
6 7/ 8 . 2013 . (15) / / www.programistamag.pl /

BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA JAK KORZYSTAĆ Z IBM SMARTCLOUD ENTERPRISE

Radosław Smilgin, Michał Zacharuk 

Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego 
najlepiej jest wypróbować możliwości modelu 
przetwarzania w chmurze i przekonać się, na ile 
jest on opłacalny i praktyczny, nie ponosząc przy 
tym wysokich, a najlepiej – żadnych kosztów. Cie-
kawą okazję do wypróbowania chmury zapropo-
nował ostatnio IBM. Już kilka lat temu w ofercie 
polskiego oddziału firmy pojawiło się rozwiązanie 
SmartCloud Enterprise, promowane jako elastycz-
na i konkurencyjna cenowo chmura dostępna na-
wet dla małych przedsiębiorstw. Aby przekonać 
potencjalnych użytkowników do przeniesienia się 
do chmury, IBM zaproponował możliwość bezpłat-
nego jej testowania przez maksymalnie 2 okresy 
rozliczeniowe, czyli do 60 dni. To wystarczający 
czas na przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia 
systemu w organizacji oraz wyrobienie sobie opi-
nii na temat przydatności i opłacalności chmury 
SmartCloud Enterprise w Twoim biznesie. Warto 
pamiętać, że nie jest on zobowiązujący – po zakoń-
czeniu okresu próbnego można zarówno kontynu-
ować korzystanie z usługi, jak i z niej zrezygnować. 
Postanowiliśmy więc przekonać się, jak w praktyce 
wygląda wdrażanie tego modelu oraz czy rzeczy-
wiście IBM SmartCloud Enterprise posiada wszyst-
kie te cechy, o których informuje dostawca usługi. 

JAK ZACZĄĆ?
Aby skorzystać z okresu próbnego IBM SmartClo-

ud Enterprise, należy wypełnić formularz na stronie: 
www.ibm.com/trysmartcloud/pl/pl 

Rozwiązanie IBM SCE oferuje następujące 
opcje: Instance, Images, Storage i Service Instan-
ces. Na poszczególnych usługach chmury mamy 
do wyboru wiele opcji umożliwiających optymal-
ne zarządzanie zasobami. 

Z oprogramowania dostępnego jako obrazy 
można korzystać w oparciu o następujące licencje 
(Rysunek 1):

• BYOL: Bring your own license – wymaga po-
siadania własnej licencji na oprogramowanie;

• DUO: ISV/SI Development use only – użycie 
tylko w celach produkcyjnych;

• PAYG: Pay as you go – płać za użycie;
• Pre-release – dostęp tymczasowy, na potrzebę 

testowania, bez opłat. 

Rysunek 1

JAK UTWORZYĆ INSTANCJĘ?
Przejdź do Control Panel >Instances >Add instance (Rysunek 2). Aby wyszukać wśród wszystkich do-

stępnych obrazów, wybieramy właściwe Data Center i klikamy na ikonę „strzałki”. Otrzymujemy listę 
oprogramowania dostępnego w tej lokalizacji. Do wyboru mamy Data Center w wielu lokalizacjach na 
całym świecie. Przy budowaniu chmury pozwala to na wyszukiwanie tych, które są najbliżej naszych 
klientów czy też innych lokalizacji naszych oddziałów (Rysunek 3). 

