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Ak máte komentáre alebo otázky týkajúce sa tohto článku, obracajte sa na tieto kontaktné osoby: 
Rolf Harms (rolfh@microsoft.com) alebo Michael Yamartino (michael.yamartino@microsoft.com).

Výpočtová technika prechádza radikálnou zmenou: miesto technológie klient-server sa začínajú využívať 
cloudy. Tento posun má podobný význam a dopad ako kedysi prechod z počítačov mainframe na infraštruktúru 
klient-server. Pribúdajú špekulácie o tom, ako sa táto nová éra bude vyvíjať v budúcich rokoch, a IT riaditelia 
a vedúci IT pracovníci potrebujú jasnú víziu, kam tento odbor smeruje. Najlepšie je možné podľa nás k tejto 
vízii dôjsť pochopením príslušných ekonomických princípov ovplyvňujúcich dlhodobý trend. V tomto článku 
budeme pomocou hĺbkového modelovania hodnotiť ekonomickú stránku využívania cloudu. Pomocou týchto 
rámcových informácií potom dokážete lepšie pochopiť dlhodobý význam využívania cloudu v IT prostredí.
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1. ÚVOD

Keď sa na začiatku 20. storočia objavili 
autá, ľudia im spočiatku vraveli „povozy 
bez koní“. Je pochopiteľné, že k nim 
ľudia boli najprv skeptickí a pozerali sa 
na vynález zaťažení paradigmou, ktorá 
po stáročia prevládala: kôň a povoz. 
Prvé autá taktiež vyzerali veľmi podobne 
ako povoz bez koní, pretože inžinieri 
spočiatku nedokázali pochopiť nové 
možnosti novej paradigmy, ako je 
optimalizácia pre vyššiu rýchlosť alebo 
vyššiu bezpečnosť. Je neuveriteľné, že pri 
prvých modeloch inžinieri stále navrhovali 
automobily, v ktorých sa na držanie 
používali opraty. Až neskôr si uvedomili, 
že to už nie je nutné.

Spočiatku ľudia novú paradigmu nedokázali dobre chápať. Banky vtedy tvrdili niečo v tom zmysle, že „kôň 
je večný a automobil je len módna záležitosť, ktorá sa neuchytí“. Dokonca ani priekopníci automobilov 
úplne nechápali potenciálny dopad, aký by ich práca mohla na svetový vývoj mať. Keď sa Gottlieb Daimler, 
vynálezca, ktorému je vynález automobilu prisudzovaný (ťažko povedať či oprávnene), pokúšal odhadnúť 
príležitosť predaja automobilov z dlhodobého hľadiska, došiel k záveru, že na svete nikdy nebude 
existovať viac než 1 milión vozidiel, a to z dôvodu ich vysokej ceny a nedostatku schopných vodičov1.

Okolo roka 1920 už počet automobilov dosiahol 8 miliónov a dnes ich už existuje viac než 600 miliónov. 
Z toho vidíme, že úsudok pána Daimlera bol chybný rádovo v stovkách násobkov. Prví priekopníci si 
nedokázali uvedomiť, že výrazné zníženie nákladov a zložitosti prevádzky automobilov a dramatický 
nárast ich významu v každodennom živote by mohli prekonať minulé obmedzenia a priviesť automobily 
bližšie k masám.

IT odvetvie dnes prechádza podobnou zmenou: ide o posun od riešenia klient-server k riešeniam cloud. 
Využívanie cloudu sľubuje nielen lacnejšie, ale aj rýchlejšie, jednoduchšie, pružnejšie a efektívnejšie IT.

Rovnako ako v začiatkoch automobilového priemyslu je aj v súčasnej dobe ťažké zistiť, kam nás táto 
nová paradigma zavedie. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám rámcové informácie, ktoré 
umožnia IT riaditeľom a vedúcim IT pracovníkom naplánovať prechod na cloudové riešenie2. 
V našej analýze berieme do úvahy dlhodobý výhľad, pretože ten je podmienkou hodnotenia rozhodnutia 
a investícií trvajúcich možno aj niekoľko desaťročí. V dôsledku toho sa zameriavame na ekonomickú 
stránku využívania cloudu skôr než na konkrétne technológie alebo iné obchodné faktory, ako je riadenie 
organizačných zmien, pretože ekonomická stránka často umožňuje transformácie tohto druhu lepšie 
chápať.

V časti 2 sa pokúsime načrtnúť súvisiacu ekonomickú stránku využívania cloudov so zameraním na 
skutočnosti, ktoré využívanie cloudov naozaj odlišujú od využívania riešení klient-server. V časti 3 budeme 
hodnotiť ekonomické dopady na budúcnosť IT. Pozrieme sa na pozitívny vplyv využívania cloudov, ale 
taktiež na prekážky, ktoré dnes stále ešte existujú. V časti 4 sa potom zameriame na to, čo je dôležité 
pri posudzovaní vhodnosti prechodu na využívanie cloudov zvážiť z pohľadu IT riaditeľov a vedúcich IT 
pracovníkov.

Zdroj: Microsoft

OBR. 1: SYNDRÓM POVOZU BEZ KONÍ

1 Zdroj: Horseless Carriage Thinking, William Horton Consulting
2 Cloud v tejto súvislosti odkazuje na využívanie cloudov vo výpočtovej technike, pričom môže ísť o cloudy verejné alebo privátne.
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Ekonomická stránka hrá významnú rolu pri 
formovaní transformácií priemyslu. Dnešné 
diskusie ohľadne využívania cloudov sa 
zameriavajú najmä na technické zložitosti 
a prekážky pri ich zavádzaní do praxe. 
Vieme, že obavy z hľadiska prechodu 
na využívanie cloudov existujú a sú 
dôležité, avšak z historického hľadiska má 
ekonomická stránka na zmenu situácie 
a prijímanie zmien veci vždy oveľa silnejší 
vplyv, pretože technologické problémy 
sú riešené alebo prekonávané vďaka 
rýchlej inovácii, na ktorú sme si už zvykli 
(obr. 2). Počas éry sálových (mainframe) 
počítačov nebolo riešenie klient-server 
spočiatku vnímané ako seriózna 
technológia. Pôsobilo v porovnaní s ním 
len ako „hračka“, ktorá systémy mainframe 
nemôže nikdy nahradiť. Napriek tomu, si 
technológia klient-server v priebehu času 
do podnikov cestu našla (obr. 3). Podobne 
to bolo, keď boli prvý krát navrhnuté 
virtualizačné technológie. Ako prekážky 
pre ich širšie nasadzovanie bola uvádzaná 
kompatibilita aplikácií a potenciálna 
proprietárna závislosť na jednom 
dodávateľovi (vendor lock-in). Napriek 
tomu, možné úspory3 vo výške 20 až 30 
percent boli pre riaditeľov IT dostatočnou 
motiváciou, aby tieto problémy prekonali, 
a virtualizačné technológie začali byť rýchlo prijímané.

Vznik cloudových služieb opäť zásadne posúva ekonomickú stránku IT. Cloudová technológia 
štandardizuje IT prostriedky a združuje ich do fariem a taktiež umožňuje automatizovať mnoho činností 
údržby, ktoré sa dnes vykonávajú ručne. Cloudové architektúry uľahčujú pružnú spotrebu, samoobslužnú 
správu a účtovanie podľa využitia.

Cloudy taktiež umožňujú zavádzať základnú IT infraštruktúru do veľkých dátových centier, v ktorých 
sa prejavujú významné úspory vďaka možnostiam škálovania v troch oblastiach:

Úspory na strane poskytovania služieb:•  Rozsiahle dátové centrá znižujú náklady na server.
Združovanie požiadaviek na strane využívania služieb:•  Narastajúce požiadavky na výpočtový výkon 
znamenajú lepšiu celkovú variabilitu, čo umožňuje zvyšovať mieru využitia serverov.
Efektivita modelu viacerých klientov:•  Pri prechode na model viacklientskych aplikácií znižuje zvýšenie 
počtu klientov (t. j. zákazníkov alebo používateľov) správu aplikácií a náklady na servery na jedného 
klienta.

2. EKONOMICKÉ VÝHODY VYUŽÍVANIA CLOUDU

Technológia Ekonomická 
stránka

Obchodný 
model

Systémy 
mainframe

Centralizované 
výpočtové úložné 

prostriedky
Tenkí klienti

Optimalizované 
z hľadiska 

efektivity z dôvodu 
vysokých nákladov

Vysoké prvotné 
náklady z dôvodu 

investícií do 
hardvéru a softvéru

Technológia 
klient-server

Počítače a servery 
pre distribuované 

výpočtové 
technológie, 
úložiská atď.

Optimalizované z 
hľadiska fl exibility 
z dôvodu nízkych 

nákladov

Optimalizované 
z hľadiska fl exibility 
z dôvodu nízkych 

nákladov

Cloud

Rozsiahle dátové 
centrá, možnosť 

škálovania, bežne 
dostupný hardvér, 

zariadenia

Rádovo lepšia 
efektivita 

a fl exibilita

Flexibilita z hľadiska 
priebežných platieb 
a len za využívané 

služby

Zdroj: Microsoft

OBR. 2: MOŽNÉ VÝHODY VYUŽÍVANIA CLOUDU

Zdroj:  Longitudinálny prieskum „How convention shapes our market“, 
Shana Greenstein, 1997

OBR. 3: ZAČIATOK PRECHODU NA TECHNOLÓGIU KLIENT-SERVER

Bez odpovede

Len klient-server

Klient-server aj mainframe

Len mainframe

3 Zdroj: Dataquest Insight: Many Midsize Businesses Looking Toward 100% Server Virtualization. Gartner, 8. mája 2009
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2.1 Úspory z rozsahu z hľadiska poskytovania cloudových služieb

Cloud computing v sebe spája najlepšie 
ekonomické vlastnosti systémov 
mainframe a technológie klient-
server. Éra systémov mainframe bola 
charakterizovaná značnými úsporami 
z rozsahu vzhľadom k vysokým 
počiatočným nákladom pri systémoch 
mainframe a nutnosti najať kvalifi kovaných 
pracovníkov na správu systémov. 
Výpočtový výkon sa zvýšil (merané v 
miliónoch inštrukcií za sekundu, MIPS), 
náklady ihneď prudko poklesli (obr. 4), 
ale len veľké centrálne IT organizácie mali 
prostriedky a dostatočne agregované 
požiadavky na odôvodnenie investície. 
Vzhľadom k vysokým nákladom malo 
využitie zdrojov prednosť pred fl exibilitou 
pre koncových používateľov. Žiadosti 
používateľov boli uložené do radu a spracovávané len vtedy, keď boli k dispozícii potrebné prostriedky.

S príchodom minipočítačov a neskôr technológie klient-server prišlo k výraznému zníženiu minimálnej 
nákupnej jednotky a prostriedky sa stali jednoduchšie na prevádzku a údržbu. Táto modularizácia 
významne znížila vstupné prekážky pre poskytovanie IT služieb a radikálne zlepšila fl exibilitu pre 
koncových používateľov. Avšak tu existoval zásadný kompromis z hľadiska využívania. Výsledkom bol 
súčasný stav vecí: do dátových centier sú nakupované servery pre rozličné aktuálne potreby, ale sú 
využívané4 len z 5 až 10 %.

