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Vorführender
Präsentationsnotizen
Mówiąc o problematyce mobilnych danych, mobilnych obywateli oraz mobilnej policji, nie sposób nie wspomnieć o mechanizmach i rozwiązaniach technologicznych, które to zjawisko wspierają.Szanowni Państwo, celem mojego wystąpienia jest zwrócenie Państwa uwagi na pojawiające się w naszym otoczeniu „chmury obliczeniowej” zapewniającej nową jakość usług cyfrowych dla społeczeństwa informacyjnego. A jeśli mówimy o usługach dla społeczeństwa to również musimy podkreślić rolę administracji publicznej w zapewnieniu tych usług na odpowiednio wysokim poziomie. Bardzo dynamiczny rozwój technologiczny powoduje, że administracja publiczna, wzorując się na doświadczeniach przemysłu, również dostrzega zalety przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, pamiętając jednocześnie o zagrożeniach.
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WPROWADZENIE

CHMURA OBLICZENIOWA
(Cloud Computing)

Nowe, biznesowe podejście do użytkowania 
zasobów infrastrukturalnych, systemowych 
i aplikacji  komputerowych

PaaS – Platform as a Service

IaaS – Infrastrusture as a Service

SaaS – Software as a Service

Vorführender
Präsentationsnotizen
Idea chmury, jest to nowe, biznesowe podejście do użytkowania zasobów infrastrukturalnych, systemowych i aplikacji. Biznesowe podejście polega na tym, że wszystkie aspekty użytkowania infrastruktury, systemów i aplikacji są usługą, którą wykupuje potrzebujący np. administracja publiczna. Dzięki temu administracja może uzyskać korzyści. Między innymi, nie musi tworzyć własnych rozwiązań, a zamiast tego wykupuje usługi w dziedzinach, w których istnieje zapotrzebowanie. Chmura obliczeniowa umożliwia nam korzystanie z zewnętrznego środowiska do tworzenia oprogramowania, infrastruktury do transmisji, przetwarzania i przechowywania danych oraz korzystania z zewnętrznych komputerowych aplikacji użytkowych.Należy podkreślić, że przyjęcie rozwiązań chmury obliczeniowej ma przede wszystkim podłoże ekonomiczne i organizacyjne, gdyż zmniejsza koszty funkcjonowania systemów informatycznych i przyśpiesza ich wprowadzanie, co jest bardzo istotne przy wdrażaniu szeroko pojętej e-administracji. Przy takim podejściu zostaną rozwiązane problemy związane np. z różną interpretacją przepisów prawnych przez ośrodki i inne instytucje lub też z różnorodnością sposobów wykonywania czynności związanych z załatwianiem spraw interesantów. Dodatkowo zmniejsząsię również koszty obsługi systemów informatycznych w ośrodkach, ponieważ będą one ponosiły opłaty tylko za zasoby wykorzystane w danym czasie, a konieczność utrzymania i obsługi serwerowni zostanie wyeliminowana.
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STRATEGIA BUDOWY CHMURY OBLICZENIOWEJ

STRATEGIA

- obniżenie kosztów funkcjonowania administracji, 
- zbudowanie konkurencyjnej pozycji Unii, 
- aktywizacja przedsiębiorców, 
- wykreowanie nowych miejsc pracy.

