wyjątkowe połączenie, treści, dźwięku i grafiki,
interaktywność

–

możliwość

kontaktu

z

grupami

użytkowników,

nauczycielami, instruktorami za pomocą takich rozwiązań jak: e-mail, tablice
ogłoszeń, fora dyskusyjne oraz chat,
wygoda – nauka w komfortowych warunkach, wysoka i łatwa dostępność,
brak kosztów poniesionych na dojazdy i hotele.
Wykorzystanie cloud computing do szkoleń internetowych wciąż nie jest jeszcze
standardem, gdyż niesie za sobą pewne wątpliwości, dotyczące w dużej mierze
kwestii bezpieczeństwa danych. Eksperci jednak zapewniają, że chmura obliczeniowa
minimalizuje ryzyko ataków wirusów, a dane przechowywane w chmurach są
regularnie archiwizowane, co zmniejsza ryzyko ich utraty. Dzięki temu nowy sposób
implementowania platform e-learningowych zyskuje coraz większe uznanie wśród
klientów, natomiast same firmy są coraz bardziej skłonne do powierzania całkowitego
outsourcingu przy wdrażaniu i zarządzaniu serwisami szkoleniowymi.

2.4.

PODSUMOWANIE
Środowisko chmury obliczeniowej stanowi konkretną propozycję skutecznego

i efektywnego

dostarczania

usług

informatycznych,

w

połączeniu

z

istotnie

ograniczoną złożonością oraz znacznie obniżonymi kosztami IT związanymi z utrzymaniem starych i rozpoczęciem nowych inwestycji. Zjawisko to jest atrakcyjne nie
tylko z punktu widzenia technologii, lecz również z powodu jego znaczącego wpływu
na rozwój edukacyjny, głównie poprzez wykorzystanie go w procesie ustawicznego
uczenia się i nauczania. Dlatego zachodzi ciągła potrzeba dokształcania się i pogłębiania wiedzy na jego temat oraz kompleksowego opracowania standardów jego
stosowania, dzięki którym stanie się ono w pełni innowacyjnym narzędziem sektora IT,
którego jedną z najistotniejszych zalet jest to, że każdy zainteresowany może
wybierać usługę samodzielnie, kierując się własnymi potrzebami.

3
Wybrane moralne problemy związane
z funkcjonowaniem chmur obliczeniowych

3.1.

WPROWADZENIE
Zagadnienie cloud computingu stało się w ciągu ostatnich lat bardzo popularne.

Dzięki wejściu do gry największych graczy IT, takich jak Amazon, Salesforce, Yahoo
czy Microsoft, chmura stała się głównym tematem wielu publikacji naukowych
i publicystycznych. Dyskusje na ten temat prowadzą czołowi eksperci IT, ale także
zaintrygowani nowymi możliwościami, przeciętni użytkownicy.
Przeprowadzone

przez

Barracuda Networks badania

producenta
1

rozwiązań

bezpieczeństwa

IT,

firmę

[EGO13], jednoznacznie wskazują, że firmy będą

sięgać po wirtualizację i gromadzenie danych w chmurze jeszcze w większym stopniu
niż dotychczas. Według zebranych danych, w bieżącym roku chmura może osiągnąć
szczyt zainteresowania i zastosowania wśród użytkowników. Wynika to głównie
z tego, że przedsiębiorstwa coraz częściej szukają możliwości zarządzania systemami
IT właśnie z użyciem tego rozwiązania. Eksperci z firmy wskazują również na bardzo

1

Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2012/2013 r. na grupie 150.000 klientów firmy.
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dynamiczny wzrost pojemności dysków wirtualnych. Co więcej, przewiduje się, że
tendencja ta zostanie utrzymana w następnych latach.
Według autora: „Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok upłynie pod znakiem
wirtualizacji – do tej pory jej wpływ był widoczny niemal wyłącznie w sferach obliczeń
i przechowywania danych. Wkrótce na dobre przeniknie sieć i zmieni sposób, w jaki ją
postrzegamy. Trudno szacować skalę tych zmian, ale będzie sporo nowych
możliwości i usprawnień, jednym z nich będzie na pewno koncentracja zabezpieczeń
bliżej chronionych zasobów. Z perspektywy bezpieczeństwa to ważna nowość"
[EGO13].
Należy podkreślić, że uzyskane wyniki wskazują także na jeszcze jeden problem.
Dotyczy on podejścia do zabezpieczenia danych. Normą staje się to, że użytkownicy
oczekują ochrony, nie pojedynczych plików, ale całości ich pracy. To ważna zmiana,
która wiąże się z ogromnym przyrostem informacji i koniecznością gromadzenia
danych. Ta prawidłowość może przyczynić się do rezygnacji z tradycyjnych nośników
informacji na rzecz dysków przenośnych oraz chmury. Ten trend można już
zauważyć, zwłaszcza przy projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań do
archiwizacji danych, wśród których na popularności zyskują rozwiązania hybrydowe,
łączące zapis na dysk z deduplikacją oraz funkcją replikacji bezpośrednio do chmury.
W opinii ekspertów firmy Barracuda Networks, może to w szybkim tempie
doprowadzić do wzrostu popularności rozwiązań wykorzystujących chmurę, co
wpłynie na obniżenie ich ceny, a tym samym na wzrost ceny tradycyjnych rozwiązań
i w konsekwencji, wyparcie ich z rynku. W prezentowanym raporcie, eksperci zwracają
także uwagę na problem, z którym wkrótce będzie musiała zmierzyć się większość
firm na świecie, czyli wypracowanie nowych rozwiązań związanych z korzystaniem w
miejscu pracy z social media. Według badań przeprowadzonych przez firmę
Barracuda, aż 86% respondentów przyznało, że aktywność pracowników na portalach
tego typu może wpływać na bezpieczeństwo firmy. Ponad 3/4 pracodawców wyraża
zgodę na korzystanie z Twittera podczas pracy, a prawie 70% umożliwia dostęp do
Facebooka. Tym samym eksperci są zdania, że rodzi to konieczność wdrożenia
nowych

sposobów

społecznościowych.

selektywnego

udostępniania

treści

w serwisach
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Wskazane tendencje przekładają się wprost na większe zainteresowanie chmurą.
Z kolei wzrost popularności, a w związku z tym przyrost użytkowników cloud
computing przynosi szereg pytań i kontrowersji związanych z jej funkcjonowaniem.
Dotyczy to zwłaszcza zagadnień moralnych, które dotychczas były niewidoczne lub
wydawały się nieistotne, jak np. wykorzystywanie danych, prywatność czy też prawo
do własności intelektualnej. Sygnalizowane w raporcie tendencje niosą za sobą
szereg problemów i dylematów natury moralnej, które w wraz z rozwojem opisywanej
technologii będą musiały znaleźć określone rozwiązania. Celem rozdziału jest analiza
wybranych problemów moralnych wynikających z użytkowania chmury komputerowej
oraz próba określenia możliwości zapobiegania ich występowaniu.
Żeby móc dokonać analizy problemów moralnych, które pojawiają się w związku
z funkcjonowaniem cloud computing, należy krótko scharakteryzować samą chmurę.

3.2.

CLOUD COMPUTING – CO TO JEST?
Jak już zostało to podkreślone, rosnąca popularność mobilnych technologii

komunikacji zwiększa ilości danych, których przetwarzanie należy do codziennych
obowiązków wielu pracowników, w tym także menadżerów. Błyskawiczny dostęp do
danych i ich przetwarzanie stanowią istotny element każdej organizacji.
W tej sytuacji pomocna staje się technologia cloud computing, oferująca
nieograniczony dostęp do przechowywanych danych z dowolnego miejsca na świecie.
Równie ważnym aspektem przetwarzania w chmurze jest obniżenie kosztów
infrastruktury IT, za którą odpowiada dostawca usługi
Większość użytkowników nie zauważa nawet, że korzysta z technologii chmury,
warto sobie zatem uświadomić, że przecież tak popularne systemy poczty
elektronicznej są najbardziej jaskrawym przykładem cloud computing, a jednocześnie
obrazują, jak długo korzystamy z tej technologii. Oczywiście, należy zdać sobie
sprawę z tego, że możliwości zastosowania tej technologii jest znacznie więcej,
a dynamicznie rozwijająca się gospodarka oparta o innowacyjne rozwiązania, będzie
stale je pomnażała.
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Filozofia cloud computing polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia
usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie
stałego dostępu poprzez komputery użytkowników. Dzięki temu ich bezpieczeństwo
nie zależy od tego, co stanie się z takim komputerem, a szybkość procesów wynika
z mocy obliczeniowej serwera i wydajności łączy internetowych.
W modelu chmury obliczeniowej możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje
ze względu na sposób dostępu:
Chmura prywatna – rozwiązanie korzystające z infrastruktury i zasobów IT
klienta. Pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania z wykorzystania
zasobów, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastyczności i efektywności. To
rozwiązanie znajduje zastosowanie głównie, jako środowisko do testowania i rozwoju
rozwiązań.
Chmura hybrydowa – rozwiązanie przeznaczone dla klientów oczekujących
krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc przetwarzania w cyklach
operacyjnych. Dzięki rozwiązaniu hybrydowemu można wykupić moc obliczeniową na
zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna i w wymaganych
ilościach. Ten rodzaj chmury dostępny jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
Chmura publiczna – działania niektórych klientów pozwalają im na korzystanie
z innego modelu dostaw usług IT. Funkcjonując na wielu rynkach jednocześnie ich
priorytetem jest natychmiastowe udostępnienie danych klientom na całym świecie.
W takim przypadku usługa dostarczana jest w formie ustalonej i zwymiarowanej
w aspekcie funkcjonalności i uwarunkowań związanych ze świadczeniem samej
usługi. Specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla
klienta końcowego, często nie jest znana lokalizacja samej usługi. Nie ma to jednak
znaczenia, ponieważ o jakości decyduje funkcjonalność i dostępność usługi.
Drugim podziałem jest podział wynikający z funkcjonalności oferowanych usług:
Zasoby danych (dropbox, skydrive, google dysk)
Usługi biurowe (google doc, Microsoft office 365)
Usługi serwerowe (vmvare, google apps, xen)
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Usługi przechowywania danych w sieci (Dropbox, Microsoft Skydrive, Google
Dysk) oferują wirtualną pamięć dyskową, którą możemy wykorzystać na własne
potrzeby. Dostęp do zasobów oferowany jest przez przeglądarkę internetową.
Większość dostawców usługi oferuje również program klienta instalowany na
urządzeniu, umożliwiający synchronizację zasobów lokalnych z przechowywanymi
w sieci. Zaletą takiego rozwiązania będzie możliwość pracy „offline”, a w przypadku
braku dostępu do sieci, użytkownik jednocześnie będzie posiadał kopię swoich
danych. Stosowanie tego rozwiązania jest niewątpliwie łatwe i nie powinno stanowić
problemu dla nawet początkujących użytkowników. Istotnym mankamentem jednak
tego rozwiązania jest brak możliwości ustawienia praw dostępu do użyczanych
zasobów. Co prawda, rozwiązanie umożliwia udostepnienie zasobu, lecz nie pozwala
operować prawami zapisu, co wielu przypadkach jest niezbędne.
Początek rozwoju cloud computing datuje się na lata ’60-te XX w. i od tego czasu
zjawisko to przeszło szereg przeobrażeń: od gird i użyteczności obliczeniowej
począwszy, przez obsługę aplikacji ASP i na SAAS kończąc [MOH09].
Dynamiczny wzrost rozwoju chmury nastąpił jednak w latach 90-tych, co
spowodowane

było

przede

wszystkim

rozwojem

technologii

łączności

bezprzewodowej i wzrostem popularności urządzeń mobilnych z dostępem do
Internetu. Początkowo, technologia była wykorzystywana do skomplikowanych
i zaawansowanych obliczeń, następnie została spopularyzowana i dostosowana do
potrzeb zwykłych użytkowników.
Najłatwiej funkcjonowanie „chmury” można przedstawić za pomocą rysunku 3.1.
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Rys.3.1. Schemat funkcjonowania cloud computing
Źródło: /www.google.pl/search (02.05.2013).

Technologia chmury realizuje szereg funkcji, ale J. Timmermans, B. C. Stahl,
V. Ikonen, E. Bozdag jako jej istotne cechy, wskazują [TIM13]:
wirtualizację zasobów;
skalowalność i elastyczność;
efektywność podziału zasobów;
zoptymalizowanie wykorzystania;
łatwość użytkowania;
szybką wymianę informacji;
dostępność;
anonimowość.
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Wszystkie one stanowią niewątpliwy atut, bo z jednej strony użytkownicy mają
łatwy dostęp do wielu danych, mogą też pozyskiwać informacje z dowolnego
urządzenia, ale z drugiej strony rodzi się szereg pytań, o to gdzie są zapisywane
informacje, jak będą przechowywane i kto faktycznie może mieć do nich dostęp. Tym
samym, daje to optymalizację zastosowań zasobów, ale też niesie możliwość
wykorzystania ich przez osoby czy organizacje do tego nieuprawnione.
Wskazuje się również jeszcze inne cechy cloud computing, takie jak: niskie
koszty użytkowania, lepsze zabezpieczenie techniczne czy większą efektywność
poprzez specjalizację i centralizację. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych
przez ICD na zlecenie Komisji Europejskiej w 2011 r. w firmach korzystających
z chmury obliczeniowej.
Wynika z nich jednoznacznie, że oszczędności z tym związane wyniosły średnio
10 – 20% kosztów IT. W

przypadku 36% przebadanych przedsiębiorstw,

wykorzystanie cloud computing wygenerowało oszczędności w wysokości co najmniej
20% wydatków na IT [COM12].
Ponadto, w celu szybkiego wdrożenia modelu chmury obliczeniowej w UE,
Komisja Europejska w 2012 r. zaproponowała m.in. przyjęcie nowych rozwiązań
prawnych dla ochrony danych oraz opracowanie spójnych standardów regulujących
ich przetwarzanie, co pomoże zwiększyć bezpieczeństwo świadczonych usług
[KOM12]. Potwierdza to stanowisko, że rozwiązania jakie oferuje chmura są lepsze,
tańsze i bardziej efektywne.

3.3.