Cloud computing nie je návrat do éry sálových počítačov (systémov mainframe), ako niektorí tvrdia, 
ale v skutočnosti ponúka používateľom úspory z rozsahu a efektivitu prevyšujúcu možnosti systémov 
mainframe. Ponúka navyše lepšiu modularitu a fl exibilitu než technológia klient-server, čo zmienený 
kompromis eliminuje.

Úspory z rozsahu vychádzajú z nasledujúcich oblastí:

Náklady na energie:•  Náklady na elektrinu rýchlo rastú a čoskoro sa stanú najvýznamnejším prvkom 
celkových nákladov na vlastníctvo5. V súčasnej dobe predstavujú 15 až 20 %. Energetická účinnosť podľa 
metriky Power Usage Effectiveness (PUE)6 má tendenciu byť výrazne vyššia vo veľkých zariadeniach. 
Zatiaľ čo prevádzkovatelia malých dátových centier musia platiť prevažujúcu lokálnu sadzbu za 
elektrickú energiu, veľkí poskytovatelia môžu platiť aj menej než jednu štvrtinu sadzby obvyklej podľa 
celoštátneho priemeru. Dosiahnu to umiestnením svojich dátových centier do miest s lacnou dodávkou 
elektriny a prostredníctvom veľkoobjemových kúpnych zmlúv. Okrem toho výskum ukázal, 
že prevádzkovatelia viacerých dátových centier sú schopní využiť zemepisnú variabilitu sadzieb elektriny, 
čo môže náklady na energiu ešte ďalej znížiť7. 

Zdroj: Microsoft

OBR. 4: ÚSPORY Z ROZSAHU (PRE ILUSTRÁCIU)

4 Zdroj: The Economics of Virtualization: Moving Toward an Application-Based Cost Model, IDC, november 2009
5  Nezahŕňa príslušné mzdové náklady. Štúdie naznačujú, že pre dátové centrá s nízkou efektivitou trojročné výdavky na elektrinu 
a chladenie, vrátane infraštruktúry, už prevyšujú výdavky na serverový hardvér za obdobie troch rokov.

6  Energetická účinnosť podľa metriky Power Usage Effectiveness (PUE) sa rovná celkový príkon dátového centra delené „kritické 
napájanie“ – napájanie potrebné k vlastnému prevádzkovaniu serverov. Týmto spôsobom je možné zistiť účinnosť dátového centra 
(zahrnutím elektriny do rovnice). Najlepšia teoretická hodnota je 1,0. Vyššie čísla znamenajú horší výsledok.

7  Zdroj: U.S. Energy Information Administration ( júl 2010) a spoločnosť Microsoft. Zatiaľ čo priemerná sadzba za elektrinu v USA je 
10,15 centov za kilowatthodinu, na niektorých miestach je sadzba len 2,2 centov za kilowatthodinu.
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Mzdové náklady v rámci infraštruktúry: • Cloud computing výrazne znižuje mzdové náklady, a to 
v akomkoľvek meradle, pretože automatizuje mnoho opakujúcich sa činností správy, pričom väčšie 
zariadenia sú schopné v porovnaní s menšími ich ďalej znižovať. Zatiaľ čo v tradičnom podniku8 môže 
jediný správca systému obsluhovať približne 140 serverov, v dátovom centre, v ktorom sa využívajú 
cloudy, dokáže obsluhovať tisícky. To umožňuje IT zamestnancom sústrediť sa na činnosti s vyššou 
pridanou hodnotou, ako získavanie nových možností a spracovávanie dlhých radov používateľských 
požiadaviek, s ktorými zápasí každé oddelenie.
Zabezpečenie a spoľahlivosť:•  Zvýšené nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť sú často citované 
ako potenciálna prekážka pre verejné prijatie technológie cloudov, vedú však k úsporám z rozsahu 
v dôsledku pomerne fi xnej úrovne investícií potrebných na dosiahnutie prevádzkovej bezpečnosti 
a spoľahlivosti. Veľkí komerční poskytovatelia cloudov sú často schopní ponúknuť hlbšie odborné 
znalosti na riešenie tohto problému než typické fi remné IT oddelenie, a vďaka tomu sú vlastne cloudové 
systémy bezpečnejšie a spoľahlivejšie.
Kúpna sila:•  Prevádzkovatelia veľkých dátových center môžu v porovnaní s tými menšími získať až o 30 
percent vyššie zľavy na nákup hardvéru. Môže za to štandardizácia na obmedzenom počte hardvérových 
a softvérových architektúr. Pripomeňme si, že po väčšinu éry systémov mainframe existovalo v jednej 
dobe viac než 10 rôznych architektúr. Dokonca aj v prípade technológie klient-server bolo k dispozícii 
viac než desať variantov architektúr UNIX, serverových systémov Windows a x86 a taktiež množstvo 
architektúr RISC. Väčšia kúpna sila bola v tomto heterogénnom prostredí ťažko dosiahnuteľná. Vďaka 
cloudom je k dispozícii homogénna infraštruktúra umožňujúca dosahovať úspory z rozsahu.

Do budúcnosti budú 
pravdepodobne pribúdať 
ďalšie úspory z rozsahu, ktoré 
zatiaľ nemôžeme predvídať. 
IT odvetvie je v začiatočných 
fázach budovania dátových 
centier v nebývalom meradle 
(obr. 5). Masívny agregačný 
rozsah týchto obrovských 
dátových centier prinesie 
intenzívny a priebežný 
výskum a vývoj, aby bolo 
možné pomocou neho tieto 
dátová centrá pre zákazníkov 
prevádzkovať efektívnejšie. 
Poskytovatelia veľkých 
dátových centier, pre ktorých 
je prevádzka dátových centier 
hlavným obchodným cieľom, z toho budú mať väčší úžitok než menšie dátové centrá prevádzkované 
v rámci podnikov.

2.2 Úspory z rozsahu z hľadiska využívania cloudových služieb

Celkové náklady na IT sú určené nielen nákladmi na zaistenie kapacity, ale taktiež tým, do akej miery je 
kapacita efektívne využitá. Musíme posúdiť, aký dopad bude mať agregácia požiadaviek na náklady na 
skutočne využité prostriedky (CPU, sieť a úložiská).9

Zdroj: tlačové správy

Spoločnosť Pobočka Náklady
(v miliónoch USD)

Veľkosť
(v štvorcových metroch)

Internet Villages JÚL 2009 Annandale, Skotsko 1 600 278 707

National Security Admin. JÚL 2009 Camp Williams, Utah 2 000 92 903

Lockerbie Data Centers DECEMBER 2009 Lockerbie, Skotsko 1 500 -

Microsoft SEPTEMBER 2009 Chicago, Illinois 500 65 032

I/O Data Centers JÚN 2009 Phoenix, Arizona - 49 982

Apple MÁJ 2009 Maiden, Severní Karolína 1 000 46 451

Microsoft JÚN 2010 Dublin, Irsko 500 -

U.S. Social Security Admin. FEBRUÁR 2009 Baltimore, Maryland 400 -

Facebook FEBRUÁR 2009 Princeville, Oregon - 28 521

Next Generation Data MAREC 2010 Cardiff, Wales 301 -

OBR. 5: NEDÁVNE PROJEKTY VEĽKÝCH DÁTOVÝCH CENTIER

8 Zdroj: James Hamilton, Microsoft Research, 2006
9  V tomto článku hovoríme všeobecne o využívaní „prostriedkov“. Sme si vedomí toho, že medzi prostriedkami existujú významné 
rozdiely. Napríklad vzhľadom na to, že úložisko má v porovnaní s CPU a vstupno-výstupnými prostriedkami menej špičiek využitia, 
bude dopad, ktorý tu budeme uvádzať, na úložisko menší.
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V nevirtualizovaných dátových centrách každá aplikácia (úloha) obvykle beží na svojom vlastnom fyzickom 
serveri.10 To znamená, že počet serverov lineárne rastie s počtom serverových úloh. V tomto modeli je 
využitie serverov obvykle veľmi nízke, okolo 5 až 10 percent.11 Virtualizácia umožňuje prevádzkovať viac 
aplikácií na jedinom fyzickom serveri v rámci vyhradenej optimalizovanej inštancie operačného systému. 
Hlavným prínosom virtualizácie je tak to, že na vyhotovenie rovnakého počtu úloh stačí menší počet 
serverov. Ako to ale ovplyvní úspory z rozsahu? Ak by všetky úlohy mali stálu mieru využitia, znamenalo 
by to jednoduché zníženie počtu jednotiek bez vplyvu na úspory z rozsahu. V skutočnosti je však 
vyťaženie spracovania úloh veľmi premenné v čase; často využíva veľké množstvo prostriedkov len 
chvíľkovo. To otvára možnosti pre zlepšenie využitia prostredníctvom diverzifi kácie a agregácie na strane 
požiadaviek na spracovanie.

Analyzovali sme rôzne zdroje premenného využitia a potom sme sa pozreli na schopnosť cloudov 
diverzifi kovať túto premenlivosť a znížiť tak náklady.

Rozlišujeme päť zdrojov premenlivého využitia prostriedkov a vyhodnocujeme, ako by mohli byť 
požiadavky na spracovanie rovnomernejšie rozprestreté:

Náhodnosť:1.  Trendy prístupu 
koncových používateľov vykazujú určitý 
stupeň náhodnosti. Používatelia majú 
napríklad tendenciu kontrolovať e-maily 
v rôznu dennú dobu (obr. 6). Za účelom 
plnenia dohôd o úrovni poskytovaných 
služieb je nutné vziať do úvahy 
rezervnú kapacitu na zohľadnenie 
určitej pravdepodobnosti, že konkrétne 
úlohy bude v rovnakej dobe vykonávať 
mnoho ľudí naraz. Ak by boli servery 
zlúčené a využívané v združených 
farmách, je možné túto premenlivosť 
požiadaviek na spracovanie znížiť.

Trendy využívania v konkrétnej 2. 
dennej dobe: Správanie ľudí prebieha 
v cykloch, ktoré sa každý deň opakujú: 
spotrebiteľské služby majú tendenciu 
vrcholiť vo večerných hodinách, 
zatiaľ čo služby na pracovisku majú 
tendenciu vrcholiť počas pracovného 
dňa. Maximálna dostupná kapacita 
musí zohľadňovať tieto denné špičky, 
počas ostatných častí dňa však využitá 
nebude, čo povedie k nízkej miere 
využitia. Toto premenlivé využitie 
je možné vyriešiť prevádzkovaním 
rovnakých úloh pre viacero časových 
pásiem na rovnakých serveroch (obr. 7) alebo prevádzkovaním úloh so vzájomne sa doplňujúcimi 
trendmi denného využitia (napríklad spotrebiteľské a podnikové služby) na rovnakých serveroch.

Zdroj: Microsoft

OBR. 6:  NÁHODNÁ PREMENLIVOSŤ POŽIADAVIEK NA SPRACOVANIE 
(EXCHANGE SERVER)
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Zdroj: Objem vyhľadávania prostredníctvom servera Bing za 24-hodinové obdobie

OBR. 7:  ČASOVÉ TRENDY VYHĽADÁVANIA V PRIEBEHU DŇA
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10  Je samozrejme možné, aby na jednom serveri bežalo viac aplikácií, to však nie je bežná prax. Je veľmi náročné presúvať bežiace 
aplikácie z jedného servera na druhý bez súčasného presunutia operačného systému. Prevádzkovanie viacerých aplikácií v rámci 
jednej inštancie operačného systému preto môže vytvárať prekážky ťažko odstrániteľné počas prevádzky, čo znižuje fl exibilitu. 
Virtualizácia umožňuje aplikácie s operačným systémom presúvať podľa potreby.