EUROPEAN CLOUD PARTNERSHIP

KORZYŚCI – 180 MLD EURO 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wdrożenie chmur obliczeniowych w życiu publicznym jest na tyle istotne, że problem ten podjęła również Komisja Europejska.Komisja Europejska opracowała strategię budowy chmury obliczeniowej w Unii Europejskiej, której celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania administracji, zbudowanie pozycji konkurencyjnej Unii, poprzez aktywizację przedsiębiorców oraz wykreowanie nowych miejsc pracy. Korzyści powinny wynieść, według szacunków, ok. 180 mld euro. Takie są założenia. Komisja Europejska podjęła już pewne działania. Zostało utworzone European Cloud Partnership – Europejskie partnerstwo na rzecz chmur obliczeniowych. To ciało pracuje nad różnymi aspektami wdrożenia chmury obliczeniowej. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym również ochrony danych, oraz zapewnienie ciągłości i właściwego poziomu usług. Uważa się, że ze względu na różne systemy prawne w państwach Unii Europejskiej, nie będzie to zadanie łatwe. Jeżeli będzie to możliwe, to należy ujednolicić przepisy oraz zbudować nowoczesne rozwiązania. Wypracowywane są propozycje, w jaki sposób można zrealizować chmurę obliczeniową.Ostatnim czasem pracowano nad koncepcją przechowywania danych wrażliwych. Pojawia się postulat, aby dane fizycznie nie opuszczały Europy. Każdy kraj jest zainteresowany, aby informacje, które z jego punktu widzenia są wrażliwe, pozostawały na jego terytorium. Padła również propozycja, aby utworzyć eksterytorialne miejsca, gdzie mogłyby być przechowywane wrażliwe dane różnych państw.
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ZASADY
Usługi „rządowe” w chmurze obliczeniowej zostaną 
uruchomione zarówno na poziomie centralnych jak 
i lokalnym jako ostrożne i dokładnie obserwowane 
inicjatywy w najbliższych latach.

Na poziomie centralnym nastąpi skoordynowane 
przejście do usług chmurowych przy nieuniknionych 
sporach pomiędzy poszczególnymi urzędami.

Rocznie na świecie zdarzać się będą 2-3 incydenty grożące 
znaczącymi zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa 
danych, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów 
i wezwania do szerszej regulacji i kontroli nad 
dostawcami chmur.
D. C. Wyld: Moving to the Cloud: An Introduction the the Cloud Computing in the Govenment, IBM Center for The Business 
of Government 2009

Vorführender
Präsentationsnotizen
Podejmując zadania wdrożenia chmury obliczeniowej w administracji publicznej powinniśmy pamiętać o następujących zasadach, opracowanych w firmie IBM w 2009 roku.
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ZASADY

Rozwijać się będzie współpraca pomiędzy firmami 
chcącymi stać się dostarczycielami chmur i agencjami 
rządowymi, a zakres danych i aplikacji umieszczanych w 
chmurach znacznie przekroczy nasze dzisiejsze 
oczekiwania.

Sytuacja budżetowa wzmagać będzie nacisk na 
umieszczanie jak najszerszej gamy usług w chmurach 
dedykowanych, a nawet w chmurach publicznych, 
w związku z wzrastającą tendencją do outsourcingu 
zadań i zasobów IT (hardware, software, dane i wsparcie 
osobowe).
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ZASADY

Wzrost znaczenia chmur zaznaczy się we wszystkich 
sektorach poczynając od ochrony zdrowia i edukacji,
a na wojsku i bezpieczeństwie narodowym kończąc.

Darmowa oferta chmurowa – wykraczająca nawet poza 
usługi email i dzisiejsze aplikacje – stanie się ważną 
częścią portfolio większości urzędów.

Efektem ubocznym aktywności rządu w chmurach będzie 
przyspieszenie procesów standaryzacji i zwiększanie 
interoperacyjności pomiędzy dostawcami chmur.
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ZASADY

W najbliższych latach obserwować będziemy 
przyspieszenie w zakresie rozwiązań prawnych 
związanych z chmurami, poczynając od precedensowych 
sporów sądowych, a kończąc na inicjatywach 
legislacyjnych w kwestiach technologicznych 
i biznesowych oraz w zakresie ochrony użytkowników 
usług.

„Demokratyzacja technologii”, którą przyniesie cloud
computing wpłynie znacząco na „jakość życia online”, 
rozwój gospodarki i innowacyjność przynosząc zyski 
wszystkim.
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PRZYKŁADY

CHMURA OBLICZENIOWA
- podniesienie poziomu e-usług,
- zagwarantowanie, wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa.