ANALIZA

WYBRANYCH PROBLEMÓW MORALNYCH WYSTĘPUJĄCYCH
W CHMURZE

Należy zauważyć, że cloud computing to nie tylko technologia, czy też konkretne
rozwiązanie techniczne. To również określona rzeczywistość społeczna, czyli
użytkownicy, a zatem – ludzie. Z kolei z nimi, bardzo ściśle związane będą określone
postawy, zachowania, relacje i oczekiwania, czyli wszystkie te czynniki, które w istotny
sposób korelują lub są wręcz determinowane przez sferę wartości. Trawestując znaną
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sentencję, można powiedzieć, że „takie będą działania w chmurze, jacy będą
uczestnicy, czyli dostawcy usług i użytkownicy”.
Niemniej, rozpoznanie i zdiagnozowanie problemów moralnych związanych
z technologią chmury, umożliwi oszczędność czasu i środków na ich rozwiązywania.
Według J. Timmermansa &in. [TIM13] zagadnienie chmury należy sprowadzić do
trzech wymiarów, które mają istotne znaczenie w analizie problemów moralnych. Są
to:
1) umiejscowienie kontroli i przeniesienie jej z użytkowników na zewnątrz,
2) sposób gromadzenia i przechowywania danych w różnych i przez różne
instytucje,
3) komplementarność usługi, czyli połączenie wielu w jedną, ale mającą różne
poziomy i funkcje.
Chociaż cloud computing rozwija się bardzo dynamicznie i jest wykorzystywana
przez coraz większą liczbę osób i organizacji to kwestie etyczne, jak na razie nie są
dostatecznie szeroko omawiane. J. Moore [MOO06] i L. M. Vaquero [VAQ09]
uważają, że zastosowanie różnych technologii w chmurze, powoduje „koncepcyjny
zamęt” i trudność w zdefiniowaniu czym jest cloud computing i jak powinna
funkcjonować. W ich opinii wśród wielu kwestii należy zwrócić uwagę przede
wszystkim na:
Kontrolę – ponieważ wszelkie informacje przechowywane lokalnie są
lokowane w chmurze. Tym samym użytkownik powierza swoje dane, a nie
jest w stanie ich bezpośrednio i całkowicie kontrolować [HAE10]. Według
S. Paguette’a problemy związane z kontrolą to: nieautoryzowany dostęp do
danych, uszkodzenia danych, awarie infrastruktury lub niedostępność
[PAQ10]. Wraz z ich wystąpieniem może wystąpić trudność z określeniem
osób odpowiedzialnych za taki stan. Wynika to z faktu rozmytych granic
własności

oraz

odpowiedzialności.

Proces

ten

nazywany

jest

deperimeterisation, czyli „zanikaniem granic między systemami i organizacjami, które są coraz połączone i podzielone w tym samym czasie" [PIE09].
W takiej sieci coraz trudniej jest przypisać skutki działania jednej osobie lub
organizacji.
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Problem tzw. „wielu rąk”, czyli sytuację, kiedy obowiązki są dzielone
pomiędzy użytkownika

a

problemowych

dochodzić

może

dostawcę.

Oznacza
do

to,

unikania

że
lub

w

sytuacjach
przerzucania

odpowiedzialności, ponieważ żadna ze stron nie będzie się poczuwać do
konieczności załatwienia zaistniałych problemów. Według Pieters’a [PIE09]
w technologii chmury, istotne jest precyzyjne określnie kompetencji i zakresu
odpowiedzialności, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.
Samostanowienie – czyli swobodę i prawo do decydowania lub sprawowania
osobistej kontroli nad gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
danych przez inne osoby. W chmurze użytkownik dokonuje cesji swoich praw
do samostanowienia, a więc niejako oddaje część swojej autonomii
w kwestiach informacyjnych. A. Cavoukian zauważa silne relacje autonomii
z zaufaniem, które w dzisiejszych czasach w społeczeństwie informacyjnym
bywają

często

nadużywane,

zwłaszcza

poprzez

nieograniczone

udostępnianie danych [CAV08]. Twierdzi on, że chmura musi „pomieścić
interesy swoich użytkowników” i może to zrobić poprzez otwartość, jasność
i przejrzystość w zarządzaniu ich danymi, budując zgodę i poprzez
zapewnienie wiarygodnych mechanizmów do dochodzenia swoich roszczeń.
Odpowiedzialność – głównie za ochronę i właściwe przechowywanie danych
w chmurze. Zapewnić to może tylko odpowiedni system zarządzania. Według
A. Haberlena użytkownicy są w stanie sprawdzić i ocenić, czy chmura
realizuje odpowiednio swoje funkcje, a przez to czy jest odpowiedzialna
[HAE10]. Odpowiedzialność cloud computing przejawia się w jawności
informacji o tym, jak są przetwarzane dane oraz jasnym podziale obowiązków
[PEA09]. Z uwagi na deperimeterisationi, odpowiedzialność również w wielu
sytuacjach bywa rozmyta.
Własność – która w chmurze nie jest już taka oczywista. Często rodzi się
pytanie: kto jest właścicielem danych przechowywanych przez użytkownika w
chmurze? Co może dostawca usług z tymi informacjami zrobić [MUR09]?
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Korzystanie z chmury rodzi trudne do określenia zależności, które mogą
prowadzić do przejęcia kontroli i ograniczenia wolności.
Cavoukian [CAV08] potwierdził w swoich badaniach, że ok. 1/3 informacji
zamieszczonych w chmurze ma słabszą ochronę prywatności niż wtedy, gdy
pozostają jedynie w posiadaniu jej właściciela. Ryzyko utraty czy kradzieży
danych istnieje, ponieważ jak stwierdza autor „oszustwa i kradzieże są
chorobami występującymi w każdym wieku, a zwłaszcza teraz, gdy w obiegu
występuje przesyt danych osobowych. Przejęcie tych informacji rodzi nowe
formy dyskryminacji i umożliwia inżynierię społeczną – kształtowanie
pożądanych postaw i zachowań, opartą na dostępie do wiedzy i informacji”
[CAV08].
Problem

prywatności

w

chmurze dotyczy również naruszenia praw

autorskich, Jak pisze Nelson, dając użytkownikom dostęp do dużej
przestrzeni wirtualnej, w której można dokonywać analizy i przechowywania
danych, tym samym przekazuje się łatwiejszy dostęp do informacji
i materiałów chronionych prawami autorskimi.
Funkcję „pełzania” – tzn. wykorzystywanie danych zebranych w jednym celu
do innych celów (np. niechcianych bądź niepożądanych). Chodzi tu np.
o dane społeczno-demograficzne, które mogą być wykorzystywane do
działań marketingowych lub politycznych. W. Pieters [PIE09] twierdzi, że
w świecie cloud computingu, a więc ograniczonej autonomii i kontroli, funkcja
pełzania jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ może rodzić szereg
nieprzewidzianych przez użytkowników konsekwencji.
Monopol – czyli tendencje do scentralizowania władzy w chmurze.
J. M. Grimes wskazuje na 2 cechy, które określają monopol w cloud
computing: efekt skali i efekt sieci [GRI09]. Użytkownicy mogą być zagrożeni
tym zjawiskiem z uwagi na to, że na rynku liczy się tylko kilka firm. Według
Nelsona z kolei, istnieje zagrożenie, że jedna z nich może uzyskać pozycję
dominującą i doprowadzić do nadużyć lub działać na szkodę użytkowników
[NEL09]. Ryzyko monopolizacji usługi chmury musi być brane pod uwagę,
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również np. z powodu przyzwyczajenia i trudności z przeniesieniem do
innego dostawcy chmury.
Prywatność – czyli szczególny aspekt chmury, z uwagi na to, że wiele danych
w

niej

umieszczanych

przechowywania

ich

ma

poza

charakter
miejscem

danych

poufnych.

W

wyniku

lokalnym,

kontrola

ich

zostaje

ograniczona, a przez to zasięg i dostęp do nich w różnych sytuacjach mogą
mieć osoby nieuprawnione. Problem ochrony prywatności wynika również
z braku jasnej definicji, co jasno sygnalizuje J. Van den Hoven [HOV08].
Aspekt prywatności również bardzo mocno zostaje oparty na zaufaniu do
dostawcy, że do naszych danych nikt nie będzie miał dostępu. Ale sytuacja
jest bardziej skomplikowana z uwagi na to, że różne urządzenia mają
różnych dostawców. Ponadto, różne usługi stają się coraz bardziej ze sobą
powiązane. To oznacza, że użytkownicy nie zawsze będą wiedzieli, czego
mogą oczekiwać w zakresie prywatności od dostawców usług w chmurze.
Prywatność należy również rozpatrywać w oparciu o różnice kulturowe, które
z uwagi na przechowywanie danych w różnych miejscach świata mogą mieć
na nią wpływ. Istotne znaczenie może mieć tu podejście indywidualistyczne,
charakterystyczne dla krajów zachodnich lub kolektywistyczne, znamienne
dla krajów Wschodu [CAP05]. Będzie to rodziło różnice nie tylko w kwestii
prywatności informacji, ale również w podejściu do innych zagadnień sieci, co
może wywoływać konflikty i napięcia, a w konsekwencji prowadzić do
globalnych różnic. Ale, może również stanowić to szansę do współpracy
i kooperacji w wymiarze etycznym i poprawić komunikację w tym zakresie.
Cloud computing nie tylko rodzi pilną potrzebę dialogu międzykulturowego,
ale może również przyczynić się do zbudowania globalnej infrastruktury
niezbędnej do wymiany, współpracy i komunikacji w wymiarze kulturowym.
Imperializm kulturowy i różnorodność – czyli narzucenie przez duże
korporacje własnych rozwiązań, systemów, wartości i zasad w chmurze, co
często prowadzi do homogenizmu kulturowego, czyli do wypierania lub
tłumienia lokalnych kultur [ESS08]. Cloud computing może pomagać
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w budowaniu różnorodności systemowej, a zatem może stać się narzędziem
w rozszerzaniu pluralistycznej perspektywy.

3.4.

GŁÓWNE

SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻANIA
W CLOUD COMPUTING

PROBLEMÓW

MORALNYCH

Jak zostało to już podkreślone, przeprowadzona analiza nie wyczerpuje katalogu
wszystkich zagadnień moralnych związanych z funkcjonowaniem chmury. Przewiduje
się, że wraz z rozwojem technologii cloud computing problemy będą ewoluować lub
pojawią się nowe. Warto zatem zastanowić się nad sposobami, które uniemożliwią
albo w znacznym stopniu ograniczą ich występowanie. Jednym z nich jest
zastosowanie i zachowywanie zasady ostrożności [CLE09]. Odnosi się to zarówno do
podmiotów oferujących usługi, jak i korzystających, z nich użytkowników. W. Pieters
i A. Van Cleef [PIE09] uważają, że zasada ta musi towarzyszyć działaniom
podejmowanym przez wszystkie strony. Pozwoli to wyeliminować straty związane
z brakiem

przewidywania

konsekwencji

w postępowaniu

lub

ochroni

przed

nieodwracalnymi szkodami, które mogłyby być efektem beztroskich eksperymentów.
Co prawda, stosowanie tej zasady może zahamować lub spowolnić wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań, ale często też zapobiega nieodwracalnym w skutki,
nieodpowiedzialnym, a przez to kosztownym działaniom.
Stosowanie zasady ostrożności, jak podkreśla W. Pieters zmusza nas do
„przewidywania skutków, które nie są przewidywalne”, ale stanowi to „wyraz ogromnej
odpowiedzialności” [PIE09]. Innym sposobem zapobiegania problemom moralnym
w chmurze, może być dobrze zorganizowany oraz prowadzony audyt informatyczny.
Wiąże się to z prowadzeniem odpowiedniej polityki organizacyjnej, określonym ładem,
który będzie przestrzegany, ale też monitorowany. Co istotne, łączy się to
bezpośrednio ze sposobem zarządzaniem w danej organizacji, co jest widoczne
poprzez formalne i nieformalne sposoby postępowania, procedury, regulaminy, ale też
kodeksy etyczne, które w firmach obowiązują. Te wszystkie regulacje nie zapobiegną
ani całkowicie nie wyeliminują występowania problemów natury etycznej, ale będą
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stanowiły „drogowskaz” przy poszukiwaniu rozwiązań. Ponadto, uniemożliwią
uniknięcia odpowiedzialności nałożonej na strony.

3.5.

PODSUMOWANIE
Problem „chmury obliczeniowej” stanowi obecnie aktualne, ale i ważne

zagadnienie. Jest to bowiem jeden z najszybciej rozwijających się segmentów
w przemyśle IT. Warto sobie zatem postawić pytanie: jak ma funkcjonować? oraz
w jaki sposób chronić dostawców usług i użytkowników chmury przed nadużyciami
i problemami natury moralnej? Otóż, nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te
pytania, ponieważ nie ma idealnych rozwiązań w tym zakresie. Należy jednak stale
udoskonalać istniejące metody i pracować nad nowymi sposobami.
W niniejszym rozdziale nie zostały poruszone wszystkie kwestie związane
z problemami moralnymi, również z tego powodu, że wielu użytkowników chmury,
nawet nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Wiele z tych perturbacji zostanie przez
nich

zauważona

dopiero

wtedy,

kiedy

zdecydowanie

zwiększy

się

liczba

korzystających z technologii cloud computing. Nieprzewidywanie zagrożeń oraz brak
działań prewencyjnych, mogą spowodować szereg trudności i narazić na znaczny
koszt zarówno firmy dostarczające takie usługi, jak i ich użytkowników.
Celem pracy była chęć uświadomienie istniejących zagrożeń, zdiagnozowanie
oraz próba wskazania sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które
mogą wystąpić wraz z chmurą.
Rozwój technologii w swoim założeniach miał pomagać i ułatwiać funkcjonowanie
ludziom. Z pewnością funkcję tę spełnia. Nie da się jednak uwolnić od problemów
moralnych, które są ściśle związane z działalnością ludzką, w tym także z obszarem
IT. Autorzy niniejszego rozdziału uważają, że im więcej będzie zmian w obszarze
technologicznym, tym problemów tych będzie więcej. Zwłaszcza, że jak zauważa
filozof A. Etchegoyen „jesteśmy zdemoralizowani w związku z tym poszukujemy
środków zastępczych, aby wypełnić lukę po upadku prawdziwej moralności” [PAL09].
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Ale wystąpieniu ich można starać się zapobiegać, poprzez przekazywanie
wiedzy, uświadamianie, kształtowanie określonych postaw, a przede wszystkim przez
zbudowanie etycznej kultury użytkowników chmury.

4
Modele dostępu za pomocą tożsamości
cyfrowych do usług oferowanych w chmurze

4.1.

WPROWADZENIE
Rozwój narzędzi teleinformatycznych wywiera istotny wpływ na gospodarkę.