11 Zdroj: The Economics of Virtualization: Moving Toward an Application-Based Cost Model, IDC, november 2009
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Zdroj: Microsoft

OBR. 9:  PREMENLIVÉ VYUŽITIE PRI VIACERÝCH PROSTRIEDKOCH 
(PRE ILUSTRÁCIU)
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Zdroj: Microsoft

OBR. 10: NEISTÉ TRENDY RASTU

Nadbytočné 
zriaďovanie 
systémov

Počet mesiacov od plánovaného dátumu

Očakávané Rezerva

Premenlivé využitie v jednotlivých 3. 
odboroch: Určitý druh premenlivého 
využitia súvisí s dynamickým pokrokom 
v odbore. Maloobchodné fi rmy majú 
špičku počas vianočnej nákupnej 
sezóny, zatiaľ čo daňové fi rmy v 
USA okolo 15. apríla (obr. 8). Existuje 
niekoľko druhov premenlivého využitia 
podľa odborov – niektoré sú opakujúce 
a sú predvídateľné (napr. obdobie 
daňových priznaní alebo olympijských 
hier) a iné sú nepredvídateľné 
(napríklad závažné alebo zaujímavé 
správy). Bežným výsledkom je to, že 
maximálna kapacita musí zodpovedať 
očakávanej špičke (navyše je treba 
zohľadniť možnosť chyby). Veľká časť 
tejto kapacity bude v zostávajúcej dobe 
nevyužitá. Silná diverzifi kácia prináša 
výhody z hľadiska premenlivého 
využitia pre jednotlivé odbory.

Premenlivosť využitia pri viacerých 4. 
prostriedkoch: Výpočtové, úložné 
a vstupno-výstupné prostriedky sa 
všeobecne kupujú v kvantách: server 
disponuje určitým výpočtovým 
výkonom (CPU), úložiskom a určitým 
počtom vstupno-výstupných operácií 
(napr. pri práci v sieti alebo prístupe 
na disk). Niektoré úlohy, ako je 
vyhľadávanie, využívajú intenzívne 
procesor, ale pomerne málo využívajú 
úložisko a dochádza len k malému 
počtu vstupno-výstupných operácií, 
zatiaľ čo iné úlohy, napríklad práca 
s e-mailami, majú tendenciu využívať 
viac úložisko, ale málo procesor (obr. 9). 
Aj keď je možné upraviť kapacitu 
nákupom serverov s výkonnejším 
procesorom alebo väčším úložiskom, 
rieši to problém len v obmedzenej 
miere, pretože príde k zníženiu 
fl exibility a z hľadiska kapacity nemusí 
ísť o hospodárne riešenie. Ak sa nebude 
využívať diverzifi kácia úloh spúšťaním 
úloh so vzájomne sa doplňujúcimi 
profi lmi využívania prostriedkov, 
povedie táto premenlivosť k tomu, 
že prostriedky budú nevyužité.

Neisté trendy rastu: 5. Ďalším zdrojom 
nízkeho využitia je zlá predvídateľnosť 
budúcej potreby výpočtových 
prostriedkov a dlhý začiatočný čas 
nutný k sprístupneniu kapacity online 

Zdroj: Alexa Internet

OBR. 8: PREMENLIVÉ VYUŽITIE V JEDNOTLIVÝCH ODBOROCH
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(obr. 10). V začínajúcich spoločnostiach sa niekedy hovorí tzv. TechCrunch efekte. Všetky podniky 
a malé fi rmy potrebujú zaistiť odsúhlasenie investícií do IT v dostatočnom predstihu, skôr než 
budú poznať požiadavky na svoju infraštruktúru. Tomuto problému čelia dokonca aj veľké privátne 
spoločnosti. Firmy plánujú svoje nákupy šesť až dvanásť mesiacov vopred (obr. 10). Diverzifi káciou 
záťaže medzi viacero zákazníkov môžu poskytovatelia cloudových služieb túto premenlivosť využitia 
znížiť, pretože vyššie než očakávané požiadavky pre niektoré úlohy sú vykompenzované nižšími než 
očakávanými požiadavkami pre ostatné úlohy.

Kľúčovou ekonomickou výhodou cloudov je ich schopnosť vyriešiť variabilitu využitia prostriedkov 
spôsobovanou týmito faktormi. Zdieľaným využívaním prostriedkov vo farmách je premenlivosť využitia 
diverzifi kovaná a je dosiahnuté rovnomernejšie využitie prostriedkov. Čím väčšia je farma prostriedkov, tým 
hladší bude priebeh profi lu agregovaných požiadaviek na prostriedky, tým vyššia je celková miera využitia 
a tým lacnejšie a efektívnejšie môže oddelenie IT organizácie plniť požiadavky svojich koncových používateľov.

Vytvorili sme model teoretického dopadu 
náhodnej premenlivosti dopytu po 
prostriedkoch a využití servera pri 
zvyšujúcom sa počte serverov.12 Obr. 11 
uvádza, že teoretická farma 1 000 serverov 
mohol byť prevádzkovaný približne s 90 % 
využitím bez toho, aby došlo k porušeniu 
podmienok príslušnej zmluvy SLA. Toto 
platí len v hypotetickej situácii, kedy 
náhodná premenlivosť využitia je jediným 
zdrojom premenlivosti a úlohy je možné 
migrovať medzi fyzickými servermi ihneď 
bez prerušenia práce. Všimnite si, že vyššiu 
úroveň dostupnosti (ako je defi novaná 
v dohode o úrovni služieb) je možné oveľa 
jednoduchšie zaistiť pri vyššom škálovaní 
(rozsahu).

Cloudy umožnia znížiť premenlivosť 
využitia podľa dennej doby do tej miery, že sú diverzifi kované medzi typy geografi ckého využitia a typy 
vyťažujúcich úloh. V priemernej organizácii môže byť špička maximálneho využívania IT prostriedkov aj 
dvakrát vyššia než denný priemer. Dokonca aj vo veľkých, nadnárodných organizáciách väčšina zamestnancov 
i používateľov žije v podobných časových pásmach, ich denné cykly sa preto veľmi podobajú. Väčšina 
organizácií navyše nemá trendy pracovného vyťaženia, ktoré by sa vzájomne vykompenzovali: napríklad 
činnosti súvisiace s e-mailami, sieťovým prenosom a spracovaním transakcií, ktoré prebiehajú počas pracovnej 
doby, nie sú vykompenzované rovnako intenzívnymi činnosťami v noci. Združovanie organizácií a rôznych 
typov úloh umožňuje tieto špičky a prepady vyrovnávať.

Výsledkom premenlivosti využitia podľa odboru sú vysoko korelované špičky a prepady v rámci prevádzky 
jednotlivých fi riem (tzn. väčšina systémov v maloobchodných fi rmách bude na špičkovej kapacite okolo 
vianočných sviatkov, napr. webové servery, spracovanie transakcií, spracovanie platieb, databázy).13 Obr. 
12 ukazuje premenlivosť využitia podľa odboru pre množstvo rôznych odvetví so špičkami od 1,5 až po 
10-násobok priemerného využitia.
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Počet serverov

99,9% dostupnosť     99,999% dostupnosť

Zdroj: Microsoft

OBR. 11:  DIVERZIFIKÁCIA NÁHODNEJ PREMENLIVOSTI VYUŽITIA 
PROSTRIEDKOV

12  Pre výpočet úspory z rozsahu plynúci z diverzifi kácie náhodnej premenlivosti sme vytvorili model Monte Carlo pre simuláciu 
dátových centier rôznych veľkostí zaisťujúcich služby pre mnoho náhodných úloh. Pre každé simulované dátové centrum boli 
úlohy (ktoré boli simulované tak, aby sa ich správanie podobalo hypotetickému trendu používania webov) a súvisiace zaťaženie 
postupne zvyšované, dokiaľ očakávaná dostupnosť prostriedkov servera neklesla pod uvedenú dostupnosť 99,9 (alebo 99,99) 
percent. Maximálny počet zaťažujúcich úloh určuje maximálnu mieru využitia, pri ktorej môžu servery dátového centra pracovať 
bez obmedzenia výkonu.

13  V ideálnom prípade by sme používali históriu využitia serverov od veľkého počtu zákazníkov. To by nám pomohlo získať lepší 
prehľad o takých trendoch. Tieto údaje je však možné získať len ťažko a často sú pomerne nekvalitné. Preto pre premenlivosť 
využitia podľa odborov používame webovú prevádzku ako náhradu.
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Služby spoločnosti Microsoft, ako je 
Windows Live Hotmail a Bing, využívajú 
diverzifi káciu viacerých prostriedkov 
vrstvením rôznych čiastočných služieb 
pre optimalizáciu vyťaženia s rôznymi 
profi lmi prostriedkov (napríklad viazané 
na procesor alebo na úložisko). Tieto 
výhody je ťažké kvantifi kovať, preto sme 
diverzifi káciu viacerých prostriedkov do 
nášho modelu nezahrnuli.

Do určitej miery je možné premenlivosť 
využitia z dôvodu neistých trendov 
rastu znížiť vďaka štandardizácii hardvéru a včasnému nákupu, aj keď pravdepodobne nie úplne. 
Na základe našich modelov dopad neistoty rastu pre podniky s maximálne 1 000 servermi vedie 
k sprevádzkovaniu o 30 až 40 percent viac serverov v porovnaní s verejnou cloudovou službou. Pre menšie 
spoločnosti (napríklad začínajúce internetové fi rmy) je dopad oveľa väčší.

Zatiaľ pracujeme s implicitným predpokladom, že miera premenlivosti využitia zostane rovnaká pri 
presúvaní do cloudu. V skutočnosti je pravdepodobné, že sa variabilita významne zvýši, čo bude ďalej 
zvyšovať úspory z rozsahu. Existujú dva dôvody, prečo k tomu môže dôjsť:

Vyššie očakávania z hľadiska výkonu: • Dnes si používatelia zvykli na obmedzenia prostriedkov a naučili 
sa s nimi žiť. Používatelia napríklad naplánujú spúšťanie zložitých výpočtov cez noc, vyhnú sa viacnásobnej 
iterácii modelov alebo sa rozhodnú vzdať sa časovo náročnej a nákladnej optimalizácie dodávateľského 
reťazca. Obchodný model cloudu umožňuje používateľovi zaplatiť rovnakú cenu za 1 počítač bežiaci 1 000 
hodín ako za 1 000 počítačov bežiacich 1 hodinu. Dnes by používateľ pravdepodobne čakal 1 000 hodín 
alebo by od projektu upustil. V cloude pri voľbe 1 000 počítačov na zrýchlenie týchto procesov prakticky 
neexistujú žiadne ďalšie náklady. To bude mať dramatický dopad na premenlivosť využitia. Spoločnosť 
Pixar Animation Studios napríklad prevádzkuje svoje procesy počítačovej animácie na platforme Windows 
Azure, pretože vykreslenie každej snímky ich fi lmov trvá na jednom procesore osem hodín, čo znamená, 
že by vykreslenie celého fi lmu trvalo 272 rokov. Ako sami povedali, „Takú trpezlivosť nemáme.“ Vďaka 
platforme Azure môžu svoju prácu dokončiť tak rýchlo, ako potrebujú. Výsledkom sú obrovské výkyvy 
v tom, ako spoločnosť Pixar pri vykresľovaní podľa potreby platformu Azure využíva.

