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Chmura obliczeniowa, czyli cloud computing, to rozwi zanie, które mo na nazwa  przysz o ci  IT 

(ang. Information Technology, technologia informacyjna). Niezwykle dynamicznie rozwijaj ce si  technolo-

gie informatyczne powoduj , e coraz wi ksza grupa u ytkowników po prostu nie nad a z wdra aniem 

nowych technologii, a dodatkowo koszty cz stej aktualizacji systemów s  naprawd  znacz ce. Dzi ki 

chmurze obliczeniowej mo emy skorzysta  z najnowszych rozwi za  i najwi kszej mocy obliczeniowej 

bez potrzeby zakupu, serwisowania i cz stej aktualizacji sprz tu oraz oprogramowania. Jest to niezwykle 

istotne z ekonomicznego punktu widzenia u ytkowników, gdy  w przypadku tradycyjnych systemów IT 

ka da aktualizacja programowo-sprz towa wymaga a sporych nak adów finansowych. Wa nym aspektem 

jest równie  skalowalno  chmury obliczeniowej, gdzie system „ro nie” wraz z rozwojem i mo liwo ciami 

danej firmy, nie generuj c zbytecznych wydatków. Mo na zatem powiedzie , i  jest to niemal idealne 

rozwi zanie firm i przedsi biorstw, które swoj  dzia alno  opieraj  na innowacyjnych rozwi zaniach, 

a do takiej grupy mo emy zaliczy  m.in. media. Chmura obliczeniowa pozwoli w tym przypadku na 

wdra anie najnowszych technologii IT, minimalizuj c koszty z tym zwi zane.
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Cloud computing, and the possibility of its use in the media
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Cloud computing, is a solution that can be called the future of IT (Information Technology). Extremely 

fast developing technologies mean that an increasing number of users simply cannot keep up with the 

implementation of new technologies, and in addition the cost of frequent updates to these systems 

are really significant. With cloud computing, we can take advantage of the latest solutions and the 

largest computing power without the need to purchase, servicing and frequent updating of hardware 

and software. This is very important from an economic point of view of the users, since in the case 

of traditional IT systems, each update of software and hardware required considerable financial invest-

ments. An important aspect is the scalability of cloud computing, where the system ‘grows’ with the 

development and capabilities of the company, without generating unnecessary expenditure. It could then 

be said that this is almost the perfect solution for companies and enterprises, where activities are based 

on innovative solutions, which include, among others, media. Cloud computing will allow, in this case, 

for the implementation of the latest IT technology, minimizing the costs associated with the process.
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1. Wst p

Rozwój systemów informatycznych (zarówno software, jak i hardware) 
jest niezwykle dynamiczny i cz sto okazuje si , e u ytkownicy ró nego 
rodzaju technologii ju  w chwili wdra ania danego systemu dysponuj  nieco 
przestarza ym rozwi zaniem. Do tej pory sytuacja wygl da a nast puj co: 
u ytkownik kupowa  nowoczesny system, wydaj c ogromne kwoty, by po 
krótkim czasie by  zmuszonym do kolejnych zakupów aktualizacji zarówno 
sprz towych, jak i programowych. Okazywa o si  zatem, e inwestycja 
w dobry system informatyczny to dopiero pocz tek ogromnych wydatków, 
gdy  koszty utrzymania i aktualizowania systemów zazwyczaj wielokrotnie 
przewy szaj  samo wdro enie systemu. Sytuacja taka powodowa a cz sto, e 
firmy i ró nego rodzaju organizacje dysponuj ce ograniczonymi rodkami 
finansowymi przez wiele lat korzysta y jedynie z przestarza ych, nieaktual-
nych systemów i programów. 

W celu rozwi zania tego problemu pojawi a si  idea, by system infor-
matyczny (zarówno zasoby software, jak i hardware) móg  by  dostarczany 
do u ytkownika poprzez sie  na zasadzie abonamentowej, jak np. energia 
elektryczna (nie potrzeba posiada  w asnej elektrowni, by móc korzysta  
z elektryczno ci). Rozwi zanie takie nazwano cloud computing (chmura 
obliczeniowa), czyli tzw. przetwarzanie w chmurze, które polega na dostar-
czeniu odbiorcy mocy obliczeniowej i oprogramowania poprzez Internet. 
U ytkownik z dowolnego urz dzenia z obs ug  sieci (komputer, notebook, 
tablet) loguje si  na swój profil i korzysta z zasobów sprz towo-progra-
mowych superkomputera, p ac c za jego wykorzystanie, bez potrzeby jego 
zakupu, obs ugi i serwisowania. 

