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Artykuï jest poĂwiÚcony kwestii moĝliwoĂci redukcji kosztów zwiÈzanych z infrastrukturÈ IT organizacji ibich
funkcjonowaniem w kontekĂcie wykorzystania przez nie modelu cloud computing, cieszÈcego siÚ coraz
wiÚkszÈ popularnoĂciÈ. Artykuï skïada siÚ ze wstÚpu i piÚciu czÚĂci. W pierwszej zostaïa przedstawiona
krótka analiza wydatków przeznaczanych przez wspóïczesne organizacje na technologie informatyczne.
NastÚpnie zdefiniowano pojÚcie cloud computing, przedstawiono podstawowe elementy tego podejĂcia oraz
zaprezentowano najwaĝniejsze przyczyny jego rozwoju. Kolejna czeĂÊ artykuïu zostaïa poĂwiÚcona analizie
róĝnych aspektów zwiÈzanych z modelem cloud computing, mogÈcych byÊ ěródïem redukcji kosztów.
Przedostatnia czÚĂÊ artykuïu zawiera analizÚ perspektyw rozwoju i wykorzystania rozwiÈzañ „chmurowych”.
UwzglÚdniono w tym kontekĂcie badania dotyczÈce sektora M¥P oraz przykïady zwiÈzane z sektorem
publicznym w Stanach Zjednoczonych. Koñcowa czeĂÊ artykuïu zawiera najwaĝniejsze wnioski i konkluzje.
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This paper is devoted to the issues concerning reduction of costs connected with IT infrastructure of
organizations and their functioning in the context of the more and more popular cloud computing approach
used by them. It is composed of five parts. In the first part, a short analysis of money allocated by
contemporary organizations for information technology is presented. Next, the notion of cloud computing
is defined and the basic elements of this approach are presented along with the most important reasons
for its development. The next part is devoted to the analysis of various issues connected with the cloud
computing approach which can be the source of the reduction of costs. The penultimate part of the
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1. Wprowadzenie
Nieustannie rosnÈ wydatki wspóïczesnych organizacji przeznaczane
na technologie informatyczne. Wedïug firmy Gartner w 2013 r. osiÈgnÚïy
one w skali globalnej poziom 3,7 biliona dolarów. Jako ĝe w roku 2003
wynosiïy one 2,1 biliona dolarów, oznacza to ich ponad 40-procentowy
przyrost w ciÈgu dekady. JednoczeĂnie kolejne lata przynieĂÊ majÈ dalszy
wzrost poziomu tychĝe wydatków. W roku 2014 osiÈgnÈÊ one majÈ poziom
3,9bbiliona dolarów, co oznacza wzrost o kolejne prawie 4% (Gartner, 2013;
ContractorUK, 2004).
JednoczeĂnie, jak pokazujÈ od wielu lat róĝne badania, duĝa czÚĂÊ nakïadów przeznaczanych przez organizacje na technologie informatyczne jest
marnotrawiona, a zwiÈzane jest to z niepeïnym, a czasem fragmentarycznym
wykorzystaniem moĝliwoĂci oferowanych przez infrastruktury IT przedsiÚbiorstw. Tak jest na przykïad w przypadku mocy obliczeniowej komputerów
czy teĝ dostÚpnej pojemnoĂci systemów przechowywania danych. JeĂli chodzi
o tÚ pierwszÈ kwestiÚ, to wedïug szacunków IBM przeciÚtne wykorzystanie
mocy obliczeniowej komputerów osobistych jest w organizacjach na poziomie 5%. Natomiast wedïug ocen McKinsey Global Institute maksymalna
wydajnoĂÊ wielu komputerów jest wykorzystywana w przypadku wielu z nich
tylko przez 30 do 40 dni w roku (Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson
ibMarrs, 2013). Z kolei wyniki badañ prowadzonych przez Hewlett-Packard
Laboratories, a dotyczÈcych szeĂciu korporacyjnych centrów danych ujawniïy,
iĝ wykorzystanie mocy obliczeniowej tysiÈca pracujÈcych w nich serwerów
byïo na poziomie od 10% do 35% (Carr, 2005). JeĂli chodzi o systemy
przechowywania danych, to wedïug wyników badañ firmy Gartner w przypadku przeciÚtnej firmy 50% do 60% ich pojemnoĂci jest niewykorzystanej.
Nie lepiej wyglÈda kwestia efektywnoĂci uĝytkowania oprogramowania
przez organizacje. Wedïug wyników badañ firmy Sage przeprowadzonych
wb 2014 r. 88% firm europejskich nie wykorzystuje w peïni zakupionego
przez siebie oprogramowania. W rezultacie kaĝde europejskie przedsiÚbiorstwo traci z tego powodu przeciÚtnie 43 tys. euro rocznie, co oznacza,
iĝ europejskie firmy marnotrawiÈ kaĝdego roku 9,6 mld euro (Sage, 2014).