Rysunek 2

Rysunek 3

KORZYSTAMY Z 
WINDOWS SERVER

W kolejnym kroku dokonujemy wyboru opro-
gramowania (w tym przypadku Windows Server 
2008) poprzez zaznaczenie jednego z dostęp-
nych obrazów i przyciskamy „Next” (Rysunek 4). 
Następnie, postępując zgodnie z wytycznymi, na-
leży wypełnić formularz i zdefiniować parametry 
dla obrazu (Rysunek 5). Kolejną czynnością jest 
utworzenie konta dla Windows Server. Należy za-
pamiętać dane, które wprowadziliśmy przed chwi-
lą, ponieważ za ich pomocą będziemy łączyli się z 
naszą chmurą (Rysunek 6). Zatwierdzamy wpisane 
wcześniej dane i klikamy „Next” (Rysunek 7). Po-
zostaje jeszcze akceptacja regulaminu - klikamy 
„Submit” (Rysunek 8). Jeżeli wszystko przebiegło 
zgodnie z planem, to powinien pojawić się ekran 
jak na Rysunku 9. W tym momencie zgłoszenie 
jest przetwarzane. Czas realizacji wynosi od kilku-
nastu do kilkudziesięciu minut.

Aplikacje w chmurze, czyli jak korzystać 
z IBM SmartCloud Enterprise
Jak ważna staje się chmura, nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz częściej zarządzamy 
swoimi plikami na wirtualnych dyskach, współdzielimy dokumenty i mniej lub bardziej 
świadomie korzystamy z wirtualnych usług. Obecność chmury zaczyna być coraz bardziej 
widoczna również w biznesie. Cloud Computing przebojem wdziera się do małych firm 
i dużych korporacji. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się również w Twojej organizacji? 

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 9

http://www-935.ibm.com/services/pl/pl/cloud-enterprise/


8 9/ 8 . 2013 . (15) / / www.programistamag.pl /

BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA JAK KORZYSTAĆ Z IBM SMARTCLOUD ENTERPRISE

AKTYWNA INSTANCJA 
I KORZYSTANIE ZE 
ZDALNEGO PULPITU

Gdy instancja zmieni status na „Active”, mo-
żemy się z nią połączyć. W tym przypadku za-
instalowaliśmy Windows Server, możemy więc 
uzyskać dostęp za pomocą pulpitu zdalnego. Jeśli 
korzystamy z systemu Windows 7, przechodzimy 
do Start > Wszystkie programy > Akcesoria> Podłą-
czanie pulpitu zdalnego. W polu „Komputer” wpisu-
jemy adres IP naszej instancji i klikamy „Podłącz” 
(Rysunek 10). Następnie logujemy się do systemu 
za pomocą danych użytych podczas konfiguracji 
konta (Rysunek 11). Na koniec pojawi się jeszcze 
weryfikacja tożsamości komputera zdalnego. 
Należy wybrać „Tak” (Rysunek 12). Otrzymujemy 
dostęp do Windows Server zainstalowanego w 
naszej chmurze (Rysunek 13). Instancjami ciągle 
zarządzamy przez pulpit naszej chmury. Przykła-
dowe widoki zainstalowanych instancji można 
zobaczyć na Rysunku 14.

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Rysunek 13

Rysunek 14

W ten sposób przy pomocy kilku kliknięć mamy nasz własny Windows Server dostępny online i goto-
wy do pracy. Jeśli skonfrontujemy to z wysiłkiem i kosztami potrzebnymi na budowę realnej architektury, 
rozwiązanie IBM SmartCloud Enterprise okazuje się rozwiązaniem optymalnym.

DODAWANIE OBRAZU SYTEMU
Teraz należy przejść do Control panel>Images i wybrać przycisk „Add image” (Rysunek 15). Później należy wybrać 

typ dostępności, centrum danych oraz typ architektury (Rysunek 16). Kolejno trzeba wybrać właściwy dla nas obraz i 
przejść dalej, klikając „Next” (Rysunek 17). Pojawi się okno, gdzie trzeba wpisać nazwę i opis jak na Rysunku 18. Następ-
nie należy potwierdzić wcześniej wpisane dane i zaakceptować regulamin (Rysunki 19 i 20). Jeżeli wszystko poszło 
zgodnie z planem, to otrzymamy ekran jak na Rysunku 21. Od teraz obraz systemu dostępny jest w naszej chmurze. 