Korzystanie z chmury obliczeniowej oznacza, e nawet najmniejsze 
przedsi biorstwa mog  dociera  do coraz wi kszych rynków, a rz dy 
mog  zwi ksza  atrakcyjno  i skuteczno  swoich us ug, ograniczaj c jed-
nocze nie wydatki (Komisja Europejska, 2012a). Omawiane rozwi zanie 
mo e by  niezwykle u yteczne w przypadku rynku, gdzie dzi ki chmurze 
obliczeniowej mog  powstawa  i rozwija  si  nowe firmy bez potrzeby 
dysponowania ju  na samym pocz tku ogromnymi rodkami finansowymi. 
Z niniejszego  artyku u dowiemy si  zatem zarówno tego, jak dzia a chmura 
obliczeniowa, jak równie  poznamy mo liwo ci wykorzystania cloud com-
puting w mediach.

2. Czym jest chmura obliczeniowa?

Na pocz tek spróbujmy odpowiedzie  na pytanie: Czym jest cloud com-
puting, czyli tzw. przetwarzanie w chmurze? Mo na powiedzie , e cloud 
computing to nowy model zarz dzania rodowiskiem IT, w którym rozwi -
zania zapo yczono z ideologii funkcjonowania sieci Internet. Idea techno-
logii cloud computing polega na przeniesieniu ca ego ci aru wiadczenia 



Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 4 (44), 2013 185

Cloud computing – czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach

us ug IT (zasobów dyskowych, oprogramowania oraz mocy obliczeniowej) 
na serwer i umo liwienie sta ego dost pu do tych zasobów poprzez kom-
putery klientów (b d  nawet inne urz dzenia, tj. np. tablet z dost pem do 
Internetu i obs ug  technologii sieciowych). Takie rozwi zanie powoduje, 
e zarówno bezpiecze stwo systemu, jak i moc obliczeniowa nie zale  od 

komputera klienta, lecz od systemów bezpiecze stwa i mocy obliczeniowej 
serwera. Wystarczy zalogowa  si  do systemu us ugodawcy z dowolnego 
urz dzenia z dost pem do Internetu, by móc skorzysta  z wszelakich us ug 
dostarczanych poprzez chmur  obliczeniow . Istotne jest równie  to, i  
w dowolnym miejscu na wiecie mo emy pracowa  w naszym systemie 
i przetwarza  nasze dane. 

Istnieje kilka typów cloud computing, które mo na podzieli  w zale no ci 
od sposobu przetwarzania oraz umiejscowienia serwerów:
– Prywatna chmura (ang. Private Cloud) – jest to rozwi zanie korzystaj ce 

z infrastruktury i zasobów IT klienta. Pozwala ono na wprowadzenie 
wewn trznego procesu rozliczania z wykorzystania zasobów z jednocze-
snym zapewnieniem wysokiej elastyczno ci i efektywno ci. 

– Chmura hybrydowa (ang. Hybrid Cloud) – to rozwi zanie jest prze-
znaczone dla tych klientów, którzy oczekuj  krótkotrwa ego pokrycia 
nadwy ek zapotrzebowania na moc przetwarzania w cyklach operacyj-
nych. Dotychczas w takich sytuacjach kupowano dodatkowe jednostki 
obliczeniowe i u ywano je tylko cyklicznie, zatem mieli my do czynienia 
z zakupionym dodatkowym sprz tem, który nie by  w pe ni wykorzysty-
wany. Powodowa o to, i  marnowano moc obliczeniow  dodatkowego 
sprz tu, który po prostu nie by  potrzebny na co dzie . Dzi ki rozwi -
zaniu hybrydowemu mo na obecnie w razie potrzeby wykupi  w wyma-
ganych ilo ciach dodatkow  moc obliczeniow  na zdalnych serwerach 
tylko na czas, kiedy rzeczywi cie takowa moc jest potrzebna.