ESTONIA

edugeography.com

Ludność: 1,3 mln
Powierzchnia: 45 339 km²
PKB: 22,7 mld USD
PKB na osobę: 17 288 USD

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bardzo dobrym przykładem współczesnego społeczeństwa informacyjnego i zarazem społeczeństwa mobilnego jest Estonia.  Należy podkreślić, że jeszcze większa mobilność danych, mobilność obywateli i oczywiście mobilność policji będzie możliwa dzięki realizacji przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem chmury obliczeniowej. Nie ulega wątpliwości, że Estonia jest liderem wykorzystania technologii informacyjnych w administracji publicznej. Niesie to ze sobą ogromne korzyści dla społeczeństwa i dla państwa, ale również oznacza zagrożenia. Estończycy, by podnieść bezpieczeństwo swoich systemów komputerowych, intensywnie pracują nad wdrożeniem rządowej chmury obliczeniowej oraz utworzeniem tzw. ambasad danych.Władze Estonii widzą dwa powody wdrożenia chmury obliczeniowej: podniesienie poziomu e-usług oferowanych przez państwo oraz zagwarantowanie, że wszystkie spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Obecnie w Estonii funkcjonuje wiele agencji rządowych, które na potrzeby oferowanych przez siebie usług posiadają własne centra danych. Są one niewielkie i administrowane lokalnie w pomieszczeniach agencyjnych, które nie spełniają wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Pewną analogię można tutaj zauważyć do państwa polskiego. Ze względu na to, że i pomieszczenia, i często sprzęt nie zawsze są najwyższej jakości, stanowi to pewne zagrożenie dla jakości oferowanych usług. Implementacja przez rząd chmury obliczeniowej ma zagwarantować wzrost jakości i stabilności oferowanych usług. Rządowa chmura zostanie zbudowana w centrum danych, które będzie spełniało wszystkie wymagania jakościowe i bezpieczeństwa. W dłuższej perspektywie takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie również na finanse państwa.
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PRZYKŁADY

CHMURA OBLICZENIOWA
- zabezpieczenia dostępu, 
- ochrona fizyczna,
- procedury reagowania na problemy i zagrożenia.

ESTONIA

CHMURA HYBRYDOWA
CHMURA RZĄDOWA, CHMURY PUBLICZNE

AMBASADY DANYCH

Vorführender
Präsentationsnotizen
Przestawienie administracji publicznej na przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej ma zagwarantować nie tylko bezpieczeństwo danych, ale również serwerów i serwerowni. Dla pełnego zabezpieczenia serwerów konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków, potrzebne są zabezpieczenia dostępu, ochrona fizyczna oraz procedury związane z reagowaniem na problemy i zagrożenia. Obecnie nie zawsze jest to wypełniane.Estonia planuje zbudowanie chmury hybrydowej, która będzie się składała z prywatnej chmury rządowej, utrzymywanej przez jedną z agencji rządowych oraz z chmur publicznych. Estoński rząd pracuje również nad wdrożeniem tzw. ambasad danych.Ambasady danych mają być trzecią częścią budowanej architektury chmury obliczeniowej – obok chmury prywatnej i chmur publicznych, o których wspomniano. Głównym celem ambasad danych ma być zagwarantowanie ciągłości warstwy cyfrowej państwa estońskiego: jeśli wydarzyłoby się coś z centrami danych w Estonii, wówczas nie zostaną utracone wszystkich danych. Jeśli wydarzyłoby się coś na estońskim terytorium, chociażby pojawiłyby się tutaj „zielone ludziki” i zaczęłyby przejmować infrastrukturę strategiczną w tym centra danych wówczas państwo musi być pewne, że nie utraci newralgicznych danych. W przyszłości powinna być możliwość administrowania danymi z centrów danych za granicą. Estonia planuje na początku stworzenie możliwości tworzenia kopii zapasowych newralgicznych danych, jak np. rejestr przedsiębiorstw czy księgi wieczyste. W odleglejszej przyszłości planowana jest możliwość przełączenia się z krajowych centrów  danych na ambasady danych, a więc jeśli wydarzyłoby się coś w granicach Estonii wówczas systemy mogłyby działać z ambasad danych poza granicami kraju. Warunkiem koniecznym jest tutaj stuprocentowa kontrola nad tymi danymi przez Estonię. W kontekście tych zabezpieczeń mówimy o dwóch rozwiązaniach: centrach danych w estońskich placówkach dyplomatycznych oraz umowach dwustronnych z wybranymi państwami, na przykład Wielką Brytanią czy Luksemburgiem, na podstawie których byłaby możliwość wynajęcia miejsce w centrach danych tych krajów, gdzie mogłyby być estońskie serwery, do których miałaby dostęp tylko Estonia.
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PRZYKŁADY