Dávkové procesy budú prebiehať v reálnom čase: • Mnoho procesov (napríklad presná skladová 
dostupnosť pre online maloobchody), ktoré boli skôr spracovávané v dávkach, budú spracovávané 
v reálnom čase. Viacfázové procesy, ktoré boli predtým sekvenčné, teraz prebehnú naraz, napríklad 
výrobná fi rma môže týmto spôsobom ihneď vykonať inventúru, skontrolovať nevybavené objednávky 
a objednať nový spotrebný materiál. 
To zvýši premenlivosť využitia.

Berieme na vedomie, že ani pomocou 
tých najväčších verejných cloudov nebude 
možné diverzifi kovať všetku premenlivosť 
využitia. Aj naďalej bude pravdepodobne 
existovať premenlivosť využitia na trhovej 
úrovni. Za účelom ešte rovnomernejšieho 
rozloženia požiadaviek na spracovanie je 
možné nastaviť dômyselný systém cien. 
Napríklad podobne ako pri trhu s elektrinou 
(obr. 13) môžu byť zákazníci motivovaní, 
aby presunuli svoje požiadavky z období 
s vysokou mierou využitia na obdobie 
s nízkou mierou využitia. Nižšia cena navyše motivuje zákazníkov k ďalšiemu využívaniu v dôsledku cenovej 
fl exibility dopytu. Riadenie dopytu bude ďalej zvyšovať ekonomický prínos využívania cloudov.

Zdroj: Microsoft, Alexa Internet, Inc.

OBR. 12: PREMENLIVOSŤ VYUŽITIA PODĽA ODBOROV

Spoločnosť Objem prenosu dát 
v špičke/v priemere

Daňové služby 10 ×

Všeobecný maloobchod 4 ×

Šport (NFL) 2,5 ×

Cestovanie (letenky, hotely) 1,5 ×

Spravodajstvo 1,5 ×–2,0 ×

Zdroj: Ameren Illinois Utilities

OBR. 13: PREMENLIVÁ CENA ZA ELEKTRINU

jeseň, zima, jar
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2.3 Úspory z rozsahu v prípade viacerých klientov

Vyššie popísané úspory z rozsahu na strane využívania a poskytovania cloudových služieb je možné 
dosiahnuť nezávisle na aplikačnej architektúre, či už ide o tradičnú škálovateľnosť v rámci systému aj 
medzi systémami, jedného klienta alebo viacerých klientov. Je tu ďalší dôležitý zdroj úspor z rozsahu, ktoré 
je možné využiť len v prípade, že je aplikácia napísaná pre viac klientov. To znamená, že miesto spúšťania 
inštancie aplikácie pre každého zákazníka (ako je to pri lokálnych aplikáciách a väčšine hosťovaných 
aplikácií, napríklad pri vyhradených inštanciách produktu Microsoft Offi ce 365) používa v prípade aplikácií 
s viacerými klientmi jednu inštanciu aplikácie súčasne viac zákazníkov, ako je to v prípade zdieľaného 
balíka Offi ce 365. Má to dva dôležité ekonomické prínosy:

Pevné mzdové náklady na aplikáciu • 
amortizované prostredníctvom 
veľkého počtu zákazníkov: V prípade 
inštancie s jedným klientom musí 
každý zákazník zaplatiť za správu svojej 
vlastnej aplikácie (ide o prácu spojenú 
so správou aktualizácií a inovácií 
a riešením incidentov). Preskúmali 
sme dáta od zákazníkov, rovnako ako 
riešenie Offi ce 365-D a Offi ce 365-S, 
aby sme zistili, aké sú skutočné dopady. 
Vo vyhradených inštanciách sú rovnaké 
činnosti, ako je použitie opráv softvéru, 
vykonávané viackrát – raz pre každú 
inštanciu. V prípade inštancií s viacerými 
klientmi, napríklad Offi ce 365-S, sú tieto 
náklady zdieľané veľkým počtom zákazníkov, čo pracovné náklady na aplikáciu (rozpočítané na jedného 
zákazníka) znižuje na nulu. To môže mať za následok významný pokles celkových nákladov, najmä pri 
zložitých aplikáciach.
Pevná zložka využitia servera amortizovaná prostredníctvom veľkého počtu zákazníkov:•  Pri 
každej inštancii aplikácie napríklad existuje určitá miera serverovej réžie. Obr. 14 ukazuje príklad z IT 
oddelenia spoločnosti Microsoft, v ktorom je vidieť utlmenie premenlivosti využitia v priebehu dňa (len 
16-percentný rozdiel medzi špičkou a prepadom) v porovnaní so skutočnou premenlivosťou využitia 
spôsobenou nerovnomerným prístupom používateľov. Je to spôsobené réžiou aplikácií a režimu runtime, 
ktorá je po celý deň konštantná. S prechodom na model viacerých klientov s jednou inštanciou je možné 
túto réžiu prostriedkov amortizovať a rozložiť na všetkých zákazníkov. Preskúmali sme dáta produktov 
Offi ce 365-D, Offi ce 365-S a Microsoft Live@edu, aby sme dokázali odhadnúť mieru tejto réžie. Zatiaľ 
sa však ukázalo, že je technicky náročné izolovať tieto údaje v tomto zmysle od ostatných údajov 
(napríklad počty používateľov a využitie serverov) a architektonické rozdiely aplikácií. Preto v súčasnej 
dobe nepredpokladáme, že by nám tento efekt v našom modeli priniesol nejaké výhody.

Aplikácie môžu byť úplne viacklientske tým, že sú kompletne napísané tak, aby tieto výhody dokázali 
využiť, alebo môžu byť viacklientske len čiastočne, a to pri využívaní zdieľaných služieb poskytovaných 
cloudovou platformou. Čím viac sa budú takéto zdieľané služby využívať, tým viac výhod bude využívanie 
týchto viacklientskych úspor z rozsahu prinášať.
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Zdroj: Microsoft

OBR. 14: RÉŽIA VYUŽITIA



Strana | 12

N o v e m b e r  2010

2.4 Celkový dopad

Kombinácia úspor z rozsahu z hľadiska 
poskytovania služieb na základe serverovej 
kapacity (amortizácia nákladov a ich 
rozprestretie na viacero serverov), 
agregácia zaťaženia na strane požiadaviek 
na služby (zníženie variability) a modelu 
viacklientskej aplikácie (amortizácia 
a rozprestretie nákladov na viac 
zákazníkov) vedie k vysokým úsporám 
z rozsahu. Pre odhad celkovej miery úspor 
sme vytvorili model škálovania nákladov, 
na základe ktorého je možné odhadnúť 
dlhodobé správanie nákladov.

Obr. 15 ukazuje výstup pre pracovnú 
záťaž, ktorá využíva 10 percent tradičného 
servera. Model ukazuje, že dátové centrum 
so 100 000 servermi má v porovnaní 
s dátovým centrom s 1 000 servermi o 80 % nižšie celkové náklady na vlastníctvo.

To vedie k nasledujúcej otázke: aký dopad bude mať ekonomická stránka využívania cloudov, ktorú 
sme si popísali, na IT rozpočet? Z údajov o zákazníkoch poznáme približné rozdelenie nákladov na 
infraštruktúru, na podporu a na údržbu súčasných aplikácií a nákladov na vývoj nových aplikácií (obr. 16). 
Využívanie cloudov ovplyvňuje všetky tieto tri oblasti. Úspory na strane poskytovania služieb i požiadaviek 
na služby majú vplyv predovšetkým na infraštruktúru, na ktorú pripadá viac než polovica z celkových 
výdavkov. Súčasné náklady na údržbu 
aplikácií zahŕňajú pracovné náklady na 
aktualizácie a opravy, podporu koncových 
používateľov a licenčné poplatky platené 
predajcom. Tie tvoria zhruba tretinu 
výdavkov a sú riešené faktorom efektivity 
viacklientskych aplikácií.

Vývoj nových aplikácií má na svedomí 
len niečo viac než jednu desatinu 
celkových výdavkov14, napriek tomu, 
že ide všeobecne o spôsob, ako v IT 
odvetví zaistiť inováciu. Všeobecne 
preto IT riaditelia a vedúci IT pracovníci 
chcú v tejto oblasti výdavky zvyšovať. 
Ekonomické výhody cloud computingu, 
ktoré sme si tu popísali, to umožnia tým, že uvoľnia priestor v rozpočte. Podrobnejšie si o tomto aspekte 
povieme v nasledujúcom odseku a taktiež v časti 3.

Zdroj: Microsoft
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80 % zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

OBR. 15: ÚSPORY Z ROZSAHU V CLOUDE

Zdroj: Microsoft

Aktuálne výdavky na IT

Vývoj 
nových aplikácií

Údržba 
existujúcich aplikácií

Infraštruktúra

OBR. 16: ROZDELENIE VÝDAVKOV V IT

14  Náklady na vývoj nových aplikácií zahŕňajú len náklady na návrh a vytvorenie aplikácie. Nezahŕňajú naopak náklady na ich hosting 
v novej infraštruktúre. Pridanie týchto nákladov vedie k rozdeleniu 80 % / 20 %, ktoré sme už videli inde.
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2.5 Využitie ekonomickej výhody využívania cloudov

Využitie vyššie popísaných prínosov nie je pri dnešných technológiach jednoduché. Rovnako ako 
inžinieri museli zásadne prehodnotiť dizajn v prvých dňoch automobilu, musia taktiež vývojári pristúpiť 
k prehodnoteniu návrhu aplikácií. Používanie viacerých klientov a agregácia požiadaviek na služby sú 
často pre vývojárov aj sofi stikované IT oddelenia príliš zložité, než aby ich dokázali sami implementovať. 
Ak implementácia nie je vykonaná správne, mohlo by dôjsť buď k výraznému zvýšeniu nákladov na vývoj 
aplikácií (teda minimálne k čiastočnému zrušeniu zvýšenia rozpočtu na vývoj nových aplikácií), alebo 
k získaniu len malej časti predtým popisovaných úspor. Najlepší prístup k využitiu ekonomických výhod pri 
využívaní cloudov sa pri balíčkoch aplikácií a nových/vlastných aplikáciách líši.