JednoczeĂnie, patrzÈc caïoĂciowo na wydatki organizacji na technologie
informatyczne, szacunki firmy Gartner prowadzÈ do konkluzji, iĝ co najmniej
dwie trzecie nakïadów przeznaczonych na ten cel to tzw. martwe pieniÈdze
(dead money). Czyli sÈ to pieniÈdze, które nie sïuĝÈ rozwojowi organizacji
czy uzyskiwaniu przez nie przewagi konkurencyjnej, ale sÈ one wydawane
przez firmy na bieĝÈce utrzymanie infrastruktury IT, tak aby wspieraïa ona
dziaïalnoĂÊ w istniejÈcej postaci (Gartner, 2006). PotwierdzajÈ to badania
firmy Microsoft. Wedïug ich wyników jedynie 11% budĝetu IT organizacji
jest przeznaczane na rozwój nowych aplikacji, podczas gdy pozostaïa czÚĂÊ
budĝetu jest wydawana na utrzymanie funkcjonowania dotychczas wykorzystywanych aplikacji oraz sprzÚt (McAfee, 2011).
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W kontekĂcie powyĝej przedstawionych danych zaskoczeniem nie jest
fakt, iĝ redukcja wydatków zwiÈzanych z technologiami informatycznymi
jest od lata jednym z waĝniejszych celów organizacji w tym obszarze (Khan
ib Sikes, 2014). StÈd teĝ wynika poszukiwanie przez organizacje nowych
modeli i rozwiÈzañ umoĝliwiajÈcych obniĝenie kosztów zwiÈzanych z ich
infrastrukturÈ IT i maksymalizacjÚ efektywnoĂci jej funkcjonowania. Kwestia ta jest tym bardziej istotna, iĝ prowadzone od lat badania wyraěnie
wskazujÈ, iĝ firmy wydajÈce najwiÚcej na technologie informatyczne wcale
nie osiÈgajÈ najlepszych wyników ekonomicznych (Carr, 2004).
W tym kontekĂcie coraz wiÚksze nadzieje organizacje wiÈĝÈ z wykorzystaniem rozwiÈzañ mieszczÈcych siÚ w modelu cloud computing. Dlatego
teĝ celem niniejszego artykuïu jest próba analizy, na ile wykorzystanie tego
typu rozwiÈzañ moĝe doprowadziÊ to redukcji kosztów zwiÈzanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT organizacji, w jakim obszarze i z czego moĝe
ona wynikaÊ.

2. PojÚcie cloud computing oraz geneza
i przyczyny jego rozwoju
JeĂli chodzi o pojÚcie cloud computing, to najczÚĂciej w jego kontekĂcie
wskazuje siÚ na róĝne cechy charakterystyczne dla tego modelu wykorzystania technologii informatycznych (EC, 2012). Natomiast jednÈ z najbardziej znanych i najczÚĂciej cytowanych definicji jest ta sformuïowana przez
National Institute of Standards and Technology, zgodnie z którÈ: „cloud
computing jest to model umoĝliwiajÈcy wszechobecny, wygodny, dostÚp
sieciowy na ĝÈdanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów komputerowych (np.b sieci, serwerów, przestrzeni dyskowych, aplikacji i usïug),
które mogÈ byÊ szybko dostÚpne oraz uwolnione z minimalnym poziomem
wysiïku zb punktu widzenia zarzÈdzania lub interakcji z dostarczycielem
usïug” (Grance i Mell, 2011).
Wedïug firmy konsultingowej McKinsey&Company rozwiÈzania mieszczÈce siÚ w modelu cloud computing sÈ elementem tworzÈcym „nastÚpnÈ
generacjÚ infrastruktury IT” (next-generation IT infrastructure) (Gnanasambandam, Huskins i Sprague, 2014). WiÈĝÈ siÚ one z caïkowicie odmiennym
od dotychczasowego podejĂciem do sposobów wykorzystania technologii
informatycznych przez przedsiÚbiorstwa. W ramach tego modelu World Wide
Web traktowany jest jako „chmura” (cloud) danych, oprogramowania oraz
sprzÚtu, które to komponenty mogÈ byÊ przez organizacje w róĝny sposób
„mieszane” i wykorzystywane on-line (Wielki 2012). Jest to tak naprawdÚ
praktyczna realizacja sloganu „The Network is the Computer”, stworzonego
w roku 1990 przez Sun Microsystems, w ramach, którego World Wide Web
postrzegany jest jako World Wide Computer (Carr, 2008).
W ramach cloud computing moĝna wyróĝniÊ trzy podstawowe modele
usïug (rysunek 1). W przypadku pierwszego z nich, software-as-a-service –
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SaaS, majÈcego swe korzenie w latach 90. (Wielki, 2012), poczÈtki jego popularnoĂci przypadajÈ na pierwsze lata nowego millenium (Rainie i Wellman,
2012). W modelu tym klient korzysta z aplikacji poprzez Internet, natomiast
firma udostÚpniajÈca jÈ dba o ciÈgïoĂÊ jej dziaïania, zapewnia bezpieczeñstwo
oraz odpowiedzialna jest za jej rozwój i dostosowanie funkcjonalnoĂci do
potrzeb uĝytkownika (Wielki, 2012). Przykïadami rozwiÈzañ naleĝÈcych do
tego modelu sÈ usïugi poczty elektronicznej (np. Gmail), pakiety biurowe
(np. Google Docs czy Googls Apps), oprogramowanie klasy CRM (np.
firmy Salesforce) czy narzÚdzia Big Data (np. Amazon Elastic MapReduce).