Rysunek 15

Rysunek 16

Rysunek 17

Rysunek 18

Rysunek 19

Rysunek 20

Rysunek 21

DODAWANIE PRZESTRZENI 
DYSKOWEJ (STORAGE)

Przechodzimy do Control Panel>Storage i klikamy „Add storage” (Rysunek 
22). Pojawia się pop-up z formularzem. Wypełniamy go i klikamy „Next” (Ry-
sunek 23). Kolejny krok to potwierdzenie wpisanych wcześniej danych oraz 
na koniec, jak zawsze, akceptacja regulaminu. Jeżeli wszystko poszło dobrze, 
otrzymujemy komunikat jak na Rysunku 24.

Rysunek 22

Rysunek 23

Rysunek 24
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DODANIE INSTANCJI 
SERWISU (SERVICE 
INSTANCES)

Przechodzimy do zakładki Control Panel Servi-
ce Instances i klikamy „Add a service instance to 
get started” (Rysunek 25). Wybieramy Data Center 
i klikamy na strzałkę obok. Pojawi się lista dostęp-
nych Aplikacji. Wybieramy jedną z nich i klikamy 
„Next”, co widać na Rysunku 26. Wpisujemy na-
zwę serwisu i jego opis (Rysunek 27). Następnym 
krokiem jest wpisanie parametrów i konfiguracja 
serwisu (Rysunek 28). Kolejno następuje wery-
fikacja podanych wcześniej danych i akceptacja 
regulaminu (Rysunki 29 i 30). Podczas przetwarza-
nia zgłoszenia zostaniemy poproszeni o wpisanie 
hasła (Rysunek 31).

Rysunek 25

Rysunek 26

Rysunek 27

Rysunek 29

Rysunek 30

Rysunek 31

W sieci:

 P Informacje o IBM SmartCloud Enterprise: 
ibm.com/services/pl/pl/cloud-enterprise

 P 60-dniowa wersja próbna: 
ibm.com/trysmartcloud/pl/pl

 P Estymator kosztów IBM SmartCloud Enterprise: 
ibm.com/services/pl/pl/cloud-enterprise/tab-pricing-licensing-options.html

 P Przykłady zastosowania: 
ibm.com/services/pl/pl/cloud-enterprise/experience.html

Od tej chwili mamy do dyspozycji miejsce w 
chmurze IBM SmartCloud Enterprise, na którym 
możemy trzymać aplikacje własne lub naszych 
klientów.

KONKLUZJA
Rozwiązanie proponowane przez IBM nie 

jest rewolucją w chmurze. To model bardziej ela-
styczny, wydaje się mieć także wyższy poziom 
dostępności od tych, które do tej pory oferował 
rynek. Niekwestionowaną przewagą może być 
darmowy okres próbny, który pomoże oszaco-
wać firmie koszty korzystania z tego rozwiązania 
w przyszłości. Wydaje się również, że zapropono-
wane przez producenta ceny są konkurencyjne. 
Przy tak rozbudowanej ofercie warto przekalku-
lować wszystkie koszty z nią związane. Pomocny 
w tym może okazać się Estymator Kosztów (patrz 
ramka „W sieci”). Interfejs SCE, choć maksymalnie 
uproszczony, osobom początkującym może wy-
dawać się skomplikowany, dlatego też warto sko-
rzystać z przygotowanego przeze mnie tutoriala. 
Należy jednak przyznać, że po przyswojeniu sobie 
zasad obowiązujących w nawigacji, poszczegól-
nych funkcji używa się intuicyjnie. Podczas użyt-
kowania chmury napotkaliśmy kilka kłopotów 
technicznych, które jednak udało się szybko roz-
wiązać dzięki sprawnemu wsparciu help desku. 
Reasumując - jeśli do tej pory nie próbowałeś 
rozwiązań w chmurze, albo Twój dotychczasowy 
dostawca Cię rozczarowuje – warto przetestować 
chmurę IBM. Być może okaże się, że zmigrowanie 
Twojej architektury w chmurę przyniesie organi-
zacji znaczne oszczędności.

Radosław Smilgin,  
Michał Zacharuk
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Rysunek 28
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