– Publiczna chmura (ang. Public Cloud) – to najwi ksza i najciekawsza 
odmiana chmury obliczeniowej. Rozwi zanie takie pozwala na dostar-
czanie ca ego systemu (mocy obliczeniowej i oprogramowania) poprzez 
sie . Najwi ksz  zalet  takiego rozwi zania jest skalowalno , czyli dosto-
sowywanie wielko ci chmury do aktualnych potrzeb u ytkownika, gdzie 
wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniow  u ytkownik 
mo e zwi ksza  zakres wykorzystania cloud computing, a wraz ze spad-
kiem zapotrzebowania mo na równie atwo zmniejszy  wielko  chmury. 
Ma to ogromne znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, gdy  wile 
firm w ró nych okresach dzia alno ci ma ró ny poziom sprzeda y swoich 
us ug, wi c w przypadku tradycyjnych systemów, kiedy wzrasta o zapo-
trzebowanie firmy na moc obliczeniow  i ilo  licencji oprogramowania, 
wtedy firmy musia y dokonywa  zakupów zarówno sprz tu, jak i oprogra-
mowania, by pó niej, kiedy sprzeda  spada a, przechowywa  zbyteczn  
nadwy k  systemów IT. Wa n  cech  publicznej chmury obliczeniowej 
jest to, e us uga dostarczana jest w formie ustalonej i zwymiarowanej 
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w aspekcie funkcjonalno ci i uwarunkowa  zwi zanych ze wiadczeniem 
samej us ugi. Niezwykle istotne jest równie  to, i  specyfikacja zasobów 
i konfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla klienta ko cowego. 
Takie rozwi zanie chmury jest szczególnie cenne dla ma ych i rednich 
przedsi biorstw oraz ró nego rodzaju instytucji o ograniczonych rodkach 
finansowych.
Chmur  obliczeniow  mo emy zatem przyrówna  do wirtualnych kompu-

terów, które s  w pe ni skalowalne i które jeste my w stanie dopasowywa  
do naszych aktualnych potrzeb oraz które mo na zabiera  ze sob  w ka de 
miejsce na wiecie, gdzie tylko mamy dost p do sieci, oraz za wykorzystanie 
których nie musimy p aci , gdy ju  nie s  nam potrzebne. Dzi ki chmu-
rze obliczeniowej znika równie  problem kompatybilno ci sprz towej, gdy  
urz dzenie, z którego fizycznie korzystamy, jest tylko po rednikiem pomi -
dzy u ytkownikiem a systemem w chmurze, a zatem mo e mie  dowoln  
konfiguracj  sprz tow  i dowolny system operacyjny.

Rys. 1. Chmura obliczeniowa. ród o: Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.
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Modele chmury obliczeniowej s  nast puj ce (Jamil i Zaki, 2011):
– IaaS – infrastruktura jako us uga (ang. Infrastructure as a Service). Ten 

model polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej 
(sprz tu, oprogramowania oraz serwisowania). Klient wykupuje na przy-
k ad konkretn  liczb  serwerów, przestrzeni dyskowej lub okre lony zasób 
pami ci i mocy obliczeniowej. 

– PaaS – platforma jako us uga (ang. Platform as a Service). Jest to sprzeda  
gotowego kompletu aplikacji, dostosowanego do potrzeb u ytkownika. 
Nie jest to zwi zane z konieczno ci  zakupu sprz tu ani instalacj  opro-
gramowania. Wszystkie potrzebne programy znajduj  si  na serwerach 
dostawcy. Dost p do interfejsu u ytkownika zrealizowany jest poprzez 
program, np. przegl dark  internetow . 

– SaaS – oprogramowanie jako us uga (ang. Software as a Service). 
Klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcje i korzysta dok ad-
nie z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go 
ani sprz t, ani rodowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dost p do 
konkretnych, funkcjonalnych narz dzi – niekoniecznie po czonych ze 
sob  jednolitym interfejsem. Wszelkie programy dzia aj  na serwerze 
dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywa  na nie licencji, p aci jedynie 
za ka dorazowe ich u ycie, a dost p do nich uzyskuje na danie.

3. Korzy ci wykorzystania chmury obliczeniowej

Korzy ci wykorzystania chmury obliczeniowej ju  cz ciowo przedsta-
wiono, a zatem postarajmy si  je teraz dok adniej wypunktowa  i omówi . 
Mo na powiedzie , e cloud computing w pe ni odpowiada na potrzeby 
nowej epoki rozwi za  IT, w której priorytetem jest szybko  reakcji, efek-
tywno  i wydajno , a tak e skalowalno . 

Spróbujmy zatem poda  w punktach najwa niejsze korzy ci cloud computing:
– Zmniejszenie kosztów zakupu systemów IT. Dzi ki zastosowaniu chmury 

obliczeniowej znika potrzeba zakupu wydajnego sprz tu i licencji na 
oprogramowanie dla ka dej jednostki sprz towej. Wszystko to zapewnia 
nam w a nie cloud computing.

– Znaczne zmniejszenie kosztów u ytkowania technologii IT. Jak wiadomo, 
serwery i systemy ch odzenia zu ywaj  coraz wi cej pr du, co jest pierw-
szym z powodów wzrostu kosztów u ytkowania technologii IT. Drugim 
ród em kosztów jest utrzymanie specjalistów IT oraz op aty za miej-

sce, w którym znajduj  si  serwery. Wykorzystanie chmury obliczeniowej 
pozwala zmniejszy  wszystkie te koszty, dodatkowo wprowadzaj c mo -
liwo  p acenia za wykorzystan  moc obliczeniow  w ci le okre lonym 
czasie korzystania z danej us ugi.

– Zwi kszenie bezpiecze stwa danych. Ze wzgl du na organizacj  serwerów 
w cloud computing zabezpieczenia staj  si  zintegrowane.
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– Technologia chmury obliczeniowej jest odpowiedzi  na potrzeby wyni-
kaj ce z coraz wi kszej liczby po czonych w sieci urz dze , ci g ych 
strumieni informacji i aplikacji sieciowych (WEB 2.0), takich jak otwarta 
wspó praca, sieci spo eczno ciowe oraz rozwi zania mobilne.

– Skalowalno  chmury obliczeniowej, czyli zmienna dostosowuj ca si  do 
potrzeb u ytkownika wielko  chmury. Cloud computing m drze rozk ada 
zasoby obliczeniowe i w efekcie u ytkownik otrzymuje dok adnie tyle 
zasobów, ile potrzebuje. Jak wiemy, w tradycyjnym modelu ka dy kompu-
ter ma ograniczon  moc obliczeniow  i nie jest w stanie jej przekroczy , 
a dodatkowo w przewa aj cym zakresie czasu pe na moc obliczeniowa 
komputera jest po prostu niewykorzystywana. Dzi ki zastosowaniu tech-
nologii cloud computing komputery (czy te  inne urz dzenia ko cowe) 
spe niaj  rol  ko cowego terminala, który ma dost p do ogromnej mocy 
obliczeniowej dostawcy chmury, wykorzystuj c efektywnie t  moc. 

4. Przyk ady chmury obliczeniowej

Jednym z ciekawszych i bardziej popularnych przyk adów wykorzystania 
chmury obliczeniowej jest Windows Azure. Produkt potentata na rynku 
IT – firmy Microsoft – to elastyczna platforma przetwarzania w chmurze, 
która pozwala u ytkownikowi skupi  si  na rozwi zywaniu problemów 
biznesowych i zaspokajaniu potrzeb klientów bez potrzeby inwestowania 
w drog  infrastruktur . Jest to klasyczny przypadek publicznej chmury 
obliczeniowej, gdzie u ytkownik p aci tylko za to, z czego korzysta, mog c 
na bie co dopasowywa  wielko  us ug (zwi ksza  b d  zmniejsza  ilo  
wykorzystywanych zasobów, oczywi cie w zale no ci od potrzeb), wykorzy-
stuj c skalowalno  chmury obliczeniowej. Utrzymanie sprawno ci ca ego 
systemu zapewnia dostawca, czyli wspomniana firma Microsoft, która wed ug 
zapewnie  okre la stabilno  us ugi na 99,9% czasu. Korzystanie z systemu 
wymaga zakupu okre lonej konfiguracji sprz towej komputera wirtualnego 
na okre lony czas, gdzie koszty zale  zarówno od wspomnianej konfiguracji, 
jak i od realnego czasu wykorzystania chmury. 

Drugim godnym uwagi przyk adem cloud computing jest Korporacyjna 
infrastruktura maszyn wirtualnych w chmurze IBM. Ciekawym rozwi za-
niem w chmurze IBM Smart Cloud Enterprise jest portal samoobs ugowy, 
który umo liwia szybki dost p do maszyn wirtualnych z ró nymi syste-
mami operacyjnymi oraz instalowanie opcjonalnego. W portalu u ytkownik 
wybiera dane oprogramowanie z katalogu obrazów, a nast pnie konfi-
guracj  serwera zgodn  z tym obrazem. Na tym etapie zautomatyzowany 
system udost pniania zasobów w ci gu kilku minut przygotowuje gotow  
do u ycia wirtualn  instancj  serwera. Elastyczno , jak  oferuje model 
chmury, daje klientom drog  do innowacji biznesowych i wi kszej spraw-
no ci dzia ania. Nowe pomys y i przedsi wzi cia mog  by  realizowane lub 
testowane bez konieczno ci inwestowania od razu we w asn  infrastruktur  
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informatyczn . Je li nowe przedsi wzi cie oka e si  sukcesem, infrastruk-

tura chmury zapewni skalowalno  potrzebn , by realizowa  je w szerszym 

zakresie. Je li za  oka e si  niewypa em, klient poniesie tylko minimalne 

koszty (IBM, 2011a).

5. Problematyka bezpiecze stwa

Niezwykle wa nym zagadnieniem zwi zanym z cloud computing, w odnie-

sieniu zw aszcza do chmury publicznej, jest bezpiecze stwo. Pierwszym pyta-

niem, które firma powinna sobie zada , wdra aj c chmur  obliczeniow , jest: 

„czy przetwarzane dane b d  bezpieczne?” czy si  ono z profilem ryzyka, 

zwi zanym z dzia alno ci  firmy i przypisanym do ka dej z aplikacji. Warto 

zaznaczy , e us ugi systemowe mo na z powodzeniem przenie  do chmury 

obliczeniowej wtedy, gdy ich dane nie s  wra liwe i ryzyko z nimi zwi zane 

jest niewielkie. Z kolei niektóre aplikacje nie b d  przenoszone do modelu 

cloud, nawet je li utrzymywanie ich wewn trz firmy b dzie kilkadziesi t 

razy dro sze. Przyczyn  rezygnacji z chmury mo e by  w tym wypadku typ 

danych, które firma przetwarza (Marciniak, 2009; Schultz, 2009).

Przed migracj  do chmury obliczeniowej powinni my sobie zada  nast -

puj ce pytania:

– Czy administrator chmury obliczeniowej mo e podgl da  moje dane?

– Czy istnieje mo liwo , e te dane zostan  przechwycone b d  sprzedane 

konkurencji?

– Czy wiadomo, gdzie dane znajduj  si  w okre lonej chwili pracy us ugi 

oraz jak s  chronione?

– Je li stosuje si  szyfrowanie danych, to w jaki sposób zapewnia si  zarz -

dzanie kluczami? 

– Jak wygl daj  kwestie bezpiecze stwa danych podczas migracji? 

– Jak wygl da przeniesienie aplikacji z modelu wewn trznego do chmury 

obliczeniowej albo pomi dzy ró nymi dostawcami? 

– Na ile atwy jest proces migracji? 

Przed podj ciem decyzji o migracji do chmury obliczeniowej musimy 

zatem wiedzie  (Schultz, 2009):

– Jak bezpiecznie przenie  dane z w asnego rodowiska do systemów 

dostawcy us ug oraz jak wykona  migracj  odwrotn ? 

– Jak bezpiecznie przesy a  wyniki przetwarzania tych danych? 

– Jak przeprowadzi  migracj  podczas pracy systemów, aby unikn  przerw? 

– Jak przenie  dane w bezpieczny sposób? 

– Co si  stanie, gdy u ytkownik wykorzysta ca e istniej ce zasoby lub gdy 

zasoby zostan  wy czone ze wzgl du na obs ug  innej firmy? 

– Jak dostawca radzi sobie z atakami odmowy obs ugi lub nadu yciami 

zasobów przez innego odbiorc ? 
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– Co b dzie z danymi w przypadku bankructwa dostawcy? Jak szybko 
uda oby si  je odzyska ? Ile czasu zajmie uruchomienie us ug u innego 
dostawcy? 

– Jak wygl da ochrona danych przed usuni ciem czy zmianami spowo-
dowanymi przez innego klienta lub administratora? Kto mo e widzie  
moje dane? 

– W jaki sposób dostawca zarz dza zu ytymi no nikami danych, tj. dys-
kami? 

– W jaki sposób jest monitorowana zawarto  danych u ytkowników oraz 
czy dostawca zauwa y utrat  cz ci danych firmy? 