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Rys. 1. Kluczowe elementy modelu cloud computing. ½ródïo: opracowanie wïasne na
podstawie Grance, T. i Mell, P. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National
Institute of Standards and Technology. U.S. Department of Commerce. Pozyskano z: http://
csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.

W przypadku drugiego modelu (rysunek 1), tj. infrastructure-as-a-service
– IaaS, organizacja korzysta z wyposaĝenia naleĝÈcego do usïugodawcy,
takiego jak serwery, powierzchnia dyskowa czy teĝ infrastruktura sieciowa,
który odpowiada za jego utrzymanie oraz sprawne i niezawodne funkcjonowanie (Wielki, 2012). Przykïadami rozwiÈzañ naleĝÈcych do tego typu
modelu sÈ takie usïugi, jak Amazon Web Services S3 (przestrzeñ dyskowa),
Amazon Web Services EC2 (skalowalna moc obliczeniowa) czy Amazon
Work Spaces (wirtualna przestrzeñ robocza). PewnÈ podkategoriÚ w ramach
tego modelu zaproponowaïa w roku 2014 firma Hewlett-Packard. Dotyczy
ona udostÚpniania centrów danych (data centers) i nazwana zostaïa przez
niÈ facilities as a service (Faas) (Thibodeau, 2014b).
W przypadku trzeciego modelu (rysunek 1), tj. platform-as-a-service –
PaaS, oferowane jest Ărodowisko umoĝliwiajÈce tworzenie, rozwój i testoProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 2 (52), t. 1, 2015
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wanie przez firmy wïasnych aplikacji (Wielki, 2012). Przykïadami mogÈ byÊ
takie rozwiÈzania, jak Google App Engine, Microsoft Azure, Force.com,
BlueMix czy BlueMix.
Powyĝsze modele usïug mogÈ byÊ dostÚpne poprzez cztery rodzaje chmur
(rysunek 1). JeĂli chodzi o chmury publiczne (public clouds), to w ich przypadku usïugodawca umoĝliwia zainteresowanym uĝytkownikom otwarty
dostÚp do takich zasobów, jak moc obliczeniowa serwerów, przechowywanie
danych, infrastruktura sieciowa czy teĝ korzystanie z róĝnego typu aplikacji
on-line. W przypadku chmur prywatnych (private clouds) wyróĝniÊ moĝna ich
dwa rodzaje. Pierwszy z nich to chmury wewnÚtrzne (internal clouds), czyli
funkcjonujÈce wewnÈtrz sieci korporacyjnej, których zasoby sïuĝÈ wyïÈcznie uĝytkownikom danej organizacji. Drugi natomiast typ to zewnÚtrzne
chmury prywatne (external private clouds). FunkcjonujÈ one poza terenem
firmy, jednak aplikacje uruchamiane sÈ na dedykowanych serwerach oraz
chronione przez dostawcÚ usïug zapewniajÈcego bezpieczny dostÚp do zasobów poprzez wirtualnÈ sieÊ prywatnÈ (virtual private network), wydzielonÈ
wbramach publicznie dostÚpnej sieci internetowej. JeĂli chodzi obchmurÚ spoïecznoĂciowÈ (community cloud), to ten rodzaj chmury jest pewnÈ odmianÈ
chmury prywatnej, a jej zasoby sÈ dostÚpne okreĂlonym spoïecznoĂciom.
Moĝe ona naleĝeÊ, byÊ zarzÈdzana oraz obsïugiwana przez jednÈ lub wiÚcej
organizacji tworzÈcych danÈ spoïecznoĂÊ, podmiot zewnÚtrzny lub teĝ ich
kombinacjÚ. Ostatni rodzaj chmur to chmury hybrydowe (hybrid clouds),
ïÈczÈce cechy co najmniej dwóch róĝnych typów chmur (publiczna, prywatna,
spoïecznoĂciowa). PozostajÈ one osobnymi podmiotami powiÈzanymi jednak
przez odpowiednie rozwiÈzania techniczne umoĝliwiajÈce „przenoĂnoĂÊ”
danych i aplikacji (Grance i Mell, P. (2011).
WskazaÊ moĝna kilka zasadniczych przyczyn rozwoju rozwiÈzañ mieszczÈcych siÚ w modelu cloud computing. ZaliczyÊ do nich moĝna takie kwestie, jak:
– rosnÈcÈ przepustowoĂÊ i niezawodnoĂÊ ïÈczy internetowych,
– rozwój usïug internetowych (Web services) i ich coraz szerszÈ dostÚpnoĂÊ,
– procesy „komodytyzacji” (commoditization) technologii informatycznych.
Ten ostatni aspekt zwiÈzany jest z szybkim rozprzestrzenianiem siÚ technologii informatycznych i upowszechnianiem siÚ ich wykorzystania oraz przeksztaïcania siÚ ich w „dobro powszechnego uĝytku” (commodity), takie jak
prÈd czy woda (na procesy te zwracaï uwagÚ juĝ ponad dekadÚ temu Carr
w swoim sïynnym artykule pt. IT Doesn’t Matter (Carr, 2003).