Z początku Internet czy też telefonia komórkowa usprawniały i przyśpieszały procesy
gospodarcze, umożliwiając szybkie wyszukanie, wymianę i analizę informacji.
Obecnie wydaje się, że zmiany sięgną dużo głębiej, aż do zmiany tradycyjnej
gospodarki. Tzw. „twórcza destrukcja”, zdiagnozowana przez J. A. Shumpetera
[SHU95], polegająca na szeregu zjawisk zachodzących w branżach, dla których
właściwości Internetu oznaczają konieczność zmiany lub wręcz stanowią realne
zagrożenie dalszego istnienia [AFA03, s. 63 - 64]. I tak usługi oferowane w Internecie
w sposób istotny zmieniły branżę reklamową, turystyczną czy ubezpieczeniową,
natomiast generowanie cyfrowego produktu godzi w istnienie drukowanych gazet czy
książek. Jednak nawet, jeśli dana branża wejdzie w etap schyłkowy, w jej miejsce
może pojawić się jej Internetowy odpowiednik. Na przykład książki drukowane będą
wypierane przez ich wersję elektroniczną jak to już miało miejsce w przypadku np. płyt
gramofonowych i kaset magnetofonowych. Podobnie sprzedaż ubezpieczeń będzie
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odbywała się w dużej mierze przez serwis internetowy. Zmieni się zatem postać
produktu lub formy czy metody działania dostosowując do potrzeb klienta.
Te same właściwości Internetu wzmacniają fundamenty już istniejących branż
[AFA03, s. 63 - 64], szczególnie w obszarze hi-tech, a także generują nowe produkty,
usługi i modele biznesowe. Firmy produkujące sprzęt czy oprogramowanie takie jak
Intel, Microsoft, czy jedna z najwyżej notowanych spółek świata Apple mają przed
sobą doskonałe perspektywy rozwoju. Z drugiej strony powstają giganci, których
podstawą okazał się odpowiednio dobrany model biznesowy. Firma Google
zbudowała swoją potęgę na zaspokojeniu jednej z kluczowych potrzeb użytkownika –
wyszukiwaniu właściwej informacji. Obecnie rozwija swoją działalność w kierunku
personalizacji, indywidualizacji i doboru treści internetowych z wykorzystaniem
tworzonych dynamicznie profili zachowań. Z kolei wartość Youtube czy Facebooka
zbudowana

jest

na

treściach

dostarczonych

do

serwisów

przez

samych

użytkowników. Wymienione przykłady wskazują zupełnie nowe modele biznesu
internetowego, wśród których można wymienić m.in. [AFA03, s.87 - 89]: model
pośrednika (np. Allegro), reklamowy (np. Google), kupca lub producenta (np. sklepy
internetowe), abonencki (np. zdigitalizowane wydania gazet) oraz taryfowy.

4.2.

CLOUD COMPUTING
Ostatni z uprzednio wymienionych modeli – model taryfowy, polega na naliczaniu

opłat za faktycznie zużyte zasoby. Ten model w świecie realnym jest realizowany
przez np. wynajem pomieszczeń (usługa wypożyczania przestrzeni), wypożyczalnie
samochodów (usługa wypożyczania przedmiotu) czy zlecenie świadczenia pracy
(usługa wypożyczenia wiedzy i umiejętności pracownika). W świecie wirtualnym rynek
świadczenia zasobów obecny jest od dawna, jednak w ostatnich latach znacznie się
rozwinął i przyciągnął uwagę potencjalnych klientów. Cloud computing, czyli chmura,
bo o niej mowa najprościej może być rozumiany jako przeniesienie zasobów IT z firmy
w inne miejsce [KED13]. W zależności od zasobów oraz poziomu kontroli można
wskazać w uproszczeniu podstawowe modele usług w chmurach [KED13]:
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IaaS (ang. Infrastructure as a Service), czyli usługa równoważna wynajęciu
serwerowni wraz z maszynami (+maszyna wirtualna),
PaaS (ang. Platform as a Service), czyli usługa równoważna wynajęciu
serwerowni, sprzętu oraz środowiska,
SaaS (ang. Software as a Service), czyli dostęp do konkretnej aplikacji wraz
z zapewnionym serwerem i systemem operacyjnym.
Wymienione usługi są realizowane w chmurach publicznych, czyli świadczone
przez firmy zewnętrzne takie jak Microsoft, Amazon czy Google. Osobną kategorię
stanowią chmury prywatne, których celem jest optymalizacja wykorzystania własnych
zasobów sprzętowych firmy. Podstawowymi czynnikami wyróżniającymi chmurę
publiczną są:
kontrola zasobów – w zależności od typu usługi wybrane elementy są
kontrolowane przez dostawcę, klienta bądź współdzielone;
dostępność na życzenie – system jest skalowalny i elastyczny; w łatwy
sposób można dostosować otrzymane usługi do swoich potrzeb;
odpowiedzialność za dane i dostępność usługi – jest współdzielona:
dostawca zapewnia ochronę fizyczną urządzeń (firewall, zabezpieczenia
biometryczne itp.), niezawodność działania i zapobieganie utracie danych
(redundancja), bezpieczeństwo przesyłu danych (klucze, SSL); klient
natomiast

bezpieczny dostęp,

legalność

danych

oraz niezawodność

stosowanego łącza Internetowego;
współdzielenie zasobów – na jednym serwerze mogą znajdować się dane
różnych użytkowników.

4.3.

TOŻSAMOŚĆ CYFROWA A BEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE
Zalety chmury są liczne: koszty zależne od zużycia, nieinwestowanie

w kosztowny sprzęt czy rozbudowę parku wynikającą z chwilowego zapotrzebowania,
czasem niższe koszty obsługi (pracy), profesjonalne zarządzanie danymi itp. Jednak
istnieją również potencjalne zagrożenia, wśród których można wymienić:
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Utratę kontroli nad danymi – fizyczne przeniesienie danych poza firmę
powoduje: ryzyko braku dostępu do danych z winy dostawcy (awaria),
czynników zewnętrznych (np. precedens z firmą Megaupload) lub brak
połączenia z Internetem, brak pewności, co do fizycznego usunięcia danych
z chmury itp.
Konsekwencje
podatnością

współdzierżawienia
na

ataki

typu

zasobów

guest-hopping

–

skutkują

(pokonanie

naturalną

mechanizmu

separującego dane) czy skurczeniem się strefy zdemilitaryzowanej o np.
firewalla.
Ryzyko związane z uzyskaniem dostępu – uzyskanie dostępu do usługi jest
możliwe tylko za pośrednictwem powszechnie dostępnego interfejsu.
Oznacza to m.in. ryzyko przechwycenia danych, sesji czy podszycie się pod
użytkownika (np. atak man-in-the-middle), a także kwestię odpowiedniego
szyfrowania danych (w trakcie przechowywania, przesyłania i przetwarzania
danych, w tym danych uwierzytelniających) i przechowywania kluczy.
Ponadto istotna jest kwestia rozwiązywania problemów w sytuacjach
nadzwyczajnych (tryb zmiany uprawnień przez administratora), obsługi
różnych poziomów dostępu do zasobów itp.
W przypadku chmury, jeszcze bardziej istotną kwestią niż w przypadku danych
gromadzonych w firmie staje się bezpieczny dostęp. Przede wszystkim dostęp
użytkownika do danych w chmurze musi odbywać się wyłącznie za pomocą
tożsamości

cyfrowej,

czyli

abstrakcyjnej

reprezentacji

jednostki

w

systemie

komputerowym [GUT06, JOH09]. Taka tożsamość jest najczęściej identyfikowana
przez parę: identyfikator, którym najczęściej jest login i poświadczenie, czyli
potwierdzenie zadeklarowanej tożsamości (np. hasło, token). Ponadto, do każdej
tożsamości cyfrowej przypisane są atrybuty określające do jakich zasobów ma dostęp
i w jakim zakresie.
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MODELE STOSOWANIA TOŻSAMOŚCI CYFROWEJ W CHMURACH
Istotną kwestią jest sposób uzyskiwania dostępu do zasobów za pomocą

tożsamości cyfrowej. W tym obszarze widoczna jest ewolucja. Od tożsamości
będących wyłącznie „bramą do zasobów lub usług” po byty rozpoznawane przez
różne systemy.
Pierwszym rozwiązaniem stosowanym do uzyskania dostępu do usług za
pomocą Internetu był model odrębnej w ramach każdej usługi tożsamości użytkownika
(ang. Silo Model) [JOS07]. Charakteryzuje się tym, że dostawca danej usługi (ang.
Service Provider – SP) jednocześnie jest dostawcą tożsamości (ang. Identity Provider
– IdP), czyli zarządza przestrzenią nazw i procesem uwierzytelnienia. Jest możliwy
udział użytkownika we współtworzeniu tożsamości, czyli np. wybranie hasła i loginu,
jednak odbywa się to w ściśle ustalonych ramach, przykładowo login musi być
unikalny w ramach bazy danych. Jeśli użytkownik korzysta z wielu usług oferowanych
w tym modelu oznacza to, że w ramach każdej usługi posiada osobny login i hasło. Co
więcej, pozostałe informacje konieczne do utworzenia tożsamości (tzw. atrybuty)
mogą być rożne dla różnych usług [IDE13]. W tym modelu użytkownik nie jest
„posiadaczem” tożsamości, która raczej jest tu wyłącznie narzędziem przygotowanym
przez SP w celu uzyskania dostępu do zasobów lub usług („bramą”).
Dla dostawcy usługi zaletą tego modelu jest łatwość wdrożenia systemu, dla
użytkownika natomiast wiedza o tym, kto posiada dane o tożsamości oraz
świadomość, że w razie np. kompromitacji hasła, negatywne skutki mogą wystąpić
tylko w ramach konkretnej usługi. Ten model posiada jednak także swoje wady.
Podstawowym problemem jest wielość usług, z jakich korzysta przeciętny użytkownik.
W przeciwieństwie do maszyn, możliwości zapamiętania haseł i loginów przez
człowieka

są

bardzo

ograniczone.

Pamiętanie

kilku,

kilkunastu,

a

czasem

kilkudziesięciu loginów i haseł jest nie tylko męczące dla użytkownika, ale i staje się
psychologiczną barierą (obawa przed utratą hasła) lub poważnie angażuje zasoby SP
(proces odzyskiwania hasła). Stąd rozwój metod uzyskiwania dostępu do usług czy
zasobów w kierunku odciążenia pamięci użytkowników.
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Pewnym rozwiązaniem jest możliwość zaadaptowania identyfikatora, który jest
już w posiadaniu użytkownika w celu jego identyfikacji [JOS07]. Takim identyfikatorem
może być np. adres email użytkownika. Zaleta tego rozwiązania dla SP jest
analogiczna jak w poprzednim modelu. Adres email jest niepowtarzalny w zakresie
całej sieci, więc spełnia warunek unikalności. Dla użytkownika natomiast taki „login”
nie powoduje dodatkowego obciążenia pamięci. Jednak email ma swoje wady. Po
pierwsze, obecnie użytkownicy posiadają więcej niż jedno konto pocztowe (np. do
celów zawodowych, prywatnych, zapasowe itp.), a po drugie email nie ma atrybutu
stałości. Jego utrata może nastąpić celowo (utworzenie nowego konta pocztowego
i porzucenie starego), z winy użytkownika (utrata hasła) lub dostawcy tej usługi
(przypadkowe skasowanie konta). Unikalnym identyfikatorem posiadającym cechę
stałości jest np. numer PESEL. Jednakże nie jest on i raczej nie będzie
wykorzystywany do celu identyfikacji użytkownika z uwagi na jednoznaczne
powiązanie z konkretną osobą i fakt, że może być wykorzystywany w celach
przestępczych.
Są jednak sytuacje, w których model ten jest niezwykle wygodny. Przykładem jest
rozwiązanie stosowane przy wysyłaniu deklaracji podatkowej PIT do urzędu
skarbowego. Obywatel jest jednoznacznie identyfikowany za pomocą danych
w wypełnionym

dokumencie,

natomiast

potwierdzeniem

tożsamości

nadawcy

dokumentu jest kwota brutto przychodu z zeznania z zeszłego roku. Zaletami użycia
przychodu za ubiegły rok są m.in. względna poufność tej danej (szczególnie dotyczy
to osób posiadających przychody z różnych źródeł), czasowa ważność (co roku
wartość ta jest zwykle inna) czy łatwa weryfikacja przez system.
Model ten z pewnością nie będzie również wykorzystywany przy uwierzytelnieniu
z użyciem cech biometrycznych. Główną słabością tego sposobu uwierzytelnienia jest
ryzyko skompromitowania wzorca referencyjnego, czyli zdigitalizowanego zapisu
wybranych do identyfikacji cech (skan siatkówki, odcisk palca itp.). W tym przypadku
utrata poufności powoduje nieodwracalne skutki, gdyż użytkownik generalnie nie
może zmienić wzorca referencyjnego (z pewnymi wyjątkami). Udostępnianie tak
cennej informacji mniej bądź bardziej zaufanemu SP wystawia użytkownika na
nieuzasadnione ryzyko.
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Zalety i wady opisanego uprzednio rozwiązania spowodowały wyłonienie się
dwóch dróg rozwiązania problemu nadmiarowości loginów haseł. Pierwszą z nich jest
rozwiązanie typu SSO, które z uwagi na swoją prostotę i łatwość stosowania zostało
powszechnie zaakceptowane. Łączy zalety modelu izolowanych tożsamości ze
specyfiką ludzkiej pamięci. Dlatego znalazło się jako standardowy komponent
zarządzania tożsamością. SSO, czyli Single Sign On, które może być tłumaczone jako
pojedyncze potwierdzenie to w najprostszej postaci niewielkich rozmiarów program
gromadzący w pamięci posiadane loginy i hasła do różnych usług, które zostają
automatycznie przesłane do różnych SP przy próbie uzyskania dostępu do usług.
Warunkiem jest podanie jednego loginu i odpowiedniego hasła do wspomnianego
programu. Zalety dla SP są takie same jak w pierwszym modelu, użytkownik
natomiast może użyć różnych, złożonych i tym samym trudnych do złamania haseł
bez obciążania swojej pamięci. Nie musi podawać także żadnych danych związanych
z własną osobą jako identyfikator. Wadą tego rozwiązania jest ryzyko związane
z utratą loginu i hasła stosowanych w ramach SSO. W takiej sytuacji użytkownik traci
dostęp do wszystkich usług objętych SSO.
Kolejnym przykładem rozwiązania typu SSO jest sfederowana tożsamość
cyfrowa. Federacja zwana też kołami zaufania (ang. Circles of Trust) to grupa SP,
którzy

wzajemnie

respektują

uwierzytelnienia

dokonane

przez

użytkowników

u poszczególnych SP. Innymi słowy wystarczy by użytkownik potwierdził swoją
tożsamość w ramach jednego procesu uwierzytelnienia, by być rozpoznanym jako
konkretny, w określony sposób uprawniony użytkownik przez pozostałych SP.
Oznacza to, że SP będące w kołach zaufania, czyli w ramach jednej domeny
bezpieczeństwa ufają innym SP co do rzetelności procesu uwierzytelniania. Obszar,
w którym ta metoda zyskuje zwolenników to przede wszystkim B2B. Kołami zaufania
mogą być przedsiębiorstwa powiązane ze sobą związkami kooperacyjnymi.
Zaletą tego modelu jest ułatwienie dla użytkownika, który nie musi dokonywać
wielokrotnego logowania się. Dla administratorów z kolei, plusem może być
zredukowanie objętości baz danych.
Ten model ma jednak wady. Dla SP głównym problemem może stać się
nadwyrężone zaufanie w ramach federacji, czyli zwiększone ryzyko, że nieuprawniony
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użytkownik uzyska dostęp do danych. Dla użytkownika natomiast przejęcie jego
tożsamości może skutkować poważnymi reperkusjami. Ponadto nie ma on kontroli
nad tym, kto i gdzie posiada jego dane.
Drugim kierunkiem rozwoju metod uzyskiwania dostępu do zasobów bądź usług
za pomocą tożsamości cyfrowych są modele typu user-centric. Tożsamość
użytkownika, która jest jego „własnością” jest potwierdzana przez trzecią, zaufaną
stronę (ang. Trusted Third Party). Klasycznym przykładem jest podpis cyfrowy,
najczęściej generowany przez urządzenie będące w posiadaniu użytkownika.
Umożliwia on potwierdzenie tożsamości użytkownika podczas korzystania z usług
wymagających szczególnego bezpieczeństwa (np. konto bankowe z dostępem
online); ponadto pełni rolę równoważną własnoręcznemu podpisowi. Zaufaną stroną
jest

instytucja

zwana

centrum

certyfikacji,

która

potwierdza

przynależność

konkretnego klucza do konkretnej osoby oraz wydaje certyfikaty bezpieczeństwa.
W Polsce leży to w gestii Narodowego Centrum Certyfikacji.
Innym rozwiązaniem jest konsekwentnie wdrażany przez firmę Microsoft standard
umożliwiający potwierdzanie własnej tożsamości szczególnie do celów e-commerce.
Projekt z początku nosił nazwę Microsoft Passport, następnie Windows Live Id,
a obecnie Konto Microsoft (ang. Microsoft Account). Dane (dane osobowe, numer
konta itp.) zebrane w ramach takiego konta mogą być udostępniane różnym serwisom
na życzenie, ale w zakresie określonym przez użytkownika, który decyduje jakie dane
chce udostępnić. Tożsamość jest identyfikowana przez adres email na odpowiedniej
domenie (np. hotmail.com, live.com, msn.com itp.), jednak z uwagi na liczne
kontrowersje do dziś usługa ta nie zyskała większej popularności.
Wydaje się, że bardziej udanym wdrożeniem jest np. powiązanie konta gmail
różnych usług w ramach google np. konta na serwisie youtube. Jeśli użytkownik
zaloguje się np. do swojej skrzynki pocztowej i uruchomi w przeglądarce stronę
youtube.com, widnieje już na niej jako zalogowany na powiązane konto. Tu jednak
mamy do czynienia z narzuconym systemem (wymaganie afiliacji do konta gmail), nie
dobrowolnym wyborem (założenie konta Microsoft).
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MODELE PRZYSZŁOŚCI
Niewątpliwie większość dostawców usług dąży do utworzenia rozwiązania

realizującego ideę globalnej tożsamości. Taka tożsamość oparta o architekturę
rozproszonego uwierzytelnienia (OpenID) stawałaby się coraz rozleglejsza i rozbudowana. Jej atrybuty wykraczałyby poza podstawowe dane takie jak imię, nazwisko,
adres czy telefon. W ten sposób tworzyłaby się cyfrowa reprezentacja użytkownika
daleko bardziej wykraczająca poza podstawowe potrzeby identyfikacji. Gromadzenie
wielu spójnych danych dotyczących użytkownika i jego działań jest pokusą dla
różnych jednostek i jak pokazuje przykład Facebooka czy Google potrafi przełożyć się
na korzyść finansową. Stąd tak ważne kto będzie rzeczywistym posiadaczem
tożsamości. Wydaje się, że pozostawienie jej w rękach gigantów branży (Google,
Microsoft) jest mocno ryzykowne szczególnie, gdy powszechne stanie się korzystanie
z biometrycznych metod uwierzytelnienia.
Poprzednie lata są okresem wzmożonego niepokoju dotyczącego inwigilacji
zarówno przez rządy jak i korporacje. Stąd prawdopodobny drugi trend, czyli próba
korzystania z usług oferowanych w chmurze z zachowaniem maksymalnej
anonimowości lub też z rozproszeniem podawanych danych. Może się to odbywać jak
obecnie, czyli poprzez tworzenie tożsamości fikcyjnych na „różne okazje” oraz przy
wykorzystaniu modelu danych rozproszonych. Liczność haseł będzie tu albo kosztem,
jaki użytkownik zgodzi się ponieść, albo może zostać wyeliminowana za pomocą
menedżera haseł.
Nie znamy obecnie skutków ścisłego powiązania konkretnej osoby z daną
tożsamością cyfrową (i jej aktywnością) w przyszłości, ale już obecnie przy osiągniętej
mocy obliczeniowej i pamięci coraz bardziej rzeczywistą staje się wizja gromadzenia,
przetwarzania i przeszukiwania wszystkich informacji zgromadzonych w Internecie.
Tak naprawdę wiele zależy od użytkowników, którzy przyzwyczajeni przez lata do
swojej bezkarności beztrosko umieszczają zdjęcia, nagrania, nieprzemyślane
komentarze czy opisy. Obecnie „śledzenie” naszej aktywności w sieci skutkuje nie
tylko dobraną personalnie reklamą (narzędzie wyszukiwarki Google), ale i negatywnymi konsekwencjami do zwolnienia z pracy czy rozwodu włącznie. Odpowiednia
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edukacja może zmniejszyć niepożądane skutki gromadzenia danych o działaniach
użytkowników w sieci, ale ich nie wyeliminuje. Pewnym odwróceniem trendu byłby
odwrót od unifikacji i powrót do heterogoniczności Internetu (większa różnorodność
technologii i sieci „konkurencyjne” do Internetu).
Ciekawym rozwiązaniem jest powiązanie tożsamości nie z użytkownikiem, ale
z jego narzędziem pracy [KAR13]. Do tej pory opieranie się na adresie IP czy MAC
było zawodne z powodu dynamicznego przypisywania adresu, mobilności urządzeń
czy możliwości zmiany adresu MAC. Poszukiwano zatem takiego elementu, który nie
mógłby być sklonowany i jednoznacznie identyfikowałby dane urządzenie. Element
taki nazwano PUF (ang. Physically Unclonable Functions). Wg badaczy [PUF13]
może nim być karta graficzna. Jest to stosunkowo innowacyjne rozwiązanie, którego
wartość praktyczna rośnie wraz ze wzrostem liczby i personalizacją urządzeń
(stosowanie prywatnych, niewspółdzielonych urządzeń). Jego główną zaletą jest brak
powiązania tożsamości z danymi, których nie da się zmienić (większość danych
osobowych, biometryczne wzorce referencyjne), wadą zaś potencjalne problemy
wynikające ze zniszczenia bądź kradzieży urządzenia.

4.6.

PODSUMOWANIE
Przyszłość chmur jest ściśle związana z tożsamościami cyfrowymi. Dynamiczny

rozwój tożsamości musi podążać za potrzebami użytkowników, dostosowywać się do
wymagań rynku i nowych technologii. Jednak może zdarzyć się i tak, że będzie
narzędziem inwigilacji rodem z „Raportu mniejszości”. Czy tak się stanie zależy m.in.
od czujności użytkowników. Stąd potrzeba edukacji nie tylko w zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu i ochrony swojej tożsamości, ale także cenienia własnej
prywatności i niepoddawaniem się rozwiązaniom nadmiernie w nią ingerującym.

5
Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny
element polityki bezpieczeństwa informacji
w firmie

5.1.

WPROWADZENIE
Celem rozważań jest przedstawienie ujęcia tożsamości cyfrowych w polityce

bezpieczeństwa organizacji. Część badawcza obejmuje analizę porównawczą polityk
bezpieczeństwa wybranych organizacji, a jej zwieńczenie stanowią rekomendacje dla
menedżerów.
Technologie

informacyjno-komunikacyjne

–

TIK

(ang.

Information

and

communications technology – ICT) w obecnej dobie e-gospodarki są wykorzystywane
w większości przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej
działalności. Proces informatyzacji firm i zakres efektywnego wykorzystania narzędzi
informatycznych uzależniony jest w dużej mierze od podejścia kadry zarządzającej,
strategii informatyzacji, środków finansowych, wiedzy i umiejętności pracowników.
Istotnym problemem jest dobór właściwych rozwiązań informatycznych, które
usprawnią procesy biznesowe realizowane w firmie, zwiększą konkurencyjność firmy
na rynku, zapewnią wydajną komunikację wewnątrz firmy i z jej otoczeniem oraz
dostęp do informacji.

Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej

64

Wraz z rozwojem TIK zmieniały się potrzeby informacyjne użytkowników
i ewaluowały systemy informatyczne zarządzania (SIZ). Najbardziej popularną grupę
zastosowań stanowią systemy wspomagania pracy administracji i biura, do których
można zaliczyć edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, pakiety graficzne, bazy
danych, programy komunikacyjne – np. poczta elektroniczna, systemy zarządzania
obiegiem

dokumentów

i

inne

wspomagające

oprogramowanie.

Najbardziej

powszechne i stosowane w większości organizacji są systemy transakcyjne, inaczej
ewidencyjno-rozliczeniowe, wykorzystywane w różnych dziedzinach działalności:
produkcji, sprzedaży, rachunkowości, finansach, kadrach, płacach, logistyce, itp. Do
monitorowania działalności poszczególnych osób, całej organizacji, lub jej części czy
też otoczenia wykorzystywane są systemy informowania kierownictwa. Najbardziej
dynamicznie rozwijającym się typem SIZ są systemy doradcze (wspomagania decyzji,
ekspertowe,

dla

najwyższego

kierownictwa,

Business

Intelligence).

Praktyka

gospodarcza wykazuje tendencje do łączenia różnych typów systemów w jeden
zintegrowany

–

kompleksowy,

oparty

o

elastycznie

komponowane

moduły

dostosowane do aktualnych potrzeb użytkownika [KIS10].
Ewolucja oprogramowania systemów informatycznych idzie w parze z ewolucją
infrastruktury technicznej, zwiększają się możliwości sprzętu i sieci, a wraz z nimi
korzyści dla firm, ale i zagrożenia, wynikające z pracy w lokalnych i globalnych
sieciach komputerowych. Zmieniają się również kierunki rozwoju firm informatycznych:
od tworzenia dedykowanych systemów wdrażanych i wykorzystywanych w przedsiębiorstwach czy urzędach do świadczenia usług informatycznych (outsourcing,
przetwarzanie w chmurze). Cloud computing jako nowa koncepcja współpracy
informatyków z przedsiębiorstwami i urzędami oparta jest na modelu przetwarzania
polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez usługodawcę.
Wykorzystanie

systemów

informatycznych

do

wspomagania

procesów

biznesowych w firmie, niezależnie od tego czy są to systemy zainstalowane na
pojedynczym komputerze, w lokalnej czy globalnej sieci, oparte jest na identyfikacji
użytkownika i autoryzacji dostępu do odpowiednich zasobów. Cyfrowa identyfikacja,
inaczej cyfrowa tożsamość określa wirtualny podmiot, któremu przydzielono
odpowiednie uprawnienia dostępu do określonych zasobów. Tożsamość cyfrowa jest
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naturalną konsekwencją cyfryzacji społeczeństwa i rozwoju technologii informatycznokomunikacyjnych. W odróżnieniu do numeru identyfikacyjnego PESEL może
identyfikować nie tylko pojedynczą osobę ale i grupę osób, natomiast jedna fizyczna
osoba może posiadać i na ogół posiada wiele cyfrowych tożsamości, których używa
w różnych zastosowaniach zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.
Konsekwencje wykorzystania tożsamości cyfrowej pracownika, zarówno w pozytywnym jak i negatywnym aspekcie, ponosi firma, dlatego niezmiernie ważnym
problemem zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do wszystkich pracowników
mających kontakt z komputerem staje się zarządzanie tożsamością cyfrową.

5.2.

ZARZĄDZANIE
ICT

ZASOBAMI LUDZKIMI W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA

Podobnie jak w marketingu stosowane jest pojęcie cyklu życia produktu,
w inżynierii oprogramowania – cyklu życia systemu informatycznego, tak z zarządzaniu zasobami ludzkimi funkcjonuje termin cykl życia pracownika w organizacji
obejmujący okres od zatrudnienia poprzez okres pracy związany być może ze zmianą
stanowiska do momentu zwolnienia czy odejścia na emeryturę. W dziedzinie HR
można

wyróżnić

(przystosowanie

5

etapów

do

obowiązków),"zakotwiczenie"

cyklu

nowego

życia

pracownika

miejsca

(wdrożenie

się

pracy
w

[CYK11]:
i

obowiązki),

adaptacja

przypisanych
kompetencja

w wykonywaniu obowiązków (biegłość w realizowanych obowiązkach), monotonia
(zmniejszone zaangażowanie, zmniejszenie satysfakcji) i brak zaangażowania (brak
satysfakcji).
Każdy pracownik powinien realizować cele biznesowe firmy, powinien posiadać
miejsce pracy, mieć jasno określony zakres obowiązków i przydzielone stosowne
narzędzia i uprawnienia, by móc te obowiązki wykonywać. Jeżeli zakres obowiązków
związany jest z zasobami informacyjnymi firmy, w tym szczególnie z pracą na
komputerze ważnym problemem jest stworzenie procedur określających kto, co,
kiedy, jak powinien robić i do jakich zasobów powinien mieć dostęp. Między innymi
procedury te powinny określać komu, kiedy i jakie uprawnienia powinny być

Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej

66

przyznane i w takim trybie (czy automatycznie, czy na wniosek przełożonego). Każde
stanowisko pracy związane jest z pełnieniem określonej roli biznesowej w organizacji,
z określonymi czynnościami do wykonania, a te z kolei uwarunkowane są dostępem
i zakresem przetwarzania odpowiednich danych. Dostęp do danych przyznaje się
w oparciu o rolę jaką dana osoba pełni w związku z realizacją czynności
wykonywanych w ramach zakresu obowiązków oraz poleceń przełożonego zgodnie
z zasadą minimalnego uprzywilejowania. Zasada minimalnego uprzywilejowania
określa, że każdy pracownik powinien mieć dostęp tylko do tych informacji i zasobów,
które są mu potrzebne do wykonywania obowiązków. Niepotrzebna pracownikowi
informacja powinna być przed nim ukryta, aby świadomie lub nieświadomie nie trafiła
w niepowołane ręce. Zarządzanie zasobami ludzkimi rozpatrywane w kontekście
bezpieczeństwa informacji powinno obejmować czynności przed zatrudnieniem
pracownika (dobór odpowiednich osób, zrozumienie obowiązków adekwatnych do
wyznaczonej roli w firmie), podczas zatrudnienia (mapowanie osoby na konta
w systemach,

uświadomienie

odpowiedzialności

prawnej,

zagrożeń

wyposażenie

bezpieczeństwa,
w

odpowiednie

uświadomienie

środki

zapewnienia

bezpieczeństwa informacji) oraz podczas zakończenia lub zmiany zatrudnienia
(zorganizowane odejście pracownika z przekazaniem informacji i oddaniem prawa
dostępu do nich). W oparciu o cykl życia pracownika powinien zastać wdrożony "cykl
życia jego konta" [GOL07].
Zasoby informacyjne firmy powinny być chronione poprzez udokumentowane
procedury, opracowane i nadzorowane przez kadrę zarządzającą, a wspomagane
przez służby informatyczne. Tożsamość pracownika w procesie przetwarzania
zasobów informacyjnych w systemach informatycznych zmienia swój charakter
z podpisu (ew. pieczątki) na cyfrową i świadomość odpowiedzialności za działania
tożsamości cyfrowej powinna dotyczyć nie tylko samych pracowników, ale ich
zwierzchników i służb informatycznych. Popularny cytat "W Internecie nikt nie wie, że
jesteś psem" podkreśla istotę wirtualnej tożsamości cyfrowej identyfikowanej jako
jednostka do określonych zadań. Odpowiedzialność za własną tożsamość cyfrową
powinna dotyczyć również czujności przed jej utratą. Niebezpieczne zdarzenia mogą
być związane z podszywaniem się pod daną cyfrową tożsamość i związane są
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z kradzieżą tożsamości, phishingiem (podszywanie się pod biskie osoby lub instytucje
np. banki, z których usług korzystamy w celu kradzieży danych potrzebnych do
zrobienia

nieautoryzowanych

przez

nas

samych

operacji)

lub

pharmingiem

(podszywanie się adresów stron WWW pod faktycznie istniejące adresy) [KRA13].

5.3.

TOŻSAMOŚĆ CYFROWA I PROBLEMY ZARZĄDZANIA NIĄ
Tożsamość

cyfrową

można

zdefiniować

jako

abstrakcyjną,

wirtualną

reprezentację jednostek (osób, grup) w systemach informatycznych, na którą składają
się [MIL10]:
nazwa tożsamości i sposób jej uwierzytelnienia;
dane osoby, grupy posługującej się tożsamością cyfrową;
dostępne zasoby (aplikacje, dane, operacje).
Cykl życia tożsamości cyfrowej powinien być zgodny z cyklem życia pracownika
w firmie: przy jego zatrudnieniu tożsamość cyfrowa zostaje utworzona, przy zmianie
zakresu obowiązków – modyfikowana, przy odejściu – zablokowana bądź usunięta.
Wykorzystanie w praktyce tożsamości cyfrowej w systemach informatycznych oparte
jest na procesach: identyfikacji (zadeklarowanie tożsamości), uwierzytelnienia
(weryfikacji zadeklarowanej tożsamości) i autoryzacji (sprawdzenie uprawnień do
zasobów). Potwierdzenie tożsamości cyfrowej w zależności od wykorzystywanych
rozwiązań technicznych może być realizowane kilkoma sposobami: poprzez wiedzę
(np. login i hasło), przedmiot (np. klucz, karta elektroniczna, podpis cyfrowy) lub
z wykorzystaniem technik biometrycznych (np. odcisk palca, siatkówka oka) [MIL10].
Pracownik w firmie to osoba korzystająca z zasobów informatycznych w różnym
charakterze. Musi on pamiętać loginy i hasła dla logowania się do komputera
służbowego,

prywatnego,

społecznościowych,

do

serwisów

poczty

służbowej,

aukcyjnych,

kont

prywatnej,
bankowych

do

serwisów

i innych

portali

z autoryzacją dostępu. Poza tym dochodzi pamiętanie kodów PIN do kart
kredytowych. Organizacja zapamiętania tych danych i ich cyklicznych zmian zawsze
nastręcza trudności, może być przyczyną utraty tożsamości cyfrowej. Ważnym
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procesem staje się zarządzanie tożsamością cyfrową, które spoczywać powinno
przede wszystkim na sferze biznesu (kadrze zarządzającej) – opracowanie
wytycznych, w porozumieniu z działem IT – realizacja wytycznych.
Zarządzanie tożsamością cyfrową można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:
organizacyjnej

(biznesowej)

–

jako

zbiór

zasad,

procedur,

polityk

wypracowanych przez kadrę zarządzającą i wdrożonych w życie firmy;
technologicznej

(informatycznej)

–

jako

zbiór

narzędzi,

technologii

wykorzystywanych do usprawnienia i automatyzacji procesu tworzenia,
modyfikacji, usuwania tożsamości szczególnie ważne w środowiskach
wieloaplikacyjnych (dostęp do autoryzowanych zasobów wielu aplikacji
poprzez pojedyncze logowanie).
Informatyczne systemy zarządzania tożsamością cyfrową wspomagają biznes
(managerów), ale potrzebują od biznesu informacji o jego oczekiwaniach (polityk),
wtedy bardziej efektywnie (szybciej, wydajniej) realizują opracowane procedury:
przypisują uprawnienia, zmieniają profile uprawnień odpowiednim użytkownikom,
blokują konta odchodzących pracowników. Brak dokumentacji oczekiwań biznesu
powoduje złą pracę systemów zarządzania tożsamością cyfrową. Wydaje się, że
największym problemem jest porozumienie się biznesu z technologią [GOL07].
Kadra zarządzająca (sfera biznesu) powinna mieć świadomość zagrożeń
związanych z następującymi czynnikami ryzyka informatycznego [OBS12]:
a) "uwierzytelnianie i autoryzacja – czyli pozostawienie klucza w drzwiach"
(polityka haseł);
b) "zarządzanie dostępem – czyli kto może mieć klucze do kasy" (polityka
zarządzania uprawnieniami);
c) "backup – czyli jak odzyskać utracone dane" (polityka kopii zapasowych);
d) "urządzenia mobilne – czyli w pracy tak jak w domu" (polityka bezpiecznej
pracy zdalnej);
e) "licencjonowanie, czyli „uniezależnienie” od producenta" (polityka w stosunku
do dostawców oprogramowania);
f)

"systemy zabezpieczone przed atakami – czyli bezsenność w Seattle"
(polityka zabezpieczeń - programy antywirusowe i firewalle);
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g) "monitorowanie podatności – czyli auto-testowanie" (polityka prewencji –
skanowanie użytkowanej infrastruktury IT w poszukiwaniu luk i błędów oraz
raportowanie i podejmowanie procesu naprawczego);
h) "polityka bezpieczeństwa – czyli unikanie chaosu" (polityka organizacyjna –
wewnętrzne reguły bezpieczeństwa);
i)

"świadomość zagrożeń – czyli zachowanie należytej staranności" (polityka
personalna związana ze zwiększaniem poziomu świadomości pracowników).

Działania związane ze podnoszeniem świadomości wszystkich pracowników od
kadry zarządzającej poprzez kierowników wszystkich szczebli do pracowników
operacyjnych, a dotyczące sfery organizacyjnej i edukacyjnej (szkoleniowej),
warunkują bezpieczny biznes. Świadomość zagrożeń bezpieczeństwa pracy w firmie,
w tym zagrożeń związanych z wykorzystywaniem firmowej infrastruktury do celów
prywatnych powinna być przedmiotem szczególnej uwagi pracowników. Szczególnie
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w których przedsiębiorcy nie zawsze
zdaja sobie sprawę z zagrożeń współczesnych technologii informatycznych, istotnym
zagadnieniem

staje

się

opracowanie

i

wdrożenie

odpowiedniej

polityki

bezpieczeństwa.

5.4.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo informacji w organizacji związane jest w trzema podstawowymi

własnościami: poufnością, dokładnością i dostępnością. Poufność to wymaganie, by
informacja była dostępna tylko uprawnionym osobom; dokładność wymusza by
informacja źródłowa i przetworzona były prawdziwe i chronione przed przekłamaniami
z winy ludzkiej lub technicznej; dostępność gwarantuje uprawnionym osobom
w określonym miejscu i czasie uzyskać dostęp do informacji [MIL05]. Dodatkowo
mogą być brane pod uwagę i inne atrybuty bezpieczeństwa informacji: autentyczność,
rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność [NO1]. Bezpieczeństwo informacji
dotyczy zarówno informacji w systemach teleinformatycznych (przede wszystkim), jak
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i

informacji

przechowywanych

na

nośnikach

tradycyjnych

(papierowych,

audiowizualnych).
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w organizacjach jest przedmiotem wielu
norm organizacyjno-technicznych i przepisów prawnych. Wśród norm jako standard
Unii Europejskiej na uwagę zasługuje rodzina międzynarodowych norm z serii
ISO/IEC 27000 "Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa … (Information
technology – Security techniques …), która obejmuje szereg norm szczegółowych
[BYC10, NO1, NO2]:
PN-ISO/IEC 27001:2007 – Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
PN-ISO/IEC 177799:2005 – Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Praktyczne
zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Do przepisów prawnych zawierających wymagania bezpieczeństwa informacji
można zaliczyć:
Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z 29.08 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych

– Ustawa z dn. 22.01.1999

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 Nr 196 poz. 1631 z późn.
zm).
Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Trójpoziomowy model bezpieczeństwa informacji w firmie przedstawiony w [WOJ08],
oparty jest o 3 filary: cel (identyfikacja co ma być osiągnięte), strategię (określenie jak
osiągnąć

ten

cel)

i

politykę

(sformułowanie

konkretnych

zasad

realizacji)

przedstawiono na rysunku 5.1. Na pierwszym poziomie bezpieczeństwa (polityka
bezpieczeństwa instytucji) określane są podstawowe zasady i wytyczne dla całej
organizacji. Na drugim poziomie (polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego
instytucji) rozpatrywane jest bezpieczeństwo konkretnych systemów informatycznych,
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bezpieczeństwo fizyczne i osobowe. Trzeci poziom bezpieczeństwa związany jest
z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych funkcjonujących w organizacji
i dotyczy sposobu ochrony informacji wewnątrz określonego systemu.

Rys. 5.1. Trójpoziomowy model bezpieczeństwa
Źródło: [WOJ08]

Bezpieczeństwo informacji w firmie zapewniane jest za pomocą Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI (ang. Information Security
Management System – ISMS). Jest to część systemu zarządzania firmą, odnosząca
się

do

ustanawiania,

wdrażania,

eksploatacji,

monitorowania,

utrzymywania

i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. Obejmuje ona strukturę organizacyjną,
polityki, planowane działania, odpowiedzialności, zasady, procedury, procesy i zasoby
(aktywa). Norma ISO/IEC 27001 stosuje model: "Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj –
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Działaj" (Plan – Do – Check – Act), który jest stosowany do wszystkich procesów
SZBI [BYC10]. Celem pierwszej fazy – Planowania jest ustanowienie polityki
bezpieczeństwa,

celów,

procesów

oraz

procedur

dla

zarządzania

ryzykiem

i doskonalenia bezpieczeństwa informacji tak aby uzyskać zgodność z ogólną polityką
organizacji. Celem drugiej fazy – Wykonania jest wdrożenie i eksploatacja przyjętej
polityki

bezpieczeństwa

oraz ustalonych

zabezpieczeń

i

procedur.

Istotnym

elementem tej fazy jest podniesienie poziomu świadomości pracowników poprzez
szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji. Celem trzeciej
fazy – Sprawdzania jest pomiar lub szacowanie wykonania procedur i wymogów
polityki

bezpieczeństwa,

sprawdzenie,

czy

wdrożone

procedury

funkcjonują

efektywnie i mechanizmy zabezpieczeń są skuteczne. Technikami wykorzystywanymi
w tej fazie są sprawdzania rutynowe, samokontrolujące procedury, audyty wewnętrzne
czy przeglądy wykonywane przez kierownictwo. Celem ostatniej czwartej fazy –
Działania

jest

podjęcie

odpowiednich

czynności

naprawczych

wynikających

z poprzedniej fazy [WOJ08].
Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji wg metodyki
przedstawionej w normie ISO/IEC 27001 obejmują następujące obszary działań
[WOJ08]:
1) Polityka bezpieczeństwa informacji zgodnie z którą kierownictwo powinno
wspierać bezpieczeństwo informacji i zarządzać nim zgodnie z przepisami
prawa i wewnętrznymi regulacjami.
2) Organizacja bezpieczeństwa informacji wewnątrz i z zewnątrz organizacji.
3) Zarządzanie aktywami

poprzez klasyfikację informacji i

zapewnienie

odpowiedniego poziomu ochrony.
4) Bezpieczeństwo zasobów ludzkich związane ze świadomością zagrożeń
i innych aspektów bezpieczeństwa informacji przez pracowników.
5) Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe związane z bezpieczeństwem
sprzętu

i zapewnieniem

ochrony

przed

nieautoryzowanym

dostępem

fizycznym.
6) Zarządzanie systemami i sieciami obejmujące opracowanie procedur
eksploatacyjnych

i zakresów

odpowiedzialności,

zarządzanie

usługami
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dostarczanymi przez osoby trzecie, planowanie i odbiór systemów, ochronę
przed kodem złośliwym i mobilnym, zarządzanie bezpieczeństwem sieci,
obsługę nośników, kopie zapasowe, monitorowanie nieautoryzowanych
działań.
7) Kontrola dostępu użytkowników do sieci, systemów operacyjnych, aplikacji,
odpowiedzialność

użytkowników

i

bezpieczeństwo

informacji

przy

przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość.
8) Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych zgodnie
z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony danych
9) Zarządzanie

incydentami

związanymi

z

bezpieczeństwem

informacji

i udoskonalenia.
10) Zarządzanie ciągłością działania przeciwdziałające przerwom i awariom
w działalności biznesowej.
11) Zgodność z przepisami prawa, normami i politykami bezpieczeństwa.
Polityka

bezpieczeństwa

(ang.