Balíčky aplikácií: Virtualizáciou 
balíčkov aplikácií a ich presunutím 
do cloudových virtuálnych 
počítačov (napr. virtualizovaný 
systém Exchange) je možné 
síce získať určité úspory, toto 
riešenie však nie je vôbec ideálne 
a nedokáže využiť všetky prínosy 
popísané v tejto časti. Príčiny sú 
dve. Za prvé, aplikácie navrhnuté 
tak, aby bežali na jednom serveri, 
nie je možné jednoducho škálovať 
v rámci systému bez nutnosti 
dodatočného programovania 
(ak je potrebné napríklad 
pridať vyrovnávanie zaťaženia, 
automatické prevzatie služieb pri zlyhaní, redundanciu a aktívnu správu prostriedkov). To obmedzuje, do 
akej miery sú schopné agregovať požiadavky a zvýšiť využitie servera. Za druhé, tradičné balíčky aplikácií 
nie sú vytvorené tak, aby podporovali viac klientov. Obyčajným hosťovaním týchto aplikácií v cloude sa na 
tom nič nezmení. Pri balíčkoch aplikácií je najlepší spôsob, ako využiť výhody cloudu, využívanie ponúk 
SaaS, ako je napríklad produkt Offi ce 365, ktoré boli vytvorené tak, aby podporovali škálovanie medzi 
systémami a využívanie viacerých klientov a dokázali tak využiť všetky výhody.

Nové/vlastné aplikácie: Niektoré ekonomické výhody existujúcich aplikácií je možné využiť vďaka 
modelu Infraštruktúra ako služba (IaaS). Pritom ide však tak trochu o „povoz bez koní“, a to preto, že 
príslušná platforma ani nástroje neboli navrhnuté špeciálne pre cloud. Všetky výhody cloud computingu je 
možné správne využívať prostredníctvom značných investícií do inteligentnej správy prostriedkov. Správca 
prostriedkov musí pochopiť ako stav prostriedkov (sietí, úložísk a výpočtových prostriedkov), tak aj aktivity 
prevádzkovaných aplikácií. Preto pri písaní nových aplikácií je možné ekonomické prínosy najlepšie využiť 
prostredníctvom modelu Platforma ako služba (PaaS). Model PaaS ponúka zdieľané služby, pokročilé 
funkcie na správu a funkcie automatizácie, ktoré umožňujú vývojárom zamerať sa priamo na aplikačnú 
logiku, skôr než na vytváranie aplikácií, ktoré bude možné škálovať.

Pre ilustráciu dopadu sa pozrime na začínajúcu fi rmu s názvom Animoto, ktorá pre účely škálovania 
používa model IaaS. Počas 3 dní rozšírila svoju kapacitu o viac než 3 500 serverov, aby dokázala 
poskytovať služby viac než 3/4 milióna nových používateľov. Skúmaním svojich aplikácií však neskôr tím 
spoločnosti Animoto zistil, že veľké percento prostriedkov, za ktoré zaplatili, bolo často nevyužité – často 
viac než 50 %, a to aj v predpokladanom fl exibilnom prostredí cloudov. Upravili architektúru svojich 
aplikácií a nakoniec znížili prevádzkové náklady o 20 %. Spoločnosť Animoto dokázala potenciál cloudov 
využiť úspešne, bolo to však až po zainvestovaní do inteligentnej správy prostriedkov. Model PaaS by 
dokázal zaistiť mnoho z týchto výhod už vo východiskovom nastavení (out-of-the-box) bez nutnosti 
akéhokoľvek ďalšieho ladenia.

OBR. 17: VYUŽITIE VÝHOD VYUŽÍVANIA CLOUDOV

Zdroj: Microsoft
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V tejto časti sa budeme zaoberať dopadmi vyššie popísaných ekonomických výhod využívania cloudov. 
Budeme diskutovať o možnosti využívania privátnych cloudov pri riešení niektorých prekážok z hľadiska 
zavádzania cloudov v praxi a pokúsime sa vyhodnotiť rozdiely medzi nákladmi verejných a privátnych 
cloudov.

3.1 Možnosti a prekážky

Ekonomické aspekty, ktoré sme popísali 
v časti 2, budú mať na IT hlboký dopad. 
Mnoho IT riaditeľov a vedúcich IT 
pracovníkov dnes zápasí s problémom, 
pri ktorom 80 % rozpočtu pripadá 
na zachovanie súčasných služieb 
a infraštruktúry. Len málo prostriedkov je 
tak k dispozícii na inovácie a na riešenie 
nekončiacich radov s novými obchodnými 
a požívateľskými požiadavkami. Cloud 
computing uvoľní významné prostriedky, 
ktoré môžu byť presmerované na inovácie. 
Dopyt po technológiách všeobecného 
účelu, ako je IT, sa historicky ukázal byť 
veľmi pružný z hľadiska ceny (obr. 18). 
Mnoho IT projektov, ktoré mali predtým 
príliš vysoké náklady, je možné teraz 
realizovať práve vďaka ekonomickým výhodám využívania cloudov. Avšak nižšie celkové náklady na 
vlastníctvo sú len jedným z kľúčových faktorov, ktoré povedú k obnoveniu miery inovácií v IT:

Pružnosť cien mení situáciu1. , pretože, ako bolo popísané už skôr, prenájom 1 počítača 
na 1 000 hodín bude takmer ekvivalentný prenájmu 1 000 počítačov na dobu 1 hodiny v rámci 
cloudu. To umožní používateľom a agentúram rýchlo vykonávať zložité činnosti, čo skôr nebolo 
možné z dôvodu vysokých nákladov alebo časových obmedzení. Schopnosť škálovať využívanie 
prostriedkov smerom nahor aj dolu takmer ihneď prináša nové možnosti experimentovania 
a podnikania.
Odstránenie kapitálových výdavkov 2. prinesie výrazne nižšiu rizikovú prirážku projektov, 
čo znamená väčšie možnosti experimentovania. To znižuje ako náklady na spustenie prevádzky, 
tak aj náklady pre prípad zlyhania alebo ukončenia – ak aplikácia už niektoré prostriedky 
nepotrebuje, môžu byť vyradené z prevádzky bez ďalších nákladov alebo odpisov.
Samoobslužné ovládanie: 3. Zriaďovanie serverov prostredníctvom jednoduchého webového 
portálu namiesto prostredníctvom zložitých procesov nákupu v IT a schvaľovacieho reťazca 
môže zjednodušiť priebeh v rámci modelu spotreby a vedie k možnosti rýchleho poskytovania 
a integrácie nových služieb. Taký systém taktiež umožňuje dokončovať projekty v kratšej dobe 
s menším rizikom a nižšou administratívnou réžiou než predtým.
Zníženie zložitosti: 4. Zložitosť je dlhú dobu hybným faktorom inovácií v IT. Z hľadiska 
koncového používateľ model SaaS nastavuje latku používateľsky prívetivého softvéru. Z pohľadu 
vývojára model Platforma ako služba (PaaS) výrazne zjednodušuje proces písania nových 
aplikácií, podobne ako automobily výrazne znížili zložitosť dopravy.

Zdroj: Coughlin Associates

Celková dodaná kapacita (Exabajty, RHS)

Náklady na úložisko (USD/GB, LHS)

OBR. 18: PRUŽNOSŤ CIEN ÚLOŽÍSK

3. DOPADY
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Tieto faktory významne zvýšia pridanú hodnotu IT. Pružnosť znamená podporu aplikácií, ako je riadenie 
výnosov, spracovanie komplexných udalostí, optimalizácia logistiky a simulácia Monte Carlo, pretože 
tieto záťažové úlohy vykazujú takmer nekonečný dopyt po IT prostriedkoch. Výsledok bude výrazne lepší, 
vrátane napríklad analýz BI v reálnom čase a riešení pre vysoko náročné výpočtové úlohy (HPC) 
pre masové využitie.

Mnoho prieskumov však ukazuje, 
že v oblasti cloud computingu 
v súčasnej dobe existujú značné 
obavy. Ako ukazuje obrázok 
19, hlavným predmetom 
záujmu je bezpečnosť, ochrana 
osobných údajov, zrelosť riešení 
a zaistenie plnenia predpisov. 
Obavy mnohých riaditeľov pre 
IT taktiež súvisia so spätnou 
kompatibilitou: často nie je 
jednoduché súčasné aplikácie 
presunúť do cloudu.

Zabezpečenie a ochrana • 
osobných údajov: Riaditelia 
pre IT musia byť schopní 
oznámiť svojmu generálnemu 
riaditeľovi a ďalším vedúcim pracovníkom, ako je zaisťovaná ochrana osobných údajov a zabezpečenie 
fi remných dát. Finančne a strategicky dôležité dáta a procesy sú často chránené komplexnými 
bezpečnostnými požiadavkami. Staršie systémy boli obvykle do značnej miery prispôsobované, aby 
bolo možné tieto ciele dosiahnuť, preto presun do architektúry cloudu môže byť náročný. Okrem toho 
skúsenosti s integrovanými, štandardizovanými možnosťami zabezpečenia cloudu sú stále obmedzené 
a mnoho riaditeľov pre IT sa v tejto súvislosti cíti stále ešte istejšie pri používaní svojich pôvodných 
systémov.
Zrelosť a výkon: • Pre využívanie cloudov je nutné, aby riaditelia pre IT dôverovali ostatným v tom, 
že im dokážu poskytovať spoľahlivé a vysoko dostupné služby. Na rozdiel od lokálnych výpadkov sú 
výpadky cloudov často veľmi viditeľné a môžu zvýšiť obavy.
Plnenie predpisov a suverenita dát: • V podnikoch prebiehajú audity a je nad nimi vykonávaný dohľad, 
a to ako interný, tak aj externý (napr. fi nančný úrad, SEC). Firmy v mnohých krajinách majú požiadavky 
na zaistenie suverenity dát, ktoré výrazne obmedzujú to, kde fi rmy môžu dátové služby hosťovať. 
Riaditelia pre IT sa pýtajú, ktoré cloudové služby sú v súlade s týmito systémami a čo je treba vykonať, 
aby boli vyhovujúce.

Na mnoho z týchto otázok už dnes cloudové riešenie dokáže odpovedať. Obavy však pretrvávajú a nútia 
IT riaditeľov a vedúcich IT pracovníkov hľadať riešenia skôr v oblasti privátnych cloudov, ktoré umožňujú 
dosiahnuť výhody cloudových riešení a zároveň sa zbaviť všetkých týchto problémov. Na túto oblasť sa 
podrobnejšie zameriame v ďalšej časti a budeme sa taktiež snažiť posúdiť potenciálne kompromisy.

Zdroj: Prieskum „Gartner CIO survey“

Zabezpečenie a ochrana
osobných údajov

Výkon

Technologická nezrelosť

Plnenie predpisov

Integrácia

Náklady na migráciu/závislosť
na jednom dodávateľovi

Náklady/návratnosť investícií

Dostupnosť

Schopnosti

OBR. 19: OBAVY SPOJENÉ S VYUŽÍVANÍM VEREJNÝCH CLOUDOV
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3.3 Privátne cloudy

Spoločnosť Microsoft rozlišuje medzi verejnými a privátnymi cloudmi na základe toho, či sú IT prostriedky 
zdieľané mnohými rôznymi 
organizáciami (verejný cloud), 
alebo či sú vyhradené len pre 
jedinú organizáciu (privátny cloud). 
Táto taxonómia je znázornená na 
obr. 20. V porovnaní s tradičnými 
virtualizovanými dátovými 
centrami je možné pri privátnych aj 
verejných cloudoch využívať výhody 
automatizovanej správy (tým je 
možné ušetriť mzdové náklady na 
pracovníkov vykonávajúci opakujúce 
sa práce) a homogénneho hardvéru 
(pre nižšie náklady a väčšiu fl exibilitu). 
Vzhľadom k zdieľanej povahe 
verejných cloudov je kľúčovým 
rozdielom medzi privátnymi 
a verejnými cloudmi rozsah, v ktorom 
je možné požiadavky združovať.

Tradičné virtualizované dátové centrá • všeobecne umožňujú združovanie prostriedkov do fariem 
a ich zdieľanie v rámci súčasných hraníc organizácie – to znamená, že fi remná IT skupina svoje úlohy 
virtualizuje, ale oddelenia síce môžu, ale nemusia urobiť to isté. To môže diverzifi kovať premenlivosť 
využitia v prípade niektorých náhodných činností špecifi ckých pre konkrétnu dennú dobu (najmä 
v prípade, že spoločnosť má pobočky na celom svete), ale veľkosť farmy a problémy pri presúvaní 
záťaže z jedného virtuálneho počítača na iný (ešte zhoršené nedostatkom jednotnosti v hardvérových 
konfi guráciách) obmedzuje možnosti využitia všetkých ponúkaných výhod. To je jeden z dôvodov, 
prečo aj virtualizované dátové centrá stále trpia nízkou mierou využitia. Nedochádza k žiadnej zmene 
aplikačného modelu, vytváranie aplikácií to preto nijako neuľahčuje.
Privátne cloudy • idú za hranice virtualizácie. Prostriedky sú teraz združované v rámci celej spoločnosti 
miesto v rámci organizačnej jednotky15 a úlohy sú bez problémov presúvané medzi fyzickými servermi 
pre zaistenie optimálnej efektivity a dostupnosti. Tým sa ďalej znižuje dopad premenlivosti vyťaženia, či 
už náhodnej, závislej na dennej dobe alebo pri konkrétnych úlohách. Okrem toho nové modely aplikácií 
optimalizované pre konkrétne cloudy (Platforma ako služba, napríklad Azure) umožnia efektívnejší vývoj 
aplikácií a dlhodobo nižšie prevádzkové náklady.
Verejné cloudy • majú rovnaké architektonické prvky ako privátne cloudy, ale ponúkajú oveľa väčšie 
možnosti, ako eliminovať problémy v prípade premenlivého využívania prostriedkov. Verejné cloudy 
sú taktiež jediný spôsob, ako diverzifi kovať premenlivosť využívania prostriedkov špecifi ckú pre daný 
odbor a v konkrétnu dennú dobu v rôznych zemepisných oblastiach a zužitkovať výhody, ktoré prináša 
využívanie modelu s viacerými klientmi.

Privátne cloudy môžu byť odpoveďou na niektoré z vyššie uvedených otázok a obáv pri nasadzovaní 
cloudových riešení. Tým, že je využívaný dedikovaný hardvér, je možné cloudy jednoduchšie zahrnúť do 
kontroly fi remnou bránou fi rewall, čo môže zmierniť obavy z hľadiska bezpečnosti a ochrany osobných 
údajov. Využívanie privátneho cloudu lokálne môže zmierniť niektoré obavy týkajúce sa zaistenia 
plnenia predpisov a suverenity dát, ktoré môžu vyvstať pri službách, ktoré prekračujú hranice jurisdikcie. 
V prípadoch, kedy tieto obavy hrajú významnú rolu v rozhodovacích procesoch IT riaditeľov a vedúcich IT 
pracovníkov, môže byť investícia do privátneho cloudu najlepšou voľbou.

15  Agregáciu požiadaviek v rámci organizačných jednotiek podporujú dve kľúčové technológie: migrácia počas prevádzky, 
ktorá umožňuje presúvať virtuálne počítače a zároveň ich zachovať v prevádzke, čo vedie k väčšej dynamickej optimalizácii, 
a samoobslužná správa a fakturácia.

Zdroj: Microsoft. 
Značka začiarknutia s bodkovanými okrajmi označuje, že voľba je nepovinná

OBR. 20:  POROVNANIE VIRTUALIZÁCIE, PRIVÁTNYCH CLOUDOV 
A VEREJNÝCH CLOUDOV
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Privátne cloudy sa v skutočnosti nelíšia od verejných cloudov z hľadiska otázok, ako je zrelosť a výkon 
riešení. Technológie verejných a privátnych cloudov sa vyvíjajú spoločne a spoločne taktiež dozrievajú.

Vo verejných aj privátnych formách cloud computingu budú k dispozícii rôzne úrovne výkonu, nie 
je preto príliš dôvod očakávať, že jeden bude mať oproti druhému výhodu.16 

Privátne cloudy síce môžu zmierniť niektoré obavy, v nasledujúcim odseku sa však pozrieme na to, 
či budú ponúkať rovnaký druh úspor popisovaný vyššie.

3.4 Kompromisy z hľadiska nákladov

Napriek tomu, že by malo byť 
z predchádzajúceho vysvetlenia 
jasné, že koncepčne je možné 
výhody diverzifi kácie najlepšie využiť 
v prípade verejných cloudov, je 
potrebné ešte lepšie vysvetliť, v akom 
rozsahu obidva typy riešení fungujú. 
Obr. 21 ukazuje, že zatiaľ čo verejný 
cloud je možné využiť pre všetky typy 
premenlivého využívania prostriedkov, privátne cloudy riešia len niektoré z nich.

Pomocou privátnych cloudov napríklad nie je možné riešiť premenlivosť využitia závislú na odbore. 
Ak bude organizácia združovať a využívať všetky svoje interné prostriedky v privátnych cloudoch, je 
možné len v obmedzenej miere 
riešiť premenlivosť rastu. Všetky tieto 
faktory sme použili na vytvorenie 
nášho modelu. Výsledok vidíte 
na obr. 22.

Dolná krivka ukazuje náklady na 
verejný cloud (rovnako ako krivka 
na obr. 15). Horná krivka ukazuje 
náklady privátneho cloudu. Krivka 
verejného cloudu ukazuje nižšiu 
hodnotu na všetkých úrovniach 
vzhľadom k väčšiemu vplyvu 
agregácie dopytu a využívania 
modelu s viacerými klientmi. Verejné 
cloudy globálneho meradla budú 
pravdepodobne extrémne veľké, 
budú obsahovať minimálne 100 
000 serverov čo do veľkosti (možno 
aj oveľa viac), zatiaľ čo veľkosť 
privátneho cloudu organizácie bude 
závisieť na jej dopyte a rozpočte na IT.

Zdroj: Microsoft

Zdroje premenlivého využívania prostriedkov

Náhodné Denná doba Odbor Viac prostriedkov

Privátny cloud � �
Verejný cloud � � � �

OBR. 21: VÝHODY DIVERZIFIKACE

OBR. 22: VÝHODY VYUŽÍVANIA VEREJNÝCH CLOUDOV Z HĽADISKA NÁKLADOV
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16  Privátne cloudy umožňujú väčšiu mieru prispôsobenia než verejné cloudy, pri ktorých existuje možnosť posilnenia výkonu pre 
určité výpočtové úlohy. Prispôsobenie však vyžaduje úsilie a výdavky v oblasti výskumu a vývoja, je preto ťažké urobiť priame 
porovnanie cena/výkon.
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Obr. 22 taktiež ukazuje, že pre organizácie s veľmi malým počtom nainštalovaných serverov (<100) 
sú privátne cloudy v porovnaní s verejnými cloudmi neúmerne drahé riešenie. Jediným spôsobom, ako 
môžu tieto malé organizácie alebo oddelenia taktiež získať výhody, ktoré cloud computing v danom 
meradle ponúka, je prejsť na riešenie verejného cloudu. Pre veľké agentúry, ktoré majú približne 1 000 
nainštalovaných serverov, predstavujú privátne cloudy možné riešenie. Znamenajú však výrazne 
vyššie náklady (približne vo výške 10-násobku v porovnaní s nákladmi na verejné cloudy za 
rovnakú servisnú jednotku), a to z dôvodu kombinovaného účinku rozsahu riešení, diverzifi kácie 
dopytu a využívania modelu viacerých klientov.

Okrem zvýšenia celkových nákladov na vlastníctvo privátne cloudy taktiež vyžadujú začiatočné investície 
v súvislosti s nasadením – investície nutné na zaistenie požiadaviek na prostriedky v dobe špičky. 
Ide o samostatný rozpočet a ďalší záväzok, čo zvyšuje riziko. Verejné cloudy je možné na druhej strane 
všeobecne využívať taktiež výhradne na základe účtovania podľa aktuálneho využitia.

3.5 Hľadanie vyváženého 
riešenia v súčasnej 
situácii: Zváženie výhod 
využívania privátnych 
cloudov v porovnaní 
s nákladmi

Na obrázku 23 vidíte 
porovnanie verejných 
a privátnych cloudov, ktoré 
sme pre vás vytvorili. Na 
zvislej osi je možné zistiť 
výšku úspor nákladov 
pri využívaní verejných 
cloudov. Z predchádzajúcej 
analýzy vieme, že verejné 
cloudy majú vlastné 
ekonomické výhody, ktoré 
budú čiastočne závisieť 
na veľkosti fi rmy zákazníka. 
Vertikálna pozícia kruhu 
je preto závislá na počte 
serverov, ktoré má 
zákazník inštalované. 
Vodorovná os znázorňuje, 
do akej miery organizácia 
uprednostňuje riešenie 
v podobe privátneho 
cloudu. Veľkosť kruhov 
odráža celkový počet 
nainštalovaných serverov 
spoločností jednotlivých 
typov. Pravý dolný 
kvadrant tak predstavuje 
najatraktívnejšiu oblasť pre 
privátne cloudy (relatívne 
nízke dodatočné náklady, 
vysoké preferencie).

OBR. 23: NÁKLADY A VÝHODY VYUŽÍVANIA PRIVÁTNYCH CLOUDOV

Zdroj: Microsoft
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OBR. 24:  PRIPRAVENOSŤ NA VYUŽÍVANIE CLOUDOVÉHO RIEŠENIA V KONKRÉTNYCH 
OBLASTIACH VYUŽITIA (2010)

Zdroj: : Na základe prieskumu spoločnosti Microsoft; respondenti odpovedali na nasledujúcu otázku: Uveďte 
prosím, či v období nasledujúcich 12 až 24 mesiacov uvažujete o rozšírení svojej súčasnej architektúry o cloudové 
riešenie, alebo či myslíte, že úplne prejdete na cloudové riešenie, ktorým nahradíte svoje riešenie.
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Sme si vedomí toho, že pohľad, ktorý ponúka obrázok 23, je trocha zjednodušený. IT sa v rámci týchto 
odborových segmentov skladá z mnohých rôznych súčastí. Prevádzka IT každej organizácie je rozdelená 
podľa typov vykonávaných úloh, napríklad e-maily alebo systém ERP. Každý z nich má inú úroveň citlivosti 
a rozsahu a prieskumy medzi riaditeľmi IT ukazujú, že sa uprednostňovanie riešení verejných cloudov 
v súčasnej dobe značne líši práve podľa konkrétnych úloh (obr. 24).