3. Wykorzystanie modelu cloud computing a moĝliwoĂci
redukcji kosztów zwiÈzanych z funkcjonowaniem
infrastruktury IT organizacji
Jak wspomniano wczeĂniej, redukcja wydatków zwiÈzanych z technologiami informatycznymi jest od lat jednym z waĝniejszych celów organizacji.
PotwierdzajÈ to wyniki badañ prowadzonych wĂród menedĝerów wyĝszego
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szczebla w ramach „McKinsey Global Survey”. Wedïug nich kwestia ta
pozostaje niezmiennie postrzegana w kolejnych latach (2011, 2012, 2013)
jako jedno z czterech kluczowych wyzwañ stojÈcych przed organizacjami w
kontekĂcie technologii informatycznych (w roku 2012 byïa ona dla badanych najwaĝniejsza – Khan i Sikes, 2014). Równieĝ rezultaty zorganizowanego na poczÈtku 2014 r. przez McKinsey spotkania menedĝerów wyĝszego
szczebla odpowiedzialnych za technologie informatyczne w przedsiÚbiorstwach dziaïajÈcych w róĝnych sektorach potwierdzajÈ istotne znacznie tego
aspektu. Kwestia redukcji kosztów zwiÈzanych z istniejÈcymi zasobami IT
oraz operacjami opartymi na ich wykorzystaniu znalazïa siÚ wĂród trzech
najwaĝniejszych priorytetów dziaïów IT na najbliĝsze trzy lata (pozostaïe dwa
to generowanie wiÚkszej wartoĂci z danych oraz poprawa bezpieczeñstwa
(Gnanasambandam, Huskins i Sprague, 2014).
JeĂli chodzi o strukturÚ wydatków, to wedïug wspomnianych rezultatów badañ „McKinsey Global Survey” podstawowe pozycje w firmowych
budĝetach zwiÈzanych z technologiami informatycznymi zajmujÈ te dotyczÈce
fizycznej infrastruktury IT (27%) oraz kluczowych aplikacji transakcyjnych
(26%). Oczekiwania badanych idÈ w kierunku ich obniĝenia do poziomu
odpowiednio 19% oraz 22%. Oznacza to de facto chÚÊ redukcji wydatków
okreĂlanych przez firmÚ Gartner „martwymi pieniÚdzmi”. Badani oczekujÈ
natomiast zwiÚkszania nakïadów na analitykÚ biznesowÈ oraz innowacje
(Khan i Sikes, 2014).
I wïaĂnie jeĂli chodzi o zmniejszenie wydatków pochïaniajÈcych kluczowÈ
czeĂÊ budĝetów IT wspóïczesnych organizacji, duĝe moĝliwoĂci daje implementacja przez nie rozwiÈzañ mieszczÈcych siÚ w modelu cloud computing.
PotwierdzajÈ to badania przeprowadzone przez KomisjÚ EuropejskÈ w roku
2011. Wedïug jej wyników kluczowÈ korzyĂciÈ zwiÈzanÈ z zastosowaniem
rozwiÈzañ „chmurowych” byïa wïaĂnie redukcja kosztów. W przypadku 80%
badanych przedsiÚbiorstw ich zastosowanie doprowadziïo do zmniejszenia
wydatków na IT w zakresie od 10% do 20% (EC, 2012). MoĝliwoĂci redukcji kosztów zwiÈzanych z technologiami informatycznymi, a wynikajÈcych
z adaptacji przez firmy rozwiÈzañ naleĝÈcych do modelu cloud computing,
potwierdzajÈ równieĝ wyniki badañ przeprowadzonych przez Manchester
Business School i firmÚ badawczÈ Vanson Bourne. Prowadzone byïy one od
grudnia 2012 r. do stycznia 2013 r., a w ich ramach przebadano 1300 firm
brytyjskich i amerykañskich. Wedïug wyników tychĝe badañ na oszczÚdnoĂci
kosztowe zwiÈzane z wykorzystaniem rozwiÈzañ chmurowych wskazaïo 88%
wykorzystujÈcych je firm (Olavsrud, 2013).
Istnieje caïy szereg aspektów, zwiÈzanych z modelem cloud computing,
które mogÈ byÊ ěródïem redukcji kosztów. JeĂli chodzi o fizycznÈ infrastrukturÚ IT, do najwaĝniejszych wĂród nich moĝna zaliczyÊ:
– redukcjÚ lub eliminacjÚ marnotrawstwa zwiÈzanego ze poziomem wykorzystania zakupionego sprzÚtu,
– redukcjÚ kosztów zwiÈzanych z utrzymaniem sprzÚtu,
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– zmieszenie kosztów zwiÈzanych z konsumpcjÈ energii elektrycznej,
– moĝliwoĂci bieĝÈcej analizy kosztów i wyboru optymalnego poziomu
Ăwiadczenia usïug.