1. Dostępność infrastruktury na żądanie z możliwością 
samodzielnego jej uruchomienia i zarządzania

2. Dostęp do infrastruktury przez internet
3. Dynamiczna alokacja zasobów infrastrukturalnych
4. Elastyczność na żądanie
5. Pełna mierzalność parametrów

www.topsecretwriters.com

KONTRAKT: 10 lat
WARTOŚĆ:     600 mln USD 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Stopień zaawansowania technologicznego chmur obliczeniowych przez cały czas rośnie. Rozwijane są również mechanizmy bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.Zauważalny jest wzrost zaufania do tego typu rozwiązań o czym świadczą doniesienia dotyczące decyzji Centralnej Agencji Wywiadowczej USA. Centralna Agencja Wywiadowcza USA zdecydowała się na wykorzystanie w swoich działaniach chmury obliczeniowej, a jej dostawcą jest firma Amazon. Być może jest to sygnał do tego, by administracje innych państw bardziej ufały gotowym rozwiązaniom. Amazon zaproponował wybudowanie  kopii swojej chmury specjalnie dla CIA. W tym wypadku chodzi o implementację gotowego rozwiązania na potrzeby konkretnego klienta. CIA zachowuje w ten sposób pełną kontrolę nad całą infrastrukturą i będzie mogło samodzielnie definiować polityki bezpieczeństwa czy sposób wykorzystania zasobów, ale de facto skorzysta z rozwiązania, które wypracował Amazon w swoim kluczowym produkcie. 
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PODSUMOWANIE

Podmiot publiczny powinien pozostawać wyłącznym
administratorem danych przekazanych do chmury 
obliczeniowej.
Dostawca usługi chmury obliczeniowej powinien 
informować podmiot publiczny o wszelkich 
zobowiązaniach publicznych. 
Dostawca usługi chmury obliczeniowej powinien być 
zobowiązany do raportowania o wszystkich incydentach 
związanych z bezpieczeństwem danych.
Wdrożenie chmury obliczeniowej w administracji 
publicznej wymaga przygotowania regulacji formalno-
prawnych.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Planując wdrożenie chmury obliczeniowej w administracji publicznej powinniśmy pamiętać, że podmiot publiczny powinien pozostawać wyłącznym administratorem danych przekazanych do chmury.Dostawca usługi chmury obliczeniowej powinien być zobowiązany do informowania podmiotu publicznego o wszelkich zobowiązaniach publicznych w stosunku do policji, organów ścigania oraz służb specjalnych w zakresie przekazywania i dostępu do danych zamieszczonych w chmurze obliczeniowej. Można powiedzieć, że wymóg ten bardzo ogranicza administrację publiczną w korzystaniu z usług chmury obliczeniowej ponieważ jeśli administracja publiczna przekazuje swoje dane do chmury, to musi zdawać sobie sprawę z faktu, że dostawca chmury będzie przekazywał je do dalszego wykorzystania policji lub państwowym służbom specjalnym. Jeśli chmura obliczeniowa będzie poza terytorium kraju to dane te będą przekazywane służbom obcym. Przykładem takiego przekazywania jest projekt PRISM.Dostawca usługi chmury obliczeniowej powinien również być zobowiązany do raportowania o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem danych podmiotowi administracji,który korzysta z usług. Czasami jest to sprawa wstydliwa dla takiego dostawcy ponieważ pokazuje słabości zastosowanego rozwiązania.Na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność przygotowania stosownych regulacji formalno-prawnych dających podstawy do wdrożenia tego typu rozwiązań w adminstracji publicznej. W mojej ocenie jest to zadania bardzo złożone.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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