Security

Policy)

jest

zbiorem

spójnych,

precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem przepisów, reguł i procedur,
według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy
informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być
chronione [POL13].
Polityka bezpieczeństwa to kompendium wewnętrznych reguł organizacji, które
określa sposób użytkowania infrastruktury IT, uprawnienia pracowników, scenariusze
postępowania w obliczu zagrożeń oraz przewidziane sankcje za naruszenie zapisów
zawartych w polityce bezpieczeństwa. W bardzo wielu przypadkach firmy w ogóle nie
stosują polityki bezpieczeństwa, lub co gorsza, starają się ją stosować, ale robią to
w sposób niewłaściwy. Nieumiejętne wdrażanie polityki bezpieczeństwa, najczęściej
spowodowane jej niewłaściwym

komunikowaniem, brakiem konsekwencji lub

nieumocowaniem jej na szczeblu zarządu, samo w sobie stanowi źródło ryzyka
informatycznego [OBS12].
Polityka bezpieczeństwa powinna uwzględniać: ochronę teleinformatyczną,
fizyczną,

bezpieczeństwo

osobowe

(zasobów

ludzkich)

i

być

zgodna

z obowiązującymi aktami prawnymi i normatywnymi [KAC05, WOJ08]. Polityka
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bezpieczeństwa powinna być dokumentem opracowanym przez zarząd, spisanym
i znanym oraz zrozumianym przez pracowników. Wytyczne do opracowania tego
dokumentu zawarte są w polskiej normie PN-ISO/IEC 177799:2005 i określają
następujące minimalne wymagania:
zdefiniowanie bezpieczeństwa informacji, jego celów i zakresu;
zapewnienie poparcia kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa informacji;
sformułowanie zasad, standardów i wymagań dotyczących: zgodności
z prawem, kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, polityki antywirusowej,
zarządzania ciągłością działania biznesowego, konsekwencje naruszenia
polityki bezpieczeństwa;
sformułowanie obowiązków zarządzania bezpieczeństwem i jego naruszenia;
odsyłanie

do

innych bardziej

szczegółowych

polityk

bezpieczeństwa

i procedur.
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych. oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych [ROZ04], powinna zawierać informacje co należy chronić: wykaz
budynków, pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, wykaz zbiorów
danych, ich struktura i aplikacje stosowane do ich przetwarzania, sposób przepływu
danych między systemami, określenie środków technicznych i organizacyjnych
niezbędnych

dla

zapewnienia

poufności,

integralności

i

rozliczności

przy

przetwarzaniu danych. Firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie systemów IT
umieszczają na swoich stronach WWW, portalach bezpieczeństwa, wzory, szablony
dokumentów,

na

podstawie

których

można

opracować

konkretną

politykę

bezpieczeństwa danej firmy [WOJ12, SEC13].
W większości opracowanych dokumentów wykorzystuje się odpowiednie
jednostki odpowiedzialne za politykę bezpieczeństwa informacji, którym przypisywane
są określone funkcje (tabela 5.1).
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Tab. 5.1. Odpowiedzialność jednostek za wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji

Jednostka

Funkcje

Dokumenty

Administrator Danych

formułuje i wdraża

Wniosek o nadanie/

(AD) – dyrektor, prezes,

procedury ochrony

odebranie uprawnień

kierownik, zarząd firmy

danych

US w SI

(inaczej Właściciel

wnioskuje

Wniosek

Zasobu)

o określony zakres

o udostępnienie

Lokalni Administratorzy

uprawnień dla

danych ze zbioru

Danych – kierownicy

pracownika – US

danych osobowych

komórek organizacyjnych
Administrator

dostosowuje Politykę

Karta ewidencyjna

Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwa do

uprawnień

informacji (ABI) – osoba

obowiązujących

Wniosek kierownika

wyznaczona przez AD do

przepisów prawa

komórki

nadzorowania zasad

egzekwuje zasady

organizacyjnej

ochrony określonych

przetwarzania

o zmianę/ odebranie

w Polityce

i ochrony danych

uprawnień

Bezpieczeństwa

w imieniu AD

Raport z naruszenia

organizuje szkolenia

bezpieczeństwa

US na wniosek

danych

kierowników komórek
organizacyjnych
przyznaje uprawnienia
US na podstawie
wniosku AD
zmienia lub odbiera
uprawnienia US na
podstawie pisemnych
wniosków kierowników
komórek
organizacyjnych
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podejmuje
odpowiednie działania
w przypadku
naruszenia ochrony
danych osobowych
prowadzi ewidencję
interwencji związanej
z incydentami
naruszenia
bezpieczeństwa
danych
nadzoruje i kontroluje
AD
Administrator Systemów

identyfikuje loginem

Informatycznych (ASI) –

i hasłem US, przyznaje

osoba odpowiedzialna za

uprawnienia US

funkcjonowanie SI

w zakresie dostępu do

i stosowanie technicznych

odpowiednich danych

i organizacyjnych środków

i operacji w SI

ochrony

wyrejestrowuje US,
który utracił

(inaczej Administrator

uprawnienia

sieci, Administrator baz

prowadzi i chroni

danych)

rejestr US i ich
uprawnień w SI
przeprowadza
cykliczne kontrole
antywirusowe na
komputerach US
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Użytkownik systemu

ma obowiązek

oświadczenie

(US) – osoba

zapoznania się przed

o zapoznaniu się

upoważniona do

przystąpieniem do

z dokumentami

przetwarzania danych w SI

przetwarzania danych

bezpieczeństwa

z ustawą o ochronie
danych osobowych,
ustawą w sprawie
dokumentacji
przetwarzania danych
osobowych
z dokumentem polityki
bezpieczeństwa
wykonuje tylko te
operacje, do których
został upoważniony
ponosi
odpowiedzialność za
wszystkie operacje
wykonane przy użyciu
jego identyfikatora
i hasła
ma obowiązek
zachowania tajemnicy
udostępnianych mu
danych
Źródło: opracowanie własne na podstawie [BIA12, INS10, JAS11, MIN09, MPW09, POL11, PTI12, SEC13, SUR13,
UMC13, URZ09, URZ11, WOJ12, WZ1, WZ2]
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Elementem polityki bezpieczeństwa informacji są zasady odnoszące się do
tożsamości cyfrowej takie jak [MPW09]:
zasada uprawnionego dostępu (przydział uprawnień, szkolenie, zachowanie
poufności);
zasada przywilejów koniecznych (prawa dostępu konieczne do realizacji roli
biznesowej);
zasada wiedzy koniecznej (wiedza o systemie ograniczona do zagadnień
związanych z rola biznesową);
zasada świadomości zbiorowej (świadomość konieczności ochrony zasobów
informacyjnych);
zasada indywidualnej odpowiedzialności (odpowiedzialność za działania
tożsamości cyfrowej).
Polityka bezpieczeństwa w stosunku do tożsamości cyfrowej powinna zawierać
procedury związane z cyklem życia tożsamości cyfrowej:
a) Utworzenie tożsamości cyfrowej podczas zatrudnienia pracownika:
polityka organizacyjna – określenie roli biznesowej i przyznanie
uprawnień,
utworzenie konta – polityka haseł (jako najbardziej popularnej metody
identyfikacji i autoryzacji),
polityka

personalna

–

szkolenie

–

uświadomienie

zagrożeń

bezpieczeństwa, odpowiedzialności, tajności danych.
b) Pracy tożsamości cyfrowej w systemach – postępowania w trakcie pracy
wirtualnej tożsamości przed komputerem (pożądane oraz niedopuszczalne
zachowania związane z wykorzystaniem kont użytkowników):
polityka bezpiecznej pracy,
polityka bezpiecznej pracy zdalnej,
polityka zabezpieczeń,
polityka kopii zapasowych,
monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa.
c) Zmiany zakresu uprawnień tożsamości cyfrowej.
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d) Usunięcia/zablokowania

tożsamości

cyfrowej

podczas
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przeniesienia

pracownika do innej komórki organizacyjnej lub zwolnienia.
Polityka bezpieczeństwa w większości przypadków określa zasady posługiwania
się hasłami definiując ich długość, złożoność, okres ważności. Poprawny identyfikator
– login i hasło są warunkiem bezpośredniego dostępu do uprawnionych danych.
Identyfikator US nie powinien być zmieniany, a po wyrejestrowaniu użytkownika nie
powinien być przydzielony innej osobie. Natomiast hasło powinno być często
zmieniane (co najmniej 1 raz w miesiącu). Ustalane są reguły minimalnej długości
hasła i jego zawartości (zestawu znaków).
Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać wytyczne dla przydziału tożsamości
cyfrowej minimalnego zakresu uprawnień. Zmiana stanowiska powinna generować
zmianę uprawnień. Wdrożenie w praktyce zasady minimalnych uprawnień bardzo
często nie jest egzekwowane, szczególnie w przypadku długoletnich pracowników
„akumulujących”

uprawnienia

ze

wszystkich

swoich

uprzednich

stanowisk.

O odebranie uprawnień raczej nikt się nie upomina, a o przyznanie wręcz przeciwnie
[GOL07].
W zakresie wytycznych postępowania podczas pracy tożsamości cyfrowej,
polityka bezpieczeństwa powinna zawierać opis procedur rozpoczęcia, zawieszenia
i zakończenia pracy w systemie przez US, procedur tworzenia zabezpieczeń przez
ASI (częstotliwość kopii bezpieczeństwa i ich przechowywanie), sposobów, miejsca
i okresu przechowywania elektronicznych nośników zawierających dane osobowe
i wydruków, wymagań w stosunku do oprogramowania antywirusowego, zasad
i sposobów odnotowywania informacji o udostępnianiu danych osobowych, opis
postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. Do najczęściej
publikowanych zasad należą zasady: czystego środowiska, czystej tablicy, czystego
biurka, czystego ekranu, czystej drukarki biurowej [PTI12, SUR13].
W praktyce wdrożenie polityki bezpieczeństwa przysparza dużo problemów
użytkownikom systemów, np. zasada częstej zmiany haseł powoduje niewłaściwe
postępowanie użytkowników, którzy nie stosują należytej staranności w doborze
i miejscu przechowywania haseł. Również automatyczne zapamiętywanie haseł
w nowych systemach operacyjnych daje okazje zalogowania się na konto innej
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tożsamości. W przypadku serwisowania aplikacji dostawca usług informatycznych
żąda autoryzowanego dostępu do zasobów. Każda komplikacja dostępu wydłuża czas
wykonywania usługi, zwiększa koszty. Należy wziąć pod uwagę świadomość, iż
nieprawidłowo lub zbyt rygorystycznie stosowana polityka bezpieczeństwa utrudnia
pracę użytkownikom i naraża firmę na dodatkowe koszty [BIL11].

5.5.

ANALIZA WYBRANYCH POLITYK BEZPIECZEŃSTWA
Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem wewnętrznym i nie może być

udostępniania osobom nieupoważnionym w żadnej formie. Pomimo tych zastrzeżeń
w Internecie można znaleźć

szereg dokumentów tego typu. Do analizy wybrano

7 wyszukanych

przeglądarkę

poprzez

internetową

dokumentów

polityk

bezpieczeństwa: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubelskiego,
miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, Centrum Pomocy
Rodzinie w Wąbrzeźnie. Analiz dokumentów Polityki bezpieczeństwa ograniczona
została do upublicznionego w Internecie dokumentu głównego, być może dokumenty
powiązane, nie udostępnione w Internecie zawierają bardziej szczegółowe informacje.
Jednostki

odpowiedzialne

za

bezpieczeństwo

informacji

wymienione

w wybranych do analizy Politykach bezpieczeństwa zawarto w tabeli 5.2.

Tab. 5.2. Jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w wybranych instytucjach

Nazwa jednostki
Prezes/ zarząd/

PTI

MNiSW

x

UMWL

PL

UMCS

MPWIK

X

x

x

x

CPR

Kierownik/
Dyrektor/Rektor
Pełnomocnik ds.

x

x

ochrony danych
osobowych
Administrator

x

x

x

x
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danych
Lokalny administrator

x

danych
Właściciel zasobu
Właściciel aktywów

x
x

x

informacyjnych
Administrator

x

x

x

x

x

x

bezpieczeństwa
informacji
Pełnomocnik ds.

x

bezpieczeństwa
informacji
Inspektor

x

bezpieczeństwa
teleinformatycznego
Forum

x

bezpieczeństwa
Administrator IT

x

Administrator baz

x
x

danych
Informatyk

x

Administrator sieci

x

Administrator systemu

x

x

x

x

x

x

teleinformatycznego
Użytkownik systemu

x

x

x

IT / Pracownik
gdzie: PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne, MNISW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
UMWL – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, PL – Politechnika Lubelska, UMCS –
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, CPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wąbrzeźnie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [PTI12, MIN09, UMC13, POL11, MPW09, INS10]
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W

większości

analizowanych

Polityk

bezpieczeństwa

rozdzielono

role

i odpowiedzialności: od strony biznesu definiowana jest osoba odpowiedzialna za
zarządzanie

bezpieczeństwem

informacji

(Administrator

lub

Pełnomocnik

ds.

bezpieczeństwa) oraz osoba odpowiedzialna za dane chronione podejmująca decyzje
o sposobie wykorzystania tych aktywów. Od strony wykonawczej informatycznej
również przewidziane jest stanowisko administratora uprawnionego do zarządzania
użytkownikami systemu.
Nie w każdym dokumencie Polityki bezpieczeństwa należycie zdefiniowano
procedury nadawania, modyfikacji i odbierania uprawnień użytkownikom. Porównanie
procedur związanych z cyklem życia tożsamości cyfrowej zawartych w Politykach
bezpieczeństwa ww. instytucji zawarto w tabeli 5.3.

Tab. 5.3. Cykl życia tożsamości cyfrowej w politykach bezpieczeństwa wybranych instytucji.

Etap cyklu życia tożsamości

PTI

MNiSW

UMWL

PL

UMCS

MPWIK

CPR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

cyfrowej
1. Utworzenie tożsamości
cyfrowej
polityka organizacyjna –
określenie roli biznesowej
przyznanie minimum

+

uprawnień
utworzenie konta

+

sformułowana polityka
haseł
polityka personalna –
szkolenie –
uświadomienie zagrożeń
bezpieczeństwa,

+

Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie

polityka personalna –

83

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

odpowiedzialność za
działania tożsamości
cyfrowej
polityka personalna –
zachowanie tajemnicy
danych
2. Praca tożsamości cyfrowej
w systemach
rejestracja pracy i zmian

+

+

+

+

+

+

danych
polityka bezpiecznej pracy

+

+

(czysty ekran)
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

polityka bezpiecznej pracy
zdalnej
polityka zabezpieczeń
przed złośliwym
oprogramowaniem
polityka kopii zapasowych
monitorowanie naruszeń

+

bezpieczeństwa
3. Zmiana zakresu uprawnień

+

+

+

+

+

tożsamości cyfrowej
(zmiana roli biznesowej
i modyfikacja uprawnień)
4. Usunięcie/ zablokowanie

+

+

tożsamości cyfrowej
zakaz przydzielania

+

identyfikatora tożsamości
cyfrowej innej osobie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [PTI12, MIN09, UMC13, POL11, MPW09, INS10]
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Polityki bezpieczeństwa opracowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie,
UMCS czy Centrum Pomocy rodzinie dokładnie definiują procedury związane
z etapami cyklu życia tożsamości cyfrowej zwracając uwagę nie tylko na przydział
uprawnień, ale i ich zmianę i odebranie.
Zasady budowy haseł dostępu, ich okresowe modyfikacje często w politykach
zdefiniowane

są

szczegółowo.

Porównanie

polityki

haseł

jako

elementu

potwierdzającego tożsamość użytkownika SI w politykach bezpieczeństwa ww.
instytucji zawarto w tabeli 5.4.