JeĂli chodzi o pierwszy aspekt, to jako ĝe uĝytkownik korzysta z wyposaĝenia naleĝÈcego do usïugodawcy (serwerów, powierzchni dyskowej czy infrastruktury sieciowej), eliminowane sÈ nakïady inwestycyjne zwiÈzane z zakupem
i upgradem elementów fizycznej infrastruktury IT, która – jak wspominano
wczeĂniej – bardzo czÚsto pozostaje w duĝym stopniu w organizacjach niewykorzystana. Uĝytkownik korzysta tylko z takiego poziomu zasobów, jakiego
w danym momencie potrzebuje, i rozlicza siÚ z usïugodawcÈ na podstawie
stopnia ich uĝytkowania przez siebie (per-use basis). JednoczeĂnie wykorzystywane przez uĝytkownika zasoby mogÈ byÊ szybko i ïatwo dostosowane do
jego bieĝÈcych (rosnÈcych lub malejÈcych) potrzeb (rysunek 1).
Kolejny obszar oszczÚdnoĂci to redukcja kosztów zwiÈzanych z bieĝÈcym
utrzymaniem fizycznej infrastruktury IT organizacji, a wynika to z faktu,
iĝ to usïugodawca odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie. Powoduje to
zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników dziaïów IT potrzebnych do
realizacji tego typu zadañ i uwolnienie czÚĂci nakïadów finansowych przeznaczanych na ten cel. Wedïug wyników wspominanych wczeĂniej badañ
przeprowadzonych Manchester Business School i Vanson Bourne w przypadku 60% badanych firm wykorzystanie przez nie rozwiÈzañ chmurowych
doprowadziïo do tego typu procesów. W ich rezultacie 62% przedsiÚbiorstw,
które dokonaïy oszczÚdnoĂci zwiÈzanych utrzymaniem infrastruktury IT
(zarówno sprzÚtu, jak i oprogramowania), reinwestowaïo zaoszczÚdzone
pieniÈdze np. na wdroĝenie innowacyjnych produktów (Olavsrud, 2013).
Wykorzystanie modelu cloud computing moĝe byÊ równieĝ, szczególnie wb przypadku duĝych organizacji, ěródïem znaczÈcych oszczÚdnoĂci,
jeĂli chodzi o koszty zwiÈzane z energiÈ elektrycznÈ. Szacunki pokazujÈ,
iĝ wbwarunkach amerykañskich duĝe firmy korzystajÈce z cloud computing
mogÈ wygenerowaÊ roczne oszczÚdnoĂci rzÚdu 12,3 biliona USD (EC, 2012).
Równieĝ oferowana w modelu cloud computing mierzalnoĂÊ Ăwiadczonych
usïug (rysunek 1) oraz moĝliwoĂÊ ich monitorowania i kontrolowania mogÈ
byÊ ěródïem oszczÚdnoĂci. DostÚpne organizacjom bÚdÈcym usïugobiorcami
automatyczne systemy raportowania pozwalajÈ im na bieĝÈco ĂledziÊ konsumpcjÚ zasobów oraz dane dotyczÈce zwiÈzanych nimi kosztów. Umoĝliwia
to aktywne zarzÈdzanie strukturÈ kosztów i jej poprawÚ, np. przez wybór
umowy o niĝszym poziomie Ăwiadczonych usïug (service-level agrement – SLA),
przekïadajÈcej siÚ na niĝsze koszty IT (Agarwal, Santos i Starikova, 2014).
JeĂli chodzi o oprogramowanie, to wykorzystywanie modelu cloud computing w tym obszarze moĝe byÊ ěródïem redukcji lub eliminacji kosztów
zwiÈzanych z:
– zakupem i instalacjÈ oprogramowania oraz jego bieĝÈcym utrzymaniem
i upgradem,
– nabyciem nietrafionego oprogramowania,
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– niskim poziomem wykorzystywania oprogramowania,
– rozwojem i testowaniem aplikacji.
JeĂli chodzi o pierwszy aspekt, to poniewaĝ uĝytkownik korzysta z oprogramowania naleĝÈcego do usïugodawcy i udostÚpnianego przez niego on-line, to usïugodawca ponosi wszelkie koszty zwiÈzane z jego stworzeniem,
instalacjÈ, bieĝÈcym utrzymaniem, zapewnieniem ciÈgïoĂci dziaïania i bezpieczeñstwa, jak równieĝ rozwojem oraz dostosowaniem funkcjonalnoĂci do
potrzeb uĝytkownika. Firma korzystajÈca z aplikacji w modelu software-as-a-service rozlicza siÚ z usïugodawcÈ najczÚĂciej na bazie opïaty subskrypcyjnej
wnoszonej za liczbÚ uĝytkowników korzystajÈcych z aplikacji.