– Co stanie si  z danymi, gdy firma przestanie korzysta  z chmury obli-
czeniowej danego us ugodawcy? 
Z ochron  danych wi e si  nieuchronnie audyt bezpiecze stwa oraz zgod-

no ci z regulacjami prawnymi. W wielu dziedzinach regulacje wymuszaj  sto-
sowanie odpowiednich zabezpiecze  i to firma musi udowodni  audytorowi, 
e jest zgodna z tymi przepisami. Niestety, w przypadku chmury  obliczeniowej 

dowód taki niezwykle trudno jest przedstawi  (Marciniak, 2009).
Wszystkie wy ej wymienione pytania s  niezwykle istotne w kontek cie 

migracji do chmury obliczeniowej, która pomimo ogromnej liczby zalet poka-
zanych w poprzednich punktach, nara ona jest równie  na wiele zagro e . 
Najwa niejsz  kwesti  jest oczywi cie bezpiecze stwo danych, a zatem nie 
zawsze migracja do cloud computing jest op acalna czy wr cz mo liwa. Zanim 
zdecydujemy si  wi c na wykorzystanie potencja u chmury, musimy przeanali-
zowa  wszystkie „za” i „przeciw”, aby nasza decyzja przynios a jak najwi ksze 
korzy ci, nie nara aj c jednocze nie bezpiecze stwa naszych danych. Istotny 
zatem jest w tym wypadku odpowiedni wybór us ugodawcy cloud computing, 
który nie tylko b dzie w stanie dostarczy  nam wszystkich potrzebnych us ug, 
ale który równie  b dzie w stanie zapewni  nam maksimum bezpiecze stwa.

6. Op acalno

Wdra aj c technologi  chmury obliczeniowej, musimy powa nie zasta-
nowi  si  nad op acalno ci  takiego przedsi wzi cia. W tym celu spróbujmy 
przeanalizowa  list  argumentów przemawiaj cych za wdro eniem, a tak e 
kontrargumentów, które mog  zniech ci  do wykorzystania chmury w kon-
kretnym przypadku.

Argumentami przemawiaj cymi za wdro eniem chmury obliczeniowej s :
– bardzo szybkie wdro enie i uruchomienie us ugi, 
– wysoka skalowalno , 
– wzrost sprawno ci biznesowej firmy, 
– niewielkie inwestycje, 
– szybsze dostarczenie produktów firmy.

Powy sze argumenty wynikaj  z samej ideologii chmury obliczeniowej 
i maj  zach ci  u ytkowników do wykorzystywania tej technologii. Niestety 



Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 4 (44), 2013 191

Cloud computing – czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach

w opozycji do wymienionych argumentów pojawiaj  si  równie  kontrargu-
menty, które równie  nale y uwzgl dni  przy podejmowaniu decyzji o wdra-
aniu chmury obliczeniowej. S  nimi:

– wysokie, jak na razie, koszty czy szerokopasmowych, 
– opó nienia sieci mog  powodowa  spadek (chwilowy b d  d u szy) wydaj-

no ci, 
– problem z sieci  oznacza brak dost pu do systemu i danych, 
– nie ka dy rodzaj danych warto przetwarza  w chmurze, 
– w przypadku du ej ilo ci danych (dotyczy du ych firm) korzystanie 

z publicznej chmury przestaje by  op acalne.
Z powy szych rozwa a  wynika, e op acalno  chmury obliczeniowej 

zale y od konkretnych zastosowa  i do tematu nale y podchodzi  bardzo 
indywidualnie. Na pewno w przypadku ma ych i rednich firm spotkamy 
si  z przewag  argumentów „za” wdro eniem cloud computing, natomiast 
w wi kszo ci du ych firm publiczna chmura staje si  po prostu nieop acalna, 
natomiast op acalne staje si  stworzenie prywatnej chmury w obr bie danej 
firmy, dzi ki której mo na znacznie ograniczy  koszty technologii IT oraz 
sprawniej zarz dza  moc  obliczeniow  w asnych serwerów i posiadanymi 
licencjami oprogramowania. Co istotne, stosuj c prywatn  chmur  nie musimy 
si  martwi  o bezpiecze stwo danych, bo wszelkie dane b d  przetwarzane 
wy cznie w obr bie firmowej sieci komputerowej, a pracownicy firmy b d  
mogli korzysta  ze wspólnej mocy obliczeniowej. W tym wypadku musimy 
jednak zastanowi  si  nad kosztami wdro enia w asnej chmury obliczeniowej, 
a co za tym idzie trzeba b dzie okre li , jak du e s  nadwy ki mocy oraz 
chwilowe jej niedostatki w standardowej pracy firmowych zasobów IT. 