Ďalším faktorom je skutočnosť, že mnoho portfólií aplikácií bolo vyvinutých v priebehu posledných 
15 až 30 rokov a existuje tu značná miera previazanosti. Najmä to platí pre ERP systémy a súvisiace 
používateľské aplikácie vo väčších spoločnostiach, ktoré majú rozširovateľnejšie portfóliá aplikácií. 
Jednoduchšie je možné do cloudu nasadzovať aplikácie, ktoré sú viac „izolované“, napríklad riešenia CRM, 
aplikácie pre spoluprácu alebo nové vlastné aplikácie. Niektoré z týchto aplikácií môže byť potrebné 
začleniť späť medzi existujúce lokálne aplikácie.

Než sa pokúsime vyvodiť konečné závery, musíme sa uistiť, že sme sa vyhli „syndrómu povozu bez koní“ 
a zvážili pravdepodobný posun 
na obidvoch osiach (ekonomická 
stránka a uprednostňovanie 
využitia privátneho cloudu).

3.6 Dlhodobý pohľad: 
Prechod na cloudové 
riešenie v priebehu času

Ako sme upozornili v úvode 
tohto článku, nie je bezpečné 
prijímať rozhodnutia v raných 
fázach príchodu nových 
technológií bez jasnej predstavy 
o konečnom stave. Riaditelia 
IT a vedúci IT pracovníci 
musia navrhnúť architektúru 
s ohľadom na dlhodobú víziu. 
Musíme preto zvážiť, aký budú 
mať tieto aspekty z dlhodobého hľadiska vplyv na pozíciu kruhov na obr. 23.

Očakávame, že príde k dvom významným posunom. Za prvé je treba si uvedomiť, že ekonomický prínos 
verejných cloudov postupom času bude rásť. S rastúcim objemom práce spracovávaným prostredníctvom 
verejných cloudov sa budú zvyšovať úspory z rozsahu, ktoré sme popísali v časti 2 a priebežne sa budú 
zvyšovať dodatočné náklady privátnych cloudov. Zákazníci budú stále častejšie môcť využiť úspory na strane 
poskytovania služieb, požiadaviek na služby a z hľadiska využívania viacerých klientov, ako sme o nich 
hovorili skôr. Ako je vidieť na obr. 27, výsledkom je posun smerom hore pozdĺž zvislej osi.

Zároveň začnú miznúť niektoré prekážky širšieho prijímania cloudového riešenia. Mnoho prípadových 
štúdií k technológiám ukazuje, že v priebehu času sú problémy, ako je kompatibilita, bezpečnosť, spoľahlivosť 
a ochrana osobných údajov vyriešené a obavy s nimi spojené postupne miznú. Nie inak to pravdepodobne 
bude taktiež v prípade cloudov, čo na obr. 27 predstavuje posun doľava. Ďalej sa bližšie pozrieme na niektoré 
z faktorov, ktoré tento posun spôsobujú.

Bezpečnosť cloudov sa bude vyvíjať.

Verejné cloudy sú v pomerne ranej fáze vývoja. Kritické oblasti, ako je napríklad spoľahlivosť a bezpečnosť, 
sa preto budú samozrejme aj naďalej zlepšovať. Údaje, ktoré máme, už naznačujú, že e-maily hosťované 
vo verejných cloudoch sú spoľahlivejšie než väčšina lokálnych implementácií. V rámci modelu PaaS 

OBR. 27:  OČAKÁVANÝ POSUN PREFERENCIÍ VEREJNÝCH A PRIVÁTNYCH CLOUDOV

Zdroj: Microsoft
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automatické opravy a aktualizácie cloudových systémov výrazne zlepšujú bezpečnosť všetkých dát 
a aplikácií, pretože pri väčšine zneužití chýb zabezpečenia ide o systémy, ktoré nie sú aktuálne. Mnohí 
bezpečnostní experti tvrdia, že nie sú žiadne vážnejšie dôvody sa domnievať, že by verejné cloudy mali 
byť menej bezpečné. V skutočnosti sú pravdepodobne oveľa bezpečnejšie než lokálne riešenia, a to kvôli 
intenzívnym kontrolám, ktoré musia poskytovatelia vykonávať z hľadiska zabezpečenia a profesionálneho 
spracovania.

Bude zaistené lepšie plnenie predpisov.

Požiadavky na zaistenie plnenia predpisov môžu pochádzať interne z danej organizácie, z odboru alebo 
z vládnej inštitúcie (napr. Smernice EU o ochrane dát) a môže byť v súčasnej dobe ťažké ich pri použití 
cloudového riešenia bez robustnej vývojovej platformy určenej pre podnikové potreby splniť. S tým, ako 
sa budú cloudové technológie zlepšovať a ako sa budú požiadavky na dodržovanie predpisov prispôsobovať 
cloudovým architektúram, bude pri využívaní cloudov možné oveľa lepšie dodržovať predpisy. Tým pádom 
bude riešenie prijateľné pre viac organizácií a úloh. Podobne to bolo napríklad pri elektronických podpisoch, 
ktoré v prípade mnohých zmlúv a dokumentov v raných dobách internetu neboli vôbec akceptované. 
Ako sa postupne autentizačné a šifrovacie technológie zlepšovali a ako sa postupne menili požiadavky na 
dodržovanie predpisov, elektronické podpisy sa stali prijateľnejšie. Dnes je možné pomocou elektronického 
podpisu podpísať väčšinu zmlúv (vrátane zmlúv pre založenie bankového účtu a žiadostí o úver).

Veľkú skupinu zákazníkov, u ktorých sa rýchlo zvyšuje miera využívania verejných cloudov, tvoria malé 
a stredné podniky (SMB) a používatelia využívajúci model Softvér ako služba (SaaS). Tí budú mať veľký vplyv 
na zmeny v tejto oblasti. Táto rastúca skupina sa bude snažiť postupne primäť vlády, aby sa prispôsobili 
prechodu na cloudy modernizáciou právnych predpisov. Tento regulačný vývoj spôsobí, že sa verejné cloudy 
budú stávať akceptovateľnejšou alternatívou pre veľké podniky a tým bude dochádzať k pohybu segmentov 
pozdĺž vodorovnej osi smerom k uprednostňovaniu verejných cloudov.

Decentralizované IT bude aj naďalej mať vedúce postavenie.

V množstve prípadov v minulosti prechod na novú technológiu neinicializovali riaditelia IT, ale boli 
to priamo oddelenia, pracovníci zodpovední za obchodné rozhodnutia, vývojári a koncoví používatelia – 
často navzdory výhradám riaditeľov IT. Napríklad ako stolové počítače, tak aj servery boli pôvodne prijaté 
najprv koncovými používateľmi a oddeleniami. Až potom boli ofi ciálne akceptované fi remnými zásadami 
pre IT. V nedávnej dobe sme boli svedkami akceptovania mobilných telefónov, kde práve ich hromadné 
prijatie zo strany koncových používateľov núti IT oddelenia zaisťovať pre tieto zariadenia podporu. 
Podobný trend môžeme sledovať aj v prípade cloudov: vývojári a oddelenia začali používať cloudové 
služby (často bez toho, že by o tom vedela ich IT oddelenie). Množstvo fi remných používateľov nebude 
čakať na to, až im IT oddelenie poskytne privátny cloud. Takým používateľom sú často produktivita 
a pohodlie prednejšie než fi remné zásady.

Dôvodom k využívaniu takýchto neofi ciálnych cloudov nie je ale len netrpezlivosť. V niektorých prípadoch 
stále vyššie rozpočtové obmedzenia môžu viesť používateľov a dokonca aj oddelenia k tomu, aby 
prešli na lacnejšie verejné cloudové riešenia, ktoré by inak neboli dostupné prostredníctvom tradičných 
kanálov. Keď chcel napríklad Derek Gottfrid spracovať celé 4 TB archívov New York Times a hosťovať 
ich online, využil na to cloudové riešenie bez vedomia IT oddelenia17 New York Times. Podobne to 
bude bezprecedentná transparentnosť cien (ponúkaná verejnými cloudmi), ktorá bude na generálnych 
riaditeľov, fi nančných riaditeľov a riaditeľov IT oddelení vyvíjať ďalší tlak, aby prešli na verejný cloud.

Riaditelia pre IT by mali uznať, že toto správanie je v prípade príchodu nových technológií bežné, a buď 
rýchlo vyvinúť a implementovať privátny cloud s rovnakými možnosťami, alebo prijať zásady, ktoré budú 
zahŕňať niektoré aspekty tohto správania (v príslušných prípadoch) v IT normách.

17 http://open.blogs.nytimes.com/2007/11/01/self-service-prorated-super-computing-fun/
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Vnímanie sa rýchlo mení.

IIntenzita, s akou bol model SaaS prijatý 
vo veľkých podnikoch, je dokladom toho, 
že prišlo k zmene vnímania (obr. 28). 
Zároveň to ukazuje, že i veľké podniky 
s vysokými požiadavkami sa na vodorovnej 
osi pohybujú smerom doľava (t. j. nie sú 
už tak uprednostňované privátne cloudy). 
Ešte pred niekoľkými rokmi existovalo 
veľmi málo veľkých spoločností, ktoré by 
boli ochotné presunúť svoje e-maily so 
všetkými dôvernými údajmi, ktoré tieto 
e-maily obsahujú, do cloudového modelu. 
Práve k tomu však v súčasnosti dochádza.

Príklady úspešného využívania cloudov aj 
naďalej podnecujú záujem o tieto technológie. Tento účinný cyklus sa bude zrýchľovať, čo povedie ešte 
k väčšiemu záujmu a lepšiemu prijímaniu cloudových riešení.

Stručne povedané, napriek tomu, že v súčasnosti existujú reálne prekážky pre prijatie cloudových riešení, 
bude pravdepodobne časom dochádzať k ich zmierňovaniu. Môžu sa síce objaviť nové, nepredvídané 
prekážky, ktoré budú brániť širšiemu prijatiu verejných cloudov, poskytovatelia cloudov však budú schopní 
postupne využívať všetky potenciálne ekonomické výhody, o ktorých sme hovorili v časti 2, a ekonomické 
výhody verejných cloudov tak budú postupne rásť. Potreba využívať skôr privátne cloudy väčšinou 
vychádza z obáv týkajúcich sa zabezpečenia a dodržovania predpisov s ohľadom na existujúce úlohy. 
Nákladová efektivita a fl exibilita verejných cloudov však prinesie podporu nových úloh.

Ak sa vrátime k predchádzajúcej analógii „povozu bez koní“, vidíme, že automobily zaznamenali obrovský 
úspech, a to nielen preto, že boli rýchlejšie a lepšie (a nakoniec aj cenovo dostupnejšie) než konské povozy. 
Musel sa zmeniť celý dopravný ekosystém. Diaľničné systémy, programy školenia vodičov, presné mapy 
a značenie, cielené bezpečnostné predpisy a celosvetová sieť infraštruktúry čerpacích staníc – to všetko 
bolo nutné vyvinúť, aby bol tento posun a prechod na používanie automobilov možný. Vývoj v každej 
ďalšej oblasti znamenal lepšiu úžitkovú hodnotu automobilu. Nakoniec v súvislosti s automobilom prišlo 
taktiež k zmene pohľadu na bývanie, čo malo v polovici 20. storočia vplyv na vznik tzv. satelitných miest. 
Vznikala nová trieda odborných pracovníkov dochádzajúcich denne do zamestnania, čo zdvihlo dopyt po 
automobiloch. Táto zmena správania bola akousi obrovskou slučkou pozitívnej spätnej väzby, vďaka ktorej 
sa automobil stal neúprosne základnou, nenahraditeľnou súčasťou moderného života.