Kolejny obszar oszczÚdnoĂci zwiÈzanych z oprogramowaniem dotyczy
kwestii zakupu nietrafionego oprogramowania, np. niespeïniajÈcego oczekiwañ koñcowych uĝytkowników czy teĝ dublujÈcego siÚ z juĝ posiadanym
przez firmÚ (wedïug wyników wspomnianych wczeĂniej badañ przeprowadzonych przez firmÚ Sage w przypadku firm niemieckich kluczowym powodem
marnotrawstwa zwiÈzanego z oprogramowaniem jest wïaĂnie ta druga kwestia – Sage, 2014). W przypadku tradycyjnego podejĂcia nakïady poniesione
na tego typu aplikacje sÈ de facto pieniÚdzmi zmarnowanymi. Natomiast
wbprzypadku korzystania z aplikacji w modelu software-as-a-service, uĝytkownik moĝe ïatwo zrezygnowaÊ z wypoĝyczanego oprogramowania i poszukaÊ
usïugodawcy dostarczajÈcego takie, które w lepszym stopniu zaspokaja jego
potrzeby.
JeĂli chodzi o niski poziom wykorzystywania oprogramowania, to organizacja, kupujÈc i instalujÈc oprogramowanie, ponosi koszty z tym zwiÈzane
niezaleĝnie od tego jak intensywnie jest ono wykorzystywane. W przypadku
jego wypoĝyczania i rozliczenia w modelu pay-as-you-go, okreĂlanego równieĝ jako consumption model (Deeter i Jung, 2013), uĝytkownik pïaci za
rzeczywiste wykorzystanie oprogramowania. Kwestia ta jest szczególnie
istotna wb przypadku aplikacji stosunkowo rzadko wykorzystywanych przez
organizacjÚ (np. kilka dni w miesiÈcu).
Ostatni istotny obszar oszczÚdnoĂci zwiÈzany z modelem software-as-a-service dotyczy kwestii redukcji kosztów zwiÈzanych z rozwojem i testowaniem aplikacji. Waĝny jest on szczególnie w przypadku organizacji, które
samodzielnie tworzÈ wïasne oprogramowanie. KorzystajÈc z aplikacji dostarczanych przez usïugodawcÚ w modelu chmurowym, przerzucajÈ tego typu
koszty na niego.
ZnaczÈce moĝliwoĂci w wymiarze kosztowym daje równieĝ wykorzystanie
rozwiÈzañ mieszczÈcych siÚ w modelu cloud computing przedsiÚbiorstwom
naleĝÈcym do sektora M¥P. Szczególnie w przypadku najmniejszych wĂród
nich czy firm typu start-up, dysponujÈcych najczÚĂciej niewielkim kapitaïem,
nie jest to raczej kwestia redukcji dotychczas ponoszonych kosztów zwiÈzanych z infrastrukturÈ IT, ale moĝliwoĂci dostÚpu do sprzÚtu i oprogramowania, które w tradycyjnym modelu, ze wzglÚdu na barierÚ finansowÈ,
byïyby dla nich nieosiÈgalne. Chodzi tu o takie aspekty jak moĝliwoĂci
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nabycia sprzÚtu i oprogramowania oraz posiadania odpowiednio wyspecjalizowanych pracowników IT do ich utrzymania (np. w przypadku serwerów
koszt wynajÚcia pojedynczego serwera w modelu chmurowym to okoïo jedna
trzecia kosztów, jakie musiaïaby ponieĂÊ firma na jego zakup oraz bieĝÈce
utrzymanie – Manyika i in., 2013).
W przypadku modelu cloud computing i moĝliwoĂci wynajmowania niezbÚdnych usïug zwiÈzanych czy to z fizycznÈ infrastrukturÈ IT, czy teĝ niezbÚdnymi aplikacjami mniejsze firmy mogÈ bardziej efektywnie konkurowaÊ
z duĝymi organizacjami (EC, 2012). Co wiÚcej, mogÈ mieÊ ïatwy dostÚp do
bardzo zaawansowanych rozwiÈzañ, takich jak narzÚdzia Big Data. Jeszcze
dekadÚ temu koszty zwiÈzane z mocÈ obliczeniowÈ, zarzÈdzaniem danymi
oraz analizÈ danych stanowiïyby zaporÚ nie do pokonania nie tylko dla nich,
ale nawet dla wiÚkszych firm z sektora M¥P. W dzisiejszych warunkach
majÈ one do dyspozycji wiele ïatwo dostÚpnych rozwiÈzañ chmurowych po
bardzo niskim koszcie (Davenport, 2014).

4. Perspektywy rozwoju i wykorzystania modelu
cloud computing w najbliĝszych latach
Róĝne badania wyraěnie wskazujÈ na rosnÈce zainteresowanie wszelkiego
typu organizacji rozwiÈzaniami dostÚpnymi w modelu cloud computing.
Wedïug Forrester Research w roku 2020 wartoĂÊ globalnego rynku cloud
computing tylko w odniesieniu do chmur publicznych osiÈgnie wartoĂÊ
191b miliardów USD, co oznacza znaczÈcÈ korektÚ w stosunku do prognoz
trzy lata wczeĂniejszych (160 mld USD) i prawie dwustuprocentowy przyrost w odniesieniu do roku 2013 (58 mld USD) (Gaudin, 2014). JeĂli chodzi o EuropÚ, to wedïug Komisji Europejskiej w latach 2014–2020 Ărednia
roczna stopa wzrostu wykorzystania publicznie dostÚpnych usïug chmurowych bÚdzie wynosiÊ 38% (EC, 2012).