7. Mo liwo ci wykorzystania chmury obliczeniowej w mediach

Na pocz tek spróbujmy zada  pytanie, co wspólnego ma omawiana 
chmura obliczeniowa z bran  mediów. Ka da nowoczesna firma, a do takich 
nale  wszystkie podmioty zwi zane z mediami, jest obecnie uzale niona 
od najnowszych technologii informatycznych, które, jak wiemy, rozwijaj  
si  niezwykle dynamicznie. Stale pojawiaj  si  coraz nowsze i doskonalsze 
rozwi zania technologiczne, zwi kszaj ce mo liwo ci u ytkowników oraz 
wspomagaj ce procesy zarz dzania. 

Wzrost zainteresowania chmur  obliczeniow  w Polsce wzrasta bardzo 
gwa townie, co idealnie obrazuje wynik bada  przeprowadzonych przez Ipsos 
MORI na zlecenie firmy Microsoft. Okazuje si , e ju  52% ma ych i red-
nich firm w Polsce korzysta z us ug cloud computing, podczas gdy jeszcze 
pó tora roku temu wska nik wynosi  tylko 22%. Polscy przedsi biorcy, jak 
wynika ze wspomnianego badania, przekonali si , e korzystanie z opro-
gramowania w chmurze niesie szereg korzy ci. Na rysunku 2 przedstawiono 
wykres obrazuj cy, z jakiego rodzaju oprogramowania w chmurze najcz ciej 
korzystaj  polskie firmy.
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Rys. 2. Oprogramowanie w chmurze wykorzystywane w polskich firmach. ród o: Rzecz-
pospolita, 19.06.2013.

Skoro popularno  chmury obliczeniowej w ród przedsi biorców w Pol-
sce gwa townie ro nie, to trudno nie zauwa y , e technologia ta powinna 
by  wykorzystywana zw aszcza w bran ach opartych na nowych technologiach 
IT, a jak wcze niej wspomniano, w a nie do takiej grupy mo na przydzieli  
bran  mediów. W tym przypadku chmura obliczeniowa jest nie tylko narz -
dziem dostarczaj cym konkretne rozwi zania dla danych zastosowa , ale 
przede wszystkim daje mo liwo  testowania nowych, innowacyjnych rozwi -
za  bez potrzeby ich zakupu. Chc c sprawdzi  przydatno  do konkretnych 
zastosowa  w mediach nowego oprogramowania, u ytkownicy (czy te  ca e 
przedsi biorstwo medialne) nie b d  zmuszeni nie tylko do jego zakupu, 
ale równie  nie b d  ograniczeni mo liwo ciami posiadanego sprz tu. 

Kolejnym wa nym aspektem wykorzystania chmury obliczeniowej 
w mediach jest dost pno  us ug w dowolnym miejscu z dost pem do 
urz dzenia z Internetem dla ka dego pracownika danego przedsi biorstwa 
medialnego. Wyobra my sobie sytuacj , gdzie znany reporter przebywaj cy 
na wakacjach jest przypadkowo uczestnikiem wa nego wydarzenia, a dyspo-
nuje tylko podr cznym laptopem b d  tabletem o s abej wydajno ci i bez 
zainstalowanego potrzebnego do przygotowania relacji oprogramowania. 
Dzi ki chmurze obliczeniowej dana osoba mo e zalogowa  si  do swojego 
konta firmowego w chmurze obliczeniowej i otrzymuje nie tylko dost p do 
firmowego, specjalistycznego oprogramowania, ale równie  poprzez Inter-
net otrzymuje potrzebn  moc obliczeniow . Dzi ki temu ka dy pracownik, 
gdziekolwiek si  znajduje, jest wyposa ony w aktualnie potrzebne oprogra-
mowanie oraz w prawie nieograniczon  moc obliczeniow , gdy  w przypadku 
posiadania niewystarczaj cej mocy us ugodawca chmury obliczeniowej mo e 
natychmiast zmieni  parametry sprz towe wirtualnej maszyny dostarczonej 
poprzez chmur  konkretnemu u ytkownikowi. 