Tab. 5.4. Polityka haseł w wybranych instytucjach

Wymagania

PTI

MNiSW

UMWL

PL

UMCS

8 znaków

8 znaków

8 znaków

8 znaków

Wymagane

Duże

1 duża

Litery

Kombinacja

znaki w haśle

i małe

litera,

duże

liter, cyfr,

– złożoność

znaki,

1 mała

i małe,

znaków

hasła

cyfry,

litera,

cyfry

specjalnych

znaki

1 cyfra

i znaki

specjalne

lub znak

specjalne

Minimalna

MPWIK

CPR

długość
hasła

specjalny
Minimalna

Co 30

częstotliwość

dni

Co 30 dni

Co 30 dni

1 raz
w miesiącu

zmiany hasła
Ponowne

po 5

Po 10

użycie hasła

zmianach

zmianach

Po 1 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie [PTI12, MIN09, UMC13, POL11, MPW09, INS10]

W 4 z 7 analizowanych Polityk sformułowano rygorystyczne wymagania zasad
budowy haseł i konieczność ich częstej zmiany. W wielu politykach bezpieczeństwa
wprowadzono również zakazy obowiązujące w stosunku do używanych haseł np.:
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a) w UMCS zakazuje się stosowania haseł [UMC13]:
będących nazwą użytkownika w jakiejkolwiek formie (np. pisanej
dużymi literami),
analogicznych jak identyfikator,
zawierających ogólnie dostępne informacje takie jak: imię, nazwisko,
numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp.,
stanowiących wyrazy słownikowe lub przewidywalne sekwencje
znaków np. 12345678 lub abcdefgh.
b) w Centrum Pomocy Rodzinie zakazuje się stosować jako haseł [INS10]:
swojej nazwy użytkownika w jakiejkolwiek formie (pisanej dużymi
literami, w odwrotnym porządku, dublując każdą literę, itp.),
swojego imienia, drugiego imienia, nazwiska, przezwiska, pseudonimu
w jakiejkolwiek formie,
imion (w szczególności imion osób z najbliższej rodziny),
ogólnie dostępnych informacji o użytkowniku takich jak: numer
telefonu, numer rejestracyjny samochodu, jego marka, numer dowodu
osobistego, nazwa ulicy, na której mieszka lub pracuje, itp.,
wyrazów słownikowych,
przewidywalnych sekwencji znaków z klawiatury np.: QWERTY”,
”12345678”, itp.,
będących identyfikatorem użytkownika;
a zaleca stosować hasła, które można zapamiętać bez zapisywania oraz
hasła łatwe i szybkie do wprowadzenia, po to by trudniej było podejrzeć je
osobom trzecim.
c)

wg wytycznych na portalu Bezpieczeństwa systemów IT [SEC13] hasła:
nie mogą być przechowywane w formie otwartej (nie zaszyfrowanej),
nie powinny być łatwe do odgadnięcia, to znaczy: powinny składać się
z minimum 9 znaków, w tym jeden znak specjalny; nie mogą
przybierać prostych form, np. 123456789, Stanisław, dom99, hasło,
Magda8, itp.,
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mogą być tworzone według łączenia "losowych" (tj. nie istniejących
w popularnych słownikach) sylab/słów, np.: mal-tra-laza-#topa. W ten
sposób

można

uzyskać

długie

hasło

stosunkowo

proste

do

zapamiętania.

5.6.

WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA MANAGERÓW
Zarządzanie tożsamością cyfrową powinno być elementem szczególnej uwagi

opracowywanego wg norm i wytycznych, ważnego dla bezpieczeństwa firmy
dokumentu jakim jest polityka bezpieczeństwa. Cykl życia tożsamości cyfrowej
powinien odpowiadać cyklowi życia pracownika, istotnym elementem opracowania
Polityki bezpieczeństwa powinny być procedury nadawania, modyfikacji i odebrania
uprawnień do zasobów oraz procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
w systemie. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa w zakresie tożsamości cyfrowej
powinno być monitorowane przez kadrę zarządzającą wszystkich szczebli: zarząd
firmy (strategia, nadzór) oraz kierowników odpowiednich działów (zmiana stanowiska,
nieobecność pracowników). Nie wystarczy opracować dokument Polityki tożsamości,
należy go weryfikować w praktyce oraz aktualizować, modyfikować w odpowiedzi na
zmiany wykorzystywanych w firmie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przy
bardzo rygorystycznej polityce haseł firma powinna zainwestować w informatyczny
system zarządzania tożsamością cyfrową.

6
Wsparcie biznesu w chmurze obliczeniowej
– e-usługi z wykorzystaniem eyetrackingu

6.1.

WPROWADZENIE
Obserwowany postęp w technologiach internetowych odbywający się za sprawą

szybko rosnących prędkości transmisji danych, ewolucji w dziedzinie urządzeń
mobilnych oraz coraz powszechniejszym trendzie umieszczania i przetwarzania
danych w dużych centrach, przyczynia się do powstawania nowych i rozwoju obecnie
istniejących usług elektronicznych. W dostępnych materiałach można znaleźć wiele
definicji e-usług, które różnią się między sobą w zależności od wybranego bardziej
ogólnego czy szczegółowego podejścia. Dlatego też definicje wymieniają i klasyfikują
e-usługi oraz precyzują ich zakres w różny sposób. Konsekwencją tej sytuacji są
trudności w jednoznacznym określeniu, czy dana aktywność internetowa na przykład
jest już e-usługą, czy jeszcze nie [FLI09]. Według rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 roku e-usługi definiuje się jako usługi
świadczone w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za
pomocą systemów teleinformatycznych, w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej
lokalizacji [ROZ08]. Niektóre źródła podają, że usługi te są zautomatyzowane, choć
czasami mogą wymagać niewielkiego udziału człowieka [PAR13]. Ponadto można je
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prowadzić za pomocą kilku kanałów takich jak: Internet, urządzenia mobilne (telefon
komórkowy i inne urządzenia przenośne) oraz telewizja cyfrowa i satelitarna [ROZ05].
W ostatnich latach coraz bardziej popularnym miejscem świadczenia usług
elektronicznych stają się chmury obliczeniowe, oparte na modelu przetwarzania
danych i świadczenia usług IT na żądanie. Istotnymi czynnikami, które mają wpływ na
rozwój technologii cloud computing, czyli technologii w chmurze obliczeniowej są m.in.
komunikacja i narzędzia pracy grupowej, wzrost mobilności oraz szybko rosnące ilości
danych. Firmy coraz chętniej sięgają po usługi chmurowe, aby przy ich pomocy
realizować swe strategie biznesowe, w miarę szybko dostosowywać się do
zmieniających się warunków gospodarczych, aby ograniczać wydatki na sferę IT
i w rezultacie zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.
Najczęściej wyróżnia się 3 rodzaje usług dostarczanych w chmurze [HAR11]:
Infrastruktura jako usługa (IaaS – ang. Infrastructure as a Service) – jest to
model chmury, w którym usługi udostępniają zasoby sprzętowe w postaci
przestrzeni dyskowych, mocy obliczeniowych i mechanizmów dostępu do
sieci. W tym przypadku użytkownicy, mogą sprawować kontrolę nad
zasobami informatycznymi firmy, bez utrzymywania własnej infrastruktury.
Platforma jako usługa (PaaS – ang. Platform as a Service) – są to usługi,
polegające na dostarczeniu firmom gotowych środowisk deweloperskich do
projektowania, opracowywania, uruchamiania i rozwijania oprogramowania.
Z tego modelu chmury, oprócz firm zajmujących się tworzeniem aplikacji,
mogą również korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa do uruchamiania
i udostępniania aplikacji webowych (portali korporacyjnych) dla klientów
wewnętrznych oraz zewnętrznych (usługi w chmurze) [PEC13].
Aplikacja jako usługa (SaaS – ang. Software as a Service) – to model chmury
oferujący usługi w postaci oprogramowania, z którego użytkownicy mogą
korzystać za pośrednictwem Internetu. Zwykle wygląda to tak, że aplikacja
(najczęściej webowa) jest uruchamiana w centrum danych dostawcy usługi,
a następnie udostępniana odbiorcom w oknie przeglądarki www. Przykładami
takich rozwiązań mogą być systemy CRM, ERP, HRM, programy pocztowe,
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aplikacje biurowe, narzędzia do pracy grupowej, aplikacje do zarządzania
projektami itp.
Potencjał technologii cloud computing w zakresie kreowania nowych e-usług jest
ogromny. Już teraz właściwie każdy program może zostać przeniesiony i udostępniony w chmurze typu SaaS. Ponadto według badań firmy Gartner zauważalny jest
wyraźny wzrost użytkowników chmury PaaS – deweloperów oprogramowania
[MAR12]. Warto podkreślić, że dostarczane zasoby (moc obliczeniowa, pamięć
operacyjna, przestrzeń dyskowa, pasmo sieciowe) dzięki wysokiej skalowalności
chmur obliczeniowych mogą być bezproblemowo dostosowane do bieżących
wymagań użytkowników.
Możliwości chmur dostrzegają coraz częściej firmy, które dotychczas wykonywały
swoje usługi w sposób tradycyjny. Dotyczy to także firm dostarczających
kompleksowe rozwiązania badawcze

z

wykorzystaniem

eyetrackerów.

Cloud

computing jest dla nich szansą poszerzenia pola swojego działania poprzez
opuszczenie laboratorium z wszystkimi jego ograniczeniami i otworzenie się na świat
poprzez okno, jakim jest Internet i wykorzystanie w swojej działalności możliwości
technologii chmury obliczeniowej.
Współczesne eyetrackery są specjalistycznymi urządzeniami wykorzystywanymi
w badaniach eyetrackingowych, które polegają na pomiarze, rejestracji oraz
ekranowej analizie położenia i ruchów gałki ocznej. Umożliwiają one także podejrzenie
oraz precyzyjne określenie gdzie, jak długo oraz w jakiej kolejności kierowany jest
wzrok osoby badanej na prezentowane materiały wizualne. Eyetracking (okulografia)
jest więc wykorzystywany do pomiaru reakcji i zachowań człowieka, które nie
podlegają kontroli i są nieświadome. Wysoka precyzja śledzenia gałek ocznych przez
te urządzenia pozwala na uzyskanie wysokiej jakości danych, dzięki którym wyniki
badań są wiarygodne. Inną ważną zaletą tego typu pracy badawczej jest to,
że badania są bezinwazyjne, a przez to bezpieczne dla zdrowia uczestników i nie
wpływają na ich naturalne zachowania. Coraz częściej do osiągnięć i możliwości
okulografii

sięgają

psychologowie,

specjaliści

od

reklamy,

projektanci

stron

internetowych, konstruktorzy interfejsów graficznych aplikacji komputerowych oraz
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różnego typu urządzeń mobilnych. Wachlarz zastosowań ciągle się rozszerza
i obejmuje dzisiaj rozległe obszary życia codziennego, świata nauki i biznesu.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie potencjalnych korzyści i możliwości
wynikających z integracji eyetrackingu z chmurami obliczeniowymi. Istotnym
aspektem w bieżącym opracowaniu jest zaprezentowanie wizualnych analiz
uzyskiwanych z badań eyetrackingowych, które wraz z rekomendacjami mogą być
oferowane w postaci e-usług wsparcia przedsięwzięć, także funkcjonujących
w chmurach

obliczeniowych.

Kolejną

ważną

kwestią

jest

ukazanie

chmury

obliczeniowej jako szansy na poszerzenie wachlarza możliwości eyetrackingu, a co
się z tym wiąże również działalności firm eyetrackingowych.

6.2.

WYNIKI BADAŃ EYETRACKINGOWYCH
Eyetrackery rejestrują fiksacje i sakady. Fiksacje to momenty zatrzymania

i skupienia uwagi na konkretnym obszarze prezentowanej sceny, trwające około 200 –
300 milisekund, w których pobierana jest informacja wzrokowa. Sakady natomiast są
szybkimi, skokowymi ruchami związanymi z przenoszeniem uwagi w inne miejsca,
występującymi pomiędzy kolejnymi fiksacjami i trwającymi około 40 – 50 milisekund.
Podczas analiz eyetrackingowych sakady są zwykle pomijane ze względu na
stosunkowo niewielką ilość istotnych informacji, których mogą dostarczyć [LOR08].
Rejestracja zatrzymań i ruchów gałki ocznej jest dokładna, jeśli eyetrackery
precyzyjnie szacują współrzędne punktu skupienia wzroku.
Dane uzyskane z badań eyetrackingowych najprościej można poddać analizie
jakościowej, która polega na obserwacji i ocenie zarejestrowanych materiałów przez
doświadczonych ekspertów. Najczęściej jednak do analizy surowych danych
eyetrackingowych, mających charakter liczbowy, stosuje się metody ilościowe
wykorzystujące moce obliczeniowe komputerów. Do tego celu doskonale nadają się
popularne aplikacje w postaci arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych lub
środowisk obliczeniowych, do których dane z eyetrackerów należy wcześniej
wyeksportować. Mimo, że wykorzystanie wymienionych narzędzi daje szerokie
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możliwości wykonania zaawansowanych analiz, jest to dla specjalistów uciążliwe
i czasochłonne. Należy także podkreślić, że dane pozyskane z eyetrackerów są
ogromnymi zbiorami liczb. W związku z tym, wygodnym rozwiązaniem jest
wykorzystanie

do

ich

przetwarzania

dedykowanego,

specjalistycznego

oprogramowana dostarczanego najczęściej przez producentów razem ze sprzętem.
Oprogramowanie

to

umożliwia

wykonywanie

transformacji,

przy

pomocy

odpowiednich algorytmów, w wyniku czego możliwe jest uzyskanie różnego typu
analiz i wizualizacji, które następnie dają się łatwo i szybko interpretować. Najczęściej
wizualne analizy przybierają postać map cieplnych, ścieżek skanowania, obszarów
zainteresowania oraz filmów z markerami pokazujących aktualne miejsca skupienia
wzroku.
Najprostszym sposobem prezentacji danych otrzymywanych z eyetrackera są
wykresy prezentujące współrzędne poziome i pionowe źrenicy w czasie. Inną techniką
jest kreślenie ruchów oczu na płaszczyźnie 2D, której tłem jest obraz stymulujący
[DUC02].
Bardziej

wyrafinowanym

i

często

wykorzystywanym

obecnie

sposobem

prezentacji danych eyetrackingowych są tzw. ścieżki skanowania wzrokiem (ang.
gaze plots), które widać na rysunkach 6.1 i 6.2*.
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Rys. 6.1. Wynik badania użyteczności serwisu internetowego Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
(WZ PL) metodą eyetrackingu dla jednej osoby zaprezentowany w postaci ścieżki skanowania wzrokiem

Wyniki ukazywane w tej postaci pokazują ruch sakadowy w postaci linii, które
reprezentują drogę, jaką pokonuje oko, pomiędzy kolejnymi zatrzymaniami. Z kolei
fiksacje są tu zaznaczane jako koła, o średnicach uzależnionych od czasu trwania
skupienia na poszczególnym elemencie, przy czym im większa średnica tym dłuższa
fiksacja. Dodatkową informacją jaką niesie ze sobą ten typ prezentacji jest kolejność
skanowania wzrokiem poszczególnych miejsc.
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Rys. 6.2. Wynik badania eyetrackingowego serwisu WZ PL dla 3 osób ukazanego w formie ścieżek
skanowania wzrokiem

Nowoczesne systemy eyetrackingowe pozwalają na oglądanie na żywo ruchów
oczu badanej osoby obserwującej prezentowany obiekt. Dzięki tej możliwości, jeśli
zachodzi konieczność, moderator może natychmiast reagować na zachowania
uczestnika podczas badań.
Głównym sposobem prezentacji danych pozyskiwanych z eyetrackerów są mapy
cieplne (ang. heat maps). Składają się one z dwóch warstw, z których pierwsza jest
stymulatorem – materiałem poddawanym badaniu, natomiast druga – nałożona na
pierwszą, ma postać kolorowych obszarów o różnej intensywności, niosących
informacje o rozkładzie i natężeniu uwagi kierowanej na badane elementy. Termiczny
rozkład cieplny uwagi wskazuje elementy, które są zauważalne lub pomijane przez
użytkowników (rysunek 6.3).
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W porównaniu do ścieżek skanowania mapy cieplne lepiej separują różne
poziomy intensywności obserwacji [SPA07]. Są one także nośnikiem różnego typu
informacji zbiorczej i mogą przedstawiać [POO13]:
liczbę uczestników badań skupiających swoją uwagę na określonym
obszarze,
całkowitą liczbę fiksacji przypadających na dany obszar od wszystkich osób
badanych,
sumaryczny czas skupienia uwagi na danym miejscu wszystkich osób
badanych,
udział czasu poświęconego na skupienie uwagi na danym obszarze
w stosunku do łącznego czasu poświęconego na patrzenie na dany obiekt.
Istotnym

elementem w przypadku interpretacji wyników prezentowanych

w postaci mapy cieplnej jest rodzaj przedstawianej przez nią informacji [JOR13].