Dynamiczny wzrost rynku cloud computing potwierdzajÈ równieĝ inne
dane. JeĂli chodzi o rynek serwerów, to wedïug prognoz IDC w roku 2014 od
25% do 30% serwerów na Ăwiecie trafi do firm ĂwiadczÈcych usïugi wbmodelu
chmurowym, a w roku 2017 bÚdzie to prawie 45% (Thibodeau, 2013). Fakt
ten przekïada siÚ na przewidywania dotyczÈce globalnego ruchu internetowego wbcentrach danych (global data center IP traffic). Wedïug prognoz Cisco
wblatach 2012–2017 Ărednia roczna stopa wzrostu tego typu ruchu, w przypadku
tego zwiÈzanego z rozwiÈzaniami chmurowymi, wynosiÊ bÚdzie 35% i zwiÚkszy siÚ z poziomu 1,2 zettabajta w roku 2012 do 5,3 zettabajba w roku 2017.
Natomiast ruch w tradycyjnych centrach danych bÚdzie rósï w analogicznym
okresie w tempie 12% – z poziomu 1,4 zettabajta do 2,4 zettabajta. Oznacza
to, iĝ w roku 2017 globalny ruch internetowy w chmurowych centrach danych
bÚdzie ponad dwa razy wiÚkszy niĝ ten wbcentrach tradycyjnych (Cisco, 2013).
Generalnie rzecz biorÈc, wedïug McKinsey Global Institute rozwiÈzania wb modelu cloud computing stajÈ siÚ dominujÈcym paradygmatem,
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jeĂli chodzi o sposoby wykorzystania technologii informatycznych. Instytut ten szacuje, iĝ w 2025 r. ich caïoĂciowy wpïyw ekonomiczny wyniesie
1,7–6,2b bilionab USD (Manyika i in., 2013).
RozwiÈzaniami chmurowymi interesujÈ siÚ i wykorzystujÈ je coraz szerzej
organizacje róĝnego typu oraz wielkoĂci. Wyniki badañ przeprowadzonych
przez firmÚ Gartner pomiÚdzy czerwcem a lipcem 2012 r. na ponad 550
przedsiÚbiorstwach z dziewiÚciu krajów Ăwiata, dziaïajÈcych w róĝnych sektorach wykazaïy, iĝ juĝ w tym czasie 19% badanych firm wykorzystywaïo rozwiÈzania cloud computing (w tym przypadku chodziïo o chmurÚ publicznÈ)
dla zaspokojenia wiÚkszoĂci swoich potrzeb informatycznych w obszarze
produkcji. Natomiast 20% spoĂród nich wykorzystywaïo je dla zaspokojenia wiÚkszoĂci lub caïoĂci wïasnych potrzeb dotyczÈcych przechowywania
danych (Gartner, 2012).
Jak pokazujÈ róĝne badania, duĝe zainteresowanie rozwiÈzaniami oferowanymi w modelu cloud computing wykazujÈ firmy naleĝÈce do sektora
M¥P, stanowiÈce najwiÚkszÈ grupÚ przedsiÚbiorstw w kaĝdej gospodarce (np.
w Unii Europejskiej ich udziaï wynosi 99,8% wszystkich dziaïajÈcych firm
– PARP, 2013). Wyniki ogólnopolskich badañ przeprowadzonych wb maju
2012br. przez Instytut Keralla Research wykazaïy, iĝ 50% wszystkich badanych chÚtnie korzystaïoby z oprogramowania w modelu SaaS. Najbardziej
zainteresowane byïy firmy zatrudniajÈce od 10 do 249 pracowników (Tchorek-Helm, 2012). Z kolei dwa lata póěniejsze badania przeprowadzone przez
Idea Bank i Tax Care wĂród polskich jednoosobowych przedsiÚbiorców
wykazaïy, iĝ 60% spoĂród badanych zna i wykorzystuje w róĝnej postaci
rozwiÈzania chmurowe, a 66% uwaĝa, iĝ obniĝajÈ one koszty funkcjonowania
firmy (Idea Bank, 2014). Z kolei w roku 2013 Ipsos na zlecenie Microsoftu
przeprowadziï badania wĂród firm zatrudniajÈcych poniĝej 25 osób, dziaïajÈcych na 22 rynkach europejskich oraz rynku tureckim. Wedïug wyników
tych badañ 65% badanych funkcjonujÈcych na rynkach Europy Centralnej
i Wschodniej stwierdziïo, iĝ korzysta z usïug chmurowych. W przypadku
krajów Europy Zachodniej byïo to 45% badanych (Boch-Andersen, 2013).
Oprócz róĝnej wielkoĂci organizacji gospodarczych po rozwiÈzania chmurowe zaczyna równieĝ coraz szerzej siÚgaÊ sektor publiczny. W USA kolejne
stany decydujÈ siÚ na wykorzystanie rozwiÈzañ chmurowych w kontekĂcie
redukcji kosztów zwiÈzanych z wykorzystywanÈ przez nie infrastrukturÈ IT.