Wspomniana tutaj skalowalno  us ug cloud computing ma te  ogromne 
znaczenie w kontek cie finansowym, gdy  otrzymane us ugi mo na zarówno 
zwi ksza , jak te  redukowa . Oznacza to, e np. w okresie urlopowym czy 
te  w przypadku gorszych wyników finansowych przedsi biorstwa mo na 
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szybko i p ynnie redukowa  moc obliczeniow , liczb  aktywnych u ytkow-
ników chmury itp. w celu zmniejszenia kosztów dzia alno ci. Zauwa my, e 
na rynku mediów s  zarówno okresy wzmo onej dzia alno ci, np. podczas 
wielkich wydarze , takich jak wielkie imprezy sportowe, wydarzenia reli-
gijne, katastrofy itp., jak te  okresy przestoju. Nietrudno zatem zauwa y , 
e w pewnych sytuacjach posiadane zasoby hardware’owo-software’owe 

b d  niewystarczaj ce i w klasycznym przypadku nale a oby zainwesto-
wa  w bardzo kosztowny zakup nowego sprz tu i oprogramowania, które 
po zako czeniu relacjonowanego wydarzenia b d  przez wi kszo  czasu 
zupe nie niewykorzystywane. Chmura obliczeniowa w tym wypadku okazuje 
si  doskona ym rozwi zaniem, gdy  pozwala na szybkie (natychmiastowe) 
otrzymanie dost pu do niezb dnych i niemal idealnie dopasowanych do 
aktualnych potrzeb zasobów, jak równie  na natychmiastow  rezygnacj  
z tych zasobów po zako czeniu ich wykorzystywania, bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów. Takie rozwi zanie pozwala zatem na znaczne ograniczenie 
niebezpiecze stwa bankructwa koncernu medialnego w wyniku zbyt du ych 
inwestycji w technologie IT, co ma ogromne znaczenie zw aszcza dla mniej-
szych przedsi biorstw medialnych. 

Z bada  przeprowadzonych przez Komisj  Europejsk  wynika, e do 
tej pory ju  80% przedsi biorstw, które korzystaj  z chmury obliczenio-
wej, odnotowa o spadek kosztów zwi zanych z informatyk  o 10–20%, 
a 20% przedsi biorstw oszcz dza 30% lub wi cej (IDC, 2012). Chmura 
obliczeniowa mo e zatem przyczyni  si  do rozwoju koncernów medialnych, 
gdy  jednocze nie pozwala na znaczne obni enie kosztów IT oraz szybkie 
uzupe nienie posiadanej infrastruktury obliczeniowej o moce obliczeniowe 
w chmurze. Wykorzystanie chmury obliczeniowej w mediach zwi kszy oby 
tak e innowacyjno , gdy  wypróbowywanie nowych produktów lub us ug 
informatycznych dzi ki chmurze staje si  du o prostsze i ta sze. 

8. Wnioski

W niniejszym artykule przybli ono niezwykle ciekaw  technologi , jak  
jest chmura obliczeniowa, która w najbli szym czasie powinna zrewolucjoni-
zowa  rynek IT. W artykule skupiono si  nie tylko na omówieniu zalet tego 
rozwi zania, ale równie  wskazano pewne zagro enia, które mog  pojawi  
si  przy okazji wdra ania i korzystania z chmury obliczeniowej. Przed pod-
j ciem decyzji o skorzystaniu z technologii cloud computing nale y zatem 
przeanalizowa  zarówno wszelkie argumenty „za” i „przeciw” chmurze. 

Niezwykle istotnymi aspektami zwi zanymi z omawian  technologi  s : 
bezpiecze stwo przechowywania i przetwarzania danych oraz koszty migracji 
b d  te  wdro enia chmury obliczeniowej. Jak wida , do problemu wdra ania 
chmury obliczeniowej nale y podchodzi  bardzo indywidualnie, gdy  op a-
calno  cloud computing w ró nych przypadkach mo e wygl da  zupe nie 
inaczej. Wszystkie te rozwa ania nie zmieniaj  jednak faktu, e omówiona 
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w artykule technologia daje u ytkownikom technologii IT ogromne mo liwo-
ci oraz szans  na znaczne oszcz dno ci, co w przypadku mocno osadzonej 

w technologiach IT bran y mediów ma ogromne znaczenie, gdy  pozwala 
nie tylko na znaczne obni enie kosztów wykorzystywanych technologii IT, 
ale równie  zwi ksza innowacyjno  poprzez u atwienie wdra ania nowych 
technologii.
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