Rovnako tak veríme, že aj podpora cloudov bude stále vyššia nielen z dôvodu ekonomických výhod 
a kvalitatívneho vývoja v oblasti technológií a z hľadiska vnímania, ale taktiež z dôvodu početných 
posunov v postoji IT profesionálov, regulačných inštitúcií, telekomunikačných operátorov, nezávislých 
výrobcov softvéru a poskytovateľov cloudovej platformy. S tým, ako budú cloudové riešenia postupne 
lepšie akceptované, sa bude zvyšovať ich hodnota.

OBR. 28:  VYŠŠIA MIERA IMPLEMENTÁCIE MODELU SOFTVÉR AKO 
SLUŽBA (SAAS)

Zdroj: Gartner
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4. POSTUPNÝ PRECHOD NA CLOUDOVÉ RIEŠENIE

Vzhľadom na to, že sme ešte len v začiatkoch prechodu k paradigme cloudu, je ohľadne smerovania 
tejto prebiehajúcej transformácie veľa nejasností. V tomto článku ideme nad rámec súčasnej technológie 
a zamerali sme sa na súvisiacu ekonomickú stránku cloudov. To nám umožní zistiť, kam tieto nové 
technológie a inovácie toto odvetvie vedú. Na základe našej analýzy vidíme dlhodobý posun smerom 
k využívaniu cloudových riešení, a to podľa troch dôležitých úspor z rozsahu: (1) väčšie dátová centrá 
môžu nasadiť výpočtové prostriedky za výrazne nižšiu cenu než tie menšie, (2) združovanie dopytu zlepšuje 
využitie týchto prostriedkov, najmä v prípade verejných cloudov a (3) využívanie modelu viac klientov znižuje 
v prípade využívania rozsiahlych verejných cloudov mzdové náklady na údržbu aplikácií. Cloud navyše 
ponúka bezkonkurenčné úrovne pružnosti a fl exibility, čo znamená podporu nových riešení a aplikácií.

Pre podniky všetkých veľkostí cloud predstavuje obrovskú príležitosť. Ide o príležitosť vymaniť sa z tradičnej 
neefektivity IT profesionálov, ktorí vynakladali 80 percent svojho času a rozpočtu len na udržovanie 
súčasného riešenia v chode a kedy len malý objem prostriedkov zostával na inovácie. Cloudové služby 
umožnia IT skupinám zamerať sa viac na inovácie a bežné činnosti pritom nechať na spoľahlivých 
a nákladovo-efektívnych poskytovateľov. Cloudové služby umožnia riaditeľom IT a vedúcim IT 
pracovníkom ponúknuť nové riešenia, ktoré boli predtým považované za riešenia s príliš vysokými nákladmi 
alebo s príliš zložitou implementáciou. To platí najmä pre cloudové platformy 
(PaaS – Platforma ako služba), ktoré 
významne znižujú dobu a zložitosť 
vytvárania nových aplikácií využívajúcich 
všetky výhody cloudov.

Takáto budúcnosť nevznikne cez noc. 
Riaditelia IT a vedúci IT pracovníci musia 
vytvoriť novú 5–10-ročnú víziu budúcnosti 
a uznať pritom, že budú spoločne so 
svojou organizáciou hrať úplne novú úlohu. 
Musia vytýčiť cestu, ktorá bude s touto 
budúcnosťou spojovať dnešok. Dôležitým 
prvým krokom v tomto segmente je ich 
portfólio súčasných aplikácií (obr. 29). 
Pre niektoré aplikácie môžu byť výhody 
z hľadiska ekonomickej situácie a fl exibility 
veľmi výrazné, takže by mali byť migrované 
rýchlo. V dnešnej dobe však ešte existujú 
určité prekážky, a napriek tomu, že sme 
v časti 3 uviedli, že mnoho z nich bude 
časom odstránených, na niektoré aplikácie 
dnes cloudy byť pripravené nemusia. Integrované aplikácie s pomerne stabilnými trendmi využívania 
nemusí mať vôbec zmysel prenášať do cloudov, podobne ako niektoré systémy mainframe neboli nikdy 
migrované na riešenia využívajúce technológiu klient-server. Pri nových vlastných aplikáciách neexistuje 
problém so spätnou kompatibilitou, napriek tomu, nie je vždy jednoduché ich vyvinúť tak, aby podporovali 
škálovateľné a robustné prostredie. Túto úlohu je možné výrazne zjednodušiť prostredníctvom platforiem 
optimalizovaných pre cloudy (Platforma ako služba).

Pri tomto prechode je treba postupovať veľmi obozretne. Ak bude IT organizácia postupovať príliš 
rýchlo v oblastiach, kde cloudové riešenie ešte nie je pripravené, môže to ohroziť kontinuitu chodu fi rmy, 
zabezpečenie a dodržovanie predpisov. Ak bude postupovať príliš pomaly, môže to znamenať výraznú 
konkurenčnú nevýhodu oproti konkurentom, ktorí dokážu naplno využiť možnosti cloudu, a spoločnosť 
by tak mohla prísť o výhody v podobe nižších nákladov, vyššej fl exibility a pridanej hodnoty. Príliš pomalý 
postup taktiež zvyšuje riziko, že rôzne skupiny alebo jednotlivci v rámci spoločnosti budú chcieť prejsť na 
vlastné riešenie cloudu fragmentovaným a neriadeným spôsobom a budú mať konfl ikty v súvislosti s IT 
so svojimi riaditeľmi IT. Riaditelia IT a vedúci IT pracovníci, ktorí zostanú na čele vývoja cloudov, budú môcť 
tento prechod riadiť a ovplyvňovať. Tí, ktorí v tomto vývoji zaostanú, budú postupne kontrolu strácať.
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Aby mohli vedúci IT pracovníci tento prechod viesť, musia o svojej IT architektúre rozmýšľať z dlhodobého 
hľadiska. Niektorí sa v súvislosti s tým uvidia vo svojej novej roli, v roli architekta cloudových služieb. Ten 
určuje, ktoré aplikácie a služby do cloudu presunúť a kedy presne k takému presunu príde, a to na základe 
obchodného prípadu a presného prehľadu o možnostiach, ktoré cloudy ponúkajú. Mal by začať súpisom 
prostriedkov a zásad organizácie. To zahŕňa klasifi káciu dát a aplikácií, ktorej cieľom je určiť, ktoré požiadavky 
na zásady alebo výkon (napr. požiadavky na uchovávanie dôverných alebo prísne tajných dát) sa vzťahujú 
na konkrétne aplikácie a dáta. Na základe toho môžu vedúci IT pracovníci určiť, ktoré časti IT prevádzky sú 
vhodné pre verejný cloud a čo by mohlo odôvodniť investície do privátneho cloudu. Ak architekt cloudových 
služieb začne týmto spôsobom, získa výhody, ktoré cloud ponúka, pri súčasnom zachovaní rovnováhy medzi 
ekonomickou stránkou a bezpečnosťou, výkonom a rizikami.

Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujú vedúci pracovníci IT oddelení partnera, ktorý je pevne odhodlaný 
využiť dlhodobé výhody využívania cloudov a príležitosti, ktoré sú s tým spojené, a ktorý nebude lipnúť 
na využívaní zastaraných IT architektúr. Zároveň tento partner musí byť pevne zakotvený v realite dnešného 
IT, aby dokázal chápať súčasné problémy a vedel, ako najlepšie smerovať prechod spoločnosti na cloudové 
riešenie. Vedúci IT pracovníci potrebujú partnera, ktorý nie je motivovaný vykonávať zmeny rýchlejšie, než je 
považované za zodpovedné, ani nebude chcieť ponechať IT oddelenie v súčasnom stave. Zákazníci potrebujú 
partnera, ktorý dokázal prísť na to, ako najlepšie skombinovať súčasné IT technológie s technológiou cloudu. 
Nepotrebujú partnera, ktorý túto záťaž nechá na zákazníkovi a bude ignorovať zložitosť tejto premeny.

Spoločnosť Microsoft už cloudové riešenia intenzívne využíva. Ponúkame komerčný model SaaS (Offi ce 
365) aj platformu pre cloud computing (platforma Windows Azure). Produkt Offi ce 365 obsahuje aplikácie, 
ktoré sú zákazníkom známe (napríklad správa e-mailov v systéme Exchange a spolupráca vďaka službe 
SharePoint), ktoré sú však poskytované prostredníctvom cloudového riešenia spoločnosti Microsoft. Windows 
Azure je naša platforma pre cloud computing, ktorá umožňuje zákazníkom budovať svoje vlastné aplikácie 
a IT operácie bezpečným a škálovateľným spôsobom v rámci cloudu. Písanie škálovateľných a robustných 
aplikácií podporujúcich cloud nie je jednoduché, vytvorili sme preto platformu Windows Azure, pri ktorej 
vývoji sme využili svoje odborné znalosti a skúsenosti s vytváraním aplikácií optimalizovaných pre cloudové 
riešenia, napríklad Offi ce 365, Bing či Windows Live Hotmail. Namiesto obyčajného presunutia virtuálnych 
počítačov do cloudu vytvárame model Platforma ako služba znižujúci zložitosť pre vývojárov a správcov IT.

Spoločnosť Microsoft taktiež prináša do cloudového riešenia najbohatšiu partnerskú komunitu na svete. 
Máme viac než 600 000 partnerov vo viac než 200 krajinách, ktorí poskytujú služby miliónom podnikov. 
S tisíckami našimi partnerov už spolupracujeme na prechode na cloudové riešenia. Spoločne budujeme 
najlepšie zabezpečený, najspoľahlivejší a najlepšie škálovateľný cloud na svete s najvyššou dostupnosťou.

Počas posledných troch desaťročí si spoločnosť Microsoft vytvorila silné vzťahy s IT organizáciami, ich 
partnermi a ich poradcami. Dokážeme tak ako nikto iný chápať problémy, ktorým sú dnešné IT organizácie 
vystavené. Spoločnosť Microsoft má víziu prechodu na cloudové riešenie ako svoj záväzok a navyše má 
skúsenosti, vďaka ktorým dokáže vedúcim pracovníkom IT oddelení s prechodom na toto riešenie pomôcť.

Spoločnosť Microsoft má za sebou dlhú históriu zavádzania vízií budúcnosti do praxe. Bill Gates založil 
spoločnosť Microsoft na vízii uvedenia počítača do každej domácnosti a na každý stôl v dobe, kedy si mohli 
počítače dovoliť len tie najväčšie spoločnosti. Na ceste ktorá nasledovala, spoločnosť Microsoft spoločne so 
svojimi partnermi pomohla priniesť stolový počítač do viac než jednej miliardy domovov. Milióny vývojárov 
a podnikov si zarábajú prácou na počítači a máme to šťastie, že v tom hráme svoju rolu.

Teraz máme víziu priniesť výkonné možnosti cloud computingu do každej domácnosti, každej kancelárie 
a na každé mobilné zariadenie. Ekonomické výhody využívania cloudov nás k tejto vízii približujú. Pripojte 
sa k spoločnosti Microsoft a jej partnerom pri realizácii tejto vízie.