Rys. 6.3. Wynik badania okulograficznego strony www WZ PL prezentowany w postaci mapy cieplnej
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Szczególną formą mapy cieplnej, a właściwie jej modyfikacją, jest czarno-biała
mapa uwagowa (ang. focus map).
W przypadku tej mapy jasne plamy reprezentują obszary skupień, natomiast
zaciemnione – miejsca pomijane przez uczestników badań. W związku z tym,
częściowo ukryte zostają pewne obszary obrazu stymulującego. Ten rodzaj
wizualizacji dobrze nadaje się także do przedstawiania rezultatów zbiorczych (rysunek
6.4).

Rys. 6.4. Wynik badania eyetrackingowego strony WZ PL w postaci mapy uwagowej

Kolejną metodą analizy i prezentacji danych eyetrackingowych są tzw. obszary
zainteresowania (AOI – ang. areas of interest). Są to wyodrębnione fragmenty
większej całości, definiowane przez badaczy, które mają dla nich specjalne znaczenie
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(rysunek 6.5). Zebrane ze wskazanych obszarów dane mogą być poddawane
dokładnej analizie ilościowej z zastosowaniem miar statystycznych [JOR09].

Rys. 6.5. Zbiorcze wyniki badania eyetrackingowego dla 4 osób w postaci tzw. obszarów zainteresowań

W

przypadku

obszarów

zainteresowania

najczęściej

podlegają

analizie

następujące miary: łączny czas trwania fiksacji dla danej osoby lub wszystkich osób
w określonym obszarze, liczba fiksacji jednej osoby lub wszystkich osób przypadająca
na wybrany obszar, czas do pierwszej fiksacji w danym obszarze dla poszczególnych
osób, co pozwala zweryfikować, ile czasu potrzeba do odnalezienia interesującego
obszaru, liczba osób, które dany obszar zauważyły oraz liczba osób, które dany
obszar eksplorowały [JOR09] (rysunek 6.6).
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Rys. 6.6. Wynik rozkładu uwagi uzyskany po przeprowadzeniu badań eyetrackingowych i wykonaniu analizy
strefowej serwisu Wydziału Zarządzania PL

Interesującym sposobem wizualizacji wyników badań eyetrackingowych są tzw.
roje pszczół (ang. bee swarm). Prezentacje tego typu szczególnie nadają się do
badania materiałów wideo. W metodzie tej za pomocą specjalnych markerów –
animowanych, kolorowych punktów nałożonych na materiał filmowy – pokazane są
miejsca ogniskowania się wzroku respondentów, na przykład podczas oglądania
spotu reklamowego. Rój pszczół pokazuje to, co przyciąga uwagę uczestników badań
na podstawie pomiaru czasu skupienia na wyeksponowanym bodźcu (rysunek 6.7).
Dodatkową możliwością jest w tym przypadku analiza poszczególnych scen lub klatek
wideo [LIP13].

Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej

98

Rys. 6.7. Wyniki badania eyetrackingowego strony www WZ PL przeprowadzone na 4 osobach
i zaprezentowane w postaci tzw. roju pszczół

Podczas badań eyetrackingowych otrzymuje się ogromną ilość danych, które
mogą być w różny sposób prezentowane, przetwarzane i przechowywane. Wszystkie
te czynności można byłoby realizować w sposób bardziej efektywny przy pomocy
chmury obliczeniowej.

6.3.

PRZECHOWYWANIE

I PRZETWARZANIE DANYCH EYETRACKINGOWYCH

W CHMURZE

Najnowsze eyetrackery obecne na rynku rejestrują pozycje gałki ocznej
z częstotliwością próbkowania nawet 500Hz i przechowują je w postaci nagrań wideo
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o rozdzielczości obrazu Full HD (1920x1080p). W ten sposób powstają bardzo duże
zbiory danych, których magazynowanie wymaga dużych przestrzeni dyskowych. Dane
te mogą mieć postać pojedynczego pliku zawierającego strumień danych wideo razem
m.in. z informacjami dotyczącymi lokalizacji współrzędnych punktów fiksacji lub dwóch
powiązanych z sobą plików: jeden z rejestracją wideo, a drugi tekstowy z zapisem
miejsc skupienia uwagi. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku wydaje się
zastosowanie chmury obliczeniowej ze względu na jej liczne zalety. Przede wszystkim
zdalny obszar do składowania danych zapewnia do nich dostęp z każdego miejsca
i o każdej porze. Ponadto skalowalność chmury sprawia, że po przekroczeniu
określonego

limitu

wykorzystania

zasobów

elastycznie

się

on

powiększa.

Przedstawione cechy pokazują, że firmy zajmujące się badaniami eyetrackingowymi
mogą efektywnie wykorzystywać tą technologię do składowania w niej wyników
swoich badań, jak również jako platformę do kontaktów z klientami w celu
umożliwienia im internetowego dostępu do zebranych danych, wyników oraz ich
opracowań w formie raportów, które zawierają wnioski i rekomendacje.
Do własnych działań firmy eyetrackingowe mogą wykorzystać narzędzia do pracy
grupowej dostarczane w postaci usług w modelu SaaS. Dzięki nim poszczególni
pracownicy lub zespoły mogą współpracować przy wykonywaniu kompleksowych
badań obejmujących oprócz eyetrackingu, ocenę ekspercką oraz wywiady uczestnikami. Chmura w tym przypadku stanowi przestrzeń do przechowywania i wymiany
danych oraz kanał komunikacji pomiędzy badaczami, pomiędzy eksperymentatorami,
a klientami. Chmura może być również przydatna w sytuacji zbierania materiału
w ramach prowadzonego badania na grupie osób przy pomocy kilku eyetrackerów
jednocześnie. Pozwoli to na wygodniejsze zarządzanie pozyskiwanymi danymi.
Znaczący postęp w dziedzinie eyetrackerów przenośnych sprawia, że w powiązaniu z technologią cloud computing, zbierane za ich pośrednictwem dane mogłyby być
bezzwłocznie przekazywane do chmury, tam szybko przetwarzane i automatycznie
interpretowane oraz natychmiastowo dostarczane w postaci informacji zwrotnej dla
klientów. Wyniki te mogą być prezentowane bezpośrednio w formie graficznej lub być
wykorzystane jako materiał do dalszych transformacji przy użyciu zaawansowanych
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algorytmów. Wizualizację i dostęp do wyników dla klientów można zrealizować
w postaci aplikacji pracującej w chmurze SaaS.
Cloud computing może być również ważnym ogniwem realizującym zadania
obliczeniowe, wymagające dużych mocy na przykład w systemach biometrycznych do
identyfikacji osobniczej opartej na podstawie ruchu oka [KAS04]. Systemy te mogą
być stosowane do zabezpieczania dostępu do danych i aplikacji w chmurze. Trwają
także próby zastosowania tego rodzaju identyfikacji w urządzeniach mobilnych.
Jednak ich niewielkie rozmiary i związane z tym ograniczenia sprzętowe,
uniemożliwiają wykonywanie skomplikowanych obliczeń na dużych ilościach danych.
Problem ten próbuje się przezwyciężyć poprzez zintegrowanie technologii mobilnej
z chmurą obliczeniową dającą duże możliwości w zakresie przetwarzania.
Eyetracking wykorzystywany jest także w badaniach interakcji człowieka
z urządzeniami mobilnymi. Grupa naukowców z Tajwanu opracowała metodę
śledzenia wzroku wykorzystującą chmurę obliczeniową zintegrowaną z eyetrackerami
wbudowanymi w urządzenia mobilne. W tym przypadku wyekstrahowane cechy
pozycji oka oraz konturu źrenicy wprowadzane są do sieci neuronowej pracującej
w chmurze w celu jej uczenia. W efekcie końcowym nauczona sieć wyznacza punkty
fiksacji. Autorzy badań zaproponowali, że tzw. funkcja użyteczności, będzie
decydowała, biorąc pod uwagę warunki pracy urządzeń i sieci, w którym miejscu
główna funkcjonalność systemu będzie realizowana: w chmurze czy docelowo
w urządzeniu mobilnym [KAO11].
Według Hany Vrzakovej i Romana Bednarika z Uniwersytetu Wschodniej
Finlandii cloud computing jest szansą dla eyetrackingu na poszerzenie wachlarza
istniejących możliwości, a dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych wyjście tych
urządzeń poza ściany laboratoriów jeszcze bardziej powiększa potencjalną przestrzeń
ich działań. Ponadto autorzy uważają, że systemy okulograficzne potrzebują integracji
z technologiami, które umożliwią im natychmiastowy dostęp do dużych ilości danych
przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Szczególnie ważny jest w tym
przypadku jak najszerszy dostęp do wyników z eyetrackerów, a umożliwić ma to tzw.
chmura EyeCloud. Zapowiadają też, że w przyszłości powszechne będą interaktywne
środowiska i systemy robiące użytek z niejawnych danych tzw. „gaze data” zbieranych
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jednocześnie od dużej liczby osób. Jako przykład autorzy artykułu podają witryny
sklepowe, które przy pomocy wbudowanych urządzeń (kamer, eyetrackerów) będą
zbierały dane dotyczące miejsc skupienia uwagi przechodniów, a następnie w sposób
inteligentny będą mogły dostosować swoją ofertę – opierając się przy tym o wzorce
zbudowane na podstawie danych zebranych od innych klientów [VRZ13].
Obecnie

eyetracking

jest

najczęściej

wykorzystywany

w

badaniach

marketingowych oraz w badaniach użyteczności produktów i usług. Ta ostatnia
funkcja ma na celu polepszenie ergonomii pracy, wspieranie i rozwój intuicyjnej
i wygodnej obsługi, także ułatwień dla osób niepełnosprawnych różnego typu
urządzeń i interfejsów codziennego użytku. Ogólnoświatowy trend w tej dziedzinie
zmierza w kierunku maksymalnego upraszczania istniejących rozwiązań. Zbieranie
danych od dużej grupy użytkowników na przykład z eyetrackerów wbudowanych
w interfejsy bankomatów, biletomatów i innych podobnych urządzeń, mogłoby
przebiegać w sposób bardziej sprawny, gdyby dane te były składowane, a następnie
szybko przetwarzanie w chmurze, co w konsekwencji mogłoby znacznie ulepszyć
użyteczność

tych

rozwiązań.

Obecne

metodyki

badań

eyetrackingowych

przeprowadzane są na stosunkowo małych grupach o wielkości około 30 osób.
Większa

liczebność

grup

mogłaby

zwiększyć

wiarygodność

i

skuteczność

przeprowadzanych badań.
Jednak pomimo obecnego szybkiego rozwoju eyetrackerów technologia ta
posiada jeszcze wiele ograniczeń, związanych m.in. z wysoką ceną sprzętu
i oprogramowania,

uciążliwą

kalibracją,

która

jest

czasami

przeprowadzana

w niekorzystnych warunkach czy problemami z interpretacją wyników. Innym istotnym
problemem jest konieczność wykluczenia z badań eyetrackingowych pewnej grupy
osób, np. słabowidzących, ze względu na ich ograniczenia fizyczne. Takie
wykluczenie może być poważnym kontrargumentem dla osób, które mogą
kwestionować wyniki prowadzonych badań, tłumacząc to chociażby niedostateczną
reprezentatywnością wyników.
Technologia eyetrackingowa znajduje się nieustannie na etapie rozwoju, dzięki
czemu trwają prace nad ulepszaniem istniejących rozwiązań. Stosowany sprzęt
w dalszej perspektywie czasowej będzie prawdopodobnie ulegał miniaturyzacji
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i integracji z innymi urządzaniami, w tym także urządzaniami mobilnymi. W miarę
zwiększania dostępności sprzętu eyetrackingowego będzie też malała jego cena, co
korzystnie wpłynie na upowszechnienie technologii i wyników badań prowadzonych
dzięki niej. Dużą szansą na przyśpieszenie postępu w rozwoju eyetrackingu jest
technologia cloud computing, która zwiększa potencjał możliwości prowadzonych
badań oraz poszerza zakres usług elektronicznych. Dzięki powstającym nowym
rozwiązaniom, istniejące firmy otrzymają wsparcie w chmurze obliczeniowej, co może
poprawić znacznie skuteczność ich funkcjonowania, a nowo powstające firmy
wykorzystujące kombinację obu technologii, mogą wpłynąć na rynek usług i przez to
zmienić także oblicze biznesu.

6.4.

PODSUMOWANIE
Integracja eyetrackingu z chmurami obliczeniowymi to ciekawe wyzwanie

koncepcyjne i techniczne dla świata nauki i biznesu. Eyetracking oraz cloud
computing to dwie, początkowo odrębne, nowoczesne technologie, które znajdując się
na etapie indywidualnych ścieżek rozwoju, stają się w nowej połączonej formie coraz
bardziej popularne i dostępne dla świata biznesu. Oba rozwiązania powiększają
zakres prowadzonych w ich obrębie badań, rodzaj stosowanych narzędzi, oferują
nowe możliwości poszerzania działalności dla istniejących już firm oraz stają się
impulsem

do

powstawania

innowacyjnych

przedsięwzięć,

które

wykorzystują

narzędzia eyetrackingowe do świadczenia różnego typu usług elektronicznych
wspierających działania świata nauki i biznesu.

*PODZIĘKOWANIA
Grafika wykorzystana w niniejszym rozdziale została wykonana za pomocą
eyetrackera udostępnionego przez firmę Neuro Device z Warszawy.
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