Pierwszym z nich byï Wyoming, który rozpoczÈï od konsolidacji posiadanych
trzynastu systemów poczty elektronicznej i przeszedï na obligatoryjne wykorzystanie Gmaila przez administracjÚ stanowÈ. Administracja korzysta teĝ
coraz szerzej z innych rozwiÈzañ firmy Google, takich jak Google Docs, co
prowadzi do oszczÚdnoĂci zwiÈzanych z zakupem licencji (np. od momentu
implementacji rozwiÈzañ chmurowych stan ten kupuje jedynie 25% iloĂci
licencji firmy Microsoft w porównaniu z poziomem tych zakupów sprzed
ich wdroĝenia). Usïugi, z których korzysta stan Wyoming, opierajÈ siÚ na
wykorzystaniu zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej (Thibodeau,
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2014c). Równieĝ stan Kalifornia upatruje korzyĂci w wymiarze kosztowym
z wykorzystania modelu cloud computing. W tym przypadku chodzi o chmurÚ
prywatnÈ o nazwie CalCloud, tworzonÈ przez firmÚ IBM. Przeznaczona jest
ona dla agencji i innych podmiotów stanowych, które bÚdÈ mogïy korzystaÊ
z róĝnego typu oferowanych za jej poĂrednictwem usïug. DostÚpne bÚdÈ
one w modelu subskrypcyjnym i majÈ byÊ znaczÈco tañsze niĝ alternatywne
rozwiÈzania (Thibodeau, 2014a).

5. Zakoñczenie
Rozwój rynku cloud computing i rozwiÈzañ dostÚpnych w tym modelu
wpïywa niezwykle istotnie i coraz bardziej znaczÈco na wspóïczesnÈ rzeczywistoĂÊ spoïeczno-gospodarczÈ. Zmienia funkcjonowanie przedsiÚbiorstw,
jednostek sektora publicznego, jak równieĝ osób prywatnych. JednÈ z najwaĝniejszych moĝliwoĂci oferowanych przez rozwiÈzania chmurowe jest kwestia
redukcji kosztów zwiÈzanych z infrastrukturÈ IT organizacji i optymalizacja
ich wykorzystania. Jako ĝe technologie informatyczne odgrywajÈ coraz waĝniejszÈ rolÚ w ich funkcjonowaniu, kwestia ta jest niezwykle istotna.
Poza kwestiÈ redukcji kosztów rozwiÈzania chmurowe niosÈ ze sobÈ
równieĝ inne korzyĂci. Niezwykle istotne sÈ równieĝ takie aspekty, jak
zwiÚkszenie elastycznoĂci funkcjonowania infrastruktury IT organizacji i
podniesienie jej wydajnoĂci (Manyika i in., 2013; EC, 2012). JednoczeĂnie
w przypadku przedsiÚbiorstw usïugi oferowane w modelu cloud computing, demokratyzujÈ konkurencjÚ, wyrównujÈc w duĝym stopniu moĝliwoĂci
korzystania zb technologii informatycznych, w tym najnowszych rozwiÈzañ
przez wszystkie podmioty dziaïajÈce na rynku, niezaleĝnie od ich wielkoĂci.
Jednak, tak jak w przypadku innych rozwiÈzañ pojawiajÈcych siÚ na
rynku, równieĝ te oferowane w modelu chmurowym niosÈ ze sobÈ nie tylko
korzyĂci, ale równieĝ wyzwania. NiewÈtpliwie kluczowymi wĂród nich sÈ
kwestie niezawodnoĂci dostÚpu do usïug Ăwiadczonych w tym modelu oraz
bezpieczeñstwa danych przetwarzanych i przechowywanych w chmurze. Ale
istniejÈ równieĝ inne wyzwania zwiÈzane z usïugami realizowanymi w modelu
cloud computing. DotyczÈ one takich aspektów, jak: regulacje prawne odnoszÈce siÚ do miejsca przechowywania danych i dostÚpu do nich, kwestie
prywatnoĂci i ochrony danych, stosowalnoĂÊ prawa zwiÈzanego z ochronÈ
danych czy zakres odpowiedzialnoĂci podmiotów ĂwiadczÈcych usïugi w tym
modelu (Van Eecke, 2013).
Dlatego teĝ, biorÈc pod uwagÚ potencjalne korzyĂci i wyzwania, kaĝda
organizacja musi indywidualnie odpowiedzieÊ sobie na pytanie, czy ta filozofia korzystania z technologii informatycznych jest odpowiednia dla niej,
jeĝeli tak, to w jakim zakresie i jakie rozwiÈzania zapewniÈ jej maksimum
korzyĂci przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Dotyczy to takich istotnych
kwestii, jak rodzaj wykorzystywanej chmury czy teĝ stosowany model rozliczeñ za usïugi. Spojrzenie na te kwestie moĝe wyglÈdaÊ zupeïnie inaczej
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zbpunktu widzenia róĝnego typu organizacji. Dla maïych firm kluczowe mogÈ
byÊ korzyĂci kosztowe, podczas gdy dla duĝych organizacji istotniejsza moĝe
byÊ niezawodnoĂÊ usïug czy bezpieczeñstwo (Cisco, 2013).
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