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Jaka jest chmura publiczna - tania czy droga? 

Fundamentalne pytanie. Można znaleźć wiele 

artykułów o benefitach chmury. Dlaczego warto? 

Bezpieczeństwo, audytowalność, wysoka 

dostępność usług, elastyczność, skalowalność, 

sporo łatwych w użyciu, zarządzanych usług. 

Często pojawia się też argument, że chmura jest 

efektywna kosztowo… ale jak jest naprawdę? 

 

Na temat kosztów chmury można spotkać skrajne 

opinie, od wychwalających po krytyczne. Być 

może Ty również zaczynasz czytać ten artykuł z 

jakąś tezą. Zapewne skrajną 

– “Chmura jest tania! Widziałem use-case gdzie 

koszty zmniejszały się kilkukrotnie po migracji do 

chmury.” 

Albo  

– “Chmura jest droga! Własne DC jest tańsze, a 

poza tym co własne to własne, a nie jakieś takie, 

dostarczone. Własną pizzerię też kupiłem, bo w 

końcu co własne to własne, na mieście jadać nie 

będę!” 

A może nie masz jeszcze zdania i chcesz się 

dowiedzieć? 

 

Czytając dalej, dowiesz się:  

- kiedy chmura (z finansowego!) punktu 

widzenia ma sens, 

- jak podejść do liczenia kosztów aplikacji w 

chmurze i jakie są dostępne narzędzia do 

liczenia oraz optymalizacji kosztów, 

- poznasz też wyliczenie kosztów przykładowej 

aplikacji oraz metodologię wyceny, a także 

“niespodzianki”, na które można natrafić. 

Niektóre odniesienia i wyliczenia opierają się na 

chmurze AWS, ale większa część opracowania jest 

uniwersalna. Amazon, Google czy Microsoft - 

wiele usług i problemów związanych z kosztami 

jest identyczna, niezależnie od dostawcy. 

Zatem kto ma rację? 

 

Odpowiedź jest (nie taka) prosta: WSZYSCY 

Chmura może być i tania, i droga. Wszystko 

zależy od tego, jak będziemy jej używać. 

To trochę jak z wydajnością aplikacji w naszych 

firmach. Jeżeli zrobimy coś na szybko, 

nieoptymalnie - będzie działać. Jednak koszt, w 

postaci nieoptymalnego działania lub chudszego 

portfela, bo ostatecznie potrzeba więcej zasobów, 

może nas zaskoczyć. Wystarczy jednak poświęcić 

trochę czasu na optymalizację, aby było 

szybciej/taniej, czasem wielokrotnie. Tak samo 

jest z kosztami chmury - jeżeli zrobimy to bez 

planu, zapewne będzie drogo, ale jeżeli rzetelnie 

podejdziemy do tego tematu - opłaci się na 

pewno. 

 

Może się okazać, że chmura - z uwagi na 

charakter naszego biznesu - po prostu nie jest 

opcją dla nas. Przykładowo, jeżeli mamy już 

działającą aplikację, której głównym zadaniem 

jest wysyłać dane do klientów, którzy znajdują się 

tylko w Polsce - nie będziemy mieli specjalnych 

benefitów z wykorzystania chmurowego CDN 

(Content Delivery Network), a koszty wysyłania 

danych z Chmury do Internetu mogą zjeść nasze 

zyski. Ale też nie można powiedzieć, że takie 

implementacje w chmurze nie mają sensu. Jest 

ich sporo, wymieniając największych - Netflix (z 

osobnym CDN) czy MLBAM (który także 

obsługuje HBO GO i NHL) w Amazone Web 

Services (AWS), albo Spotify w Google Cloud 

Platform (GCP). 

https://www.computerworlduk.com/cloud-computing/how-netflix-moved-cloud-become-global-internet-tv-network-3683479/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/major-league-baseball-mlbam-bamtec/
https://www.computerworlduk.com/cloud-computing/how-spotify-migrated-everything-from-on-premise-google-cloud-platform-3681529/
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Wreszcie, chmura nie musi być odpowiednia dla 

każdej aplikacji, którą mamy. Może być świetna 

do przetwarzań batchowych, hurtowni danych, 

data lake, IoT, uczenia maszynowego, serwowania 

danych naszym klientom. A może nie być tak 

świetna (kosztowo) dla baz danych DB2, aplikacji 

monolitycznych, radia internetowego z dużą 

ilością odbiorców w jednym kraju. Ale nadal 

może mieć sens przenieść część aplikacji do 

chmury lub wykorzystywać ją do nowych 

rozwiązań, które dopiero tworzymy. 

 

No dobrze, to od czego zależy, czy chmura w 

naszym przypadku będzie tania czy droga? 

 

Wiedza 

Nie ma innej drogi - chmurę, jej specyfikę trzeba 

rozumieć. Nie jest istotne, jaka to będzie chmura, 

ważne, aby wycenę zrobił ktoś, kto zrobił coś 

więcej, niż uruchomił instancję u jednego 

dostawcy. Musi rozumieć podstawowe usługi, jak 

działają, jak to się przekłada na koszty. 

 

Jest to potrzebne po pierwsze po to, aby 

zaplanować architekturę naszej aplikacji 

optymalnie kosztowo, a po drugie, aby w wycenie 

nie pominąć jakiegoś zdawałoby się nieistotnego 

aspektu, który diametralnie zmienia wycenę. 

Przykładem może być przechowywanie danych - 

jeżeli wykorzystamy do tego wolumeny dyskowe 

- będzie OK. Ale może możemy użyć 

dedykowanego rozwiązania typu S3 w AWS czy 

Cloud Storage w GCP i będzie to kilkukrotnie 

tańsze. 

Poza tym wszystkim, ważne jest także śledzenie 

rozwoju usług których używamy oraz nowych, 

które dostawca chmury dostarcza. Nowe 

funkcjonalności (ang. features) pozwalają czasem 

diametralnie zmniejszyć koszty które ponosimy, 

ale jeżeli się o tym nie dowiemy - dalej będziemy 

płacić “po staremu”. 

Przykładowo, jeżeli w chmurze AWS mamy kilka 

VPC, z którymi mamy zestawione site-to-site 

VPNy (wykorzystując dwóch ISP - failover), to za 

każde podwójne połączenie z VPC zapłacimy ok 

$70/mc. Ale od jakiegoś czasu jest już AWS 

Transit Gateway, który w tym scenariuszu 

pozwala zredukować ilość tuneli. A może w ogóle 

nie potrzebujemy tuneli tylko możemy 

wykorzystać AWS SSM Session Manager? Tylko 

skąd będziemy o tym wiedzieć, jeżeli nie śledzimy 

rozwoju usług chmurowych? 

 

Wiedza jest nam też potrzebna do zrozumienia 

czegoś, czego nikt nie lubi, czyli 

 

Koszty stałe 

Chmura jest zawsze reklamowana jako model 

pay-as-you-go – płacisz tyko za to co używasz. 

Ma to sens i dla dostawcy, i dla nas. Dla dostawcy 

- rzecz oczywista, ale dlaczego dla nas? Założenie 

jest proste - to co robisz w chmurze, przynosi 

dochód. Więc jeżeli nasza chmura generuje 

więcej kosztów niż zakładaliśmy z uwagi na 

większy ruch klientów - to powinno to także 

przekładać się na większy dochód, a więc większy 

koszt chmury jest czymś normalnym. Kierowca 

Ubera też nie jest zaskoczony tym, że większa 

ilość klientów to częstsze wizyty na stacji 

benzynowej, bo dzięki tym klientom jego dochód 

rośnie. 

Jakich kosztów stałych możemy się spodziewać? 

 

Prawidłowa odpowiedź brzmi 0+ 
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Dla standardowej konfiguracji, czyli 5+ kont AWS 

(PROD, DEV, IAM, AUDIT, OPS) oraz 1 VPC w 

każdym koncie PROD/DEV, koszty nie będą 

znaczące. Będą się sprowadzały do 

- połączeń VPN - dwa pojedyńcze tunele do 

VPC na koncie PROD i DEV - $70/mc 

- NAT gateway - 4 sztuki dla dwóch kont 

PROD & DEV i dwóch AZ w każdym koncie - 

$130/mc 

Owszem, w/w usługi są w modelu pay-as-you-go, 

ale co z tego… wyjścia do Internetu czy do naszej 

sieci dla naszych zasobów w chmurze nie 

odetniemy w godzinach 

wieczornych/nocnych/weekendy (no, chyba że 

możemy). 

Reszta kosztów jest zależna od ilości 

uruchomionych zasobów (transfer sieciowy, 

generowane logi) lub jest pomijalna (mała ilość 

alertów Cloudwatch, S3 na logi dla samej 

podstawowej infrastruktury). 

 

Ale są i skrajności. Koszty stałe mogą być bliskie 

zeru, jeżeli nie mamy potrzeby kreowania VPC - 

np. nie mamy serwerów, aplikacje są 

serverlessowe, dane na S3 czy np. w DynamoDB. 

 

Jednak dla zaawansowanej konfiguracji, którą 

wykorzystują największe firmy mające konkretne 

wymagania wewnętrzne lub regulacyjne, które 

budują w chmurze własną bramę do świata 

zewnętrznego, z serwerami proxy, reverse proxy, 

z klastrem Splunka, z serwerami realizującymi 

funkcje VPN, WAF, FW, DLP i inne chwytliwe 2-3 

literowe skróty - taki koszt będzie wielo, wielo, 

WIELOkrotnie wyższy. Pracowałem przy 

implementacjach które kosztowały dziesiątki 

tysięcy dolarów miesięcznie za samą bramę na 

świat. 

 

No dobrze, tyle teorii, weźmy na warsztat…. 

 

Konkretny przykład 

Przyjrzyjmy się szczegółowo metodyce wyceny. 

Przykładową aplikacją niech będzie aplikacja 

migrowana z naszego Datacenter do chmury 

AWS, której uproszczoną architekturę w chmurze 

możemy zobaczyć poniżej. 

 

Aplikacja produkcyjna składa się z dwóch 

serwerów aplikacyjnych (fronted, backend) 

działających pod kontrolą systemu Linux, oraz 

bazy danych Oracle. Aktualnie działają one pod 

kontrolą VMware. 

Serwery mają następujące wymagania 

- Frontend - Linux, 4 core procesora, 8GB 

RAM, 50GB przestrzeni dyskowej, 

zewnętrzne, stałe, publiczne IP - 

najważniejszy dla tego serwera jest CPU, 

- Backend - Linux, 2 core procesora, 8GB RAM, 

100GB przestrzeni dyskowej, 

Baza danych - Oracle, posiadamy 1 licencję 

Standard Edition One perpetual, potrzebujemy 

16GB RAM dla bazy, 300GB przestrzeni na dane i 

chcemy zmaksymalizować ilość CPU dla bazy w 

ramach posiadanej licencji.
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Rysunek 1 Przykład aplikacji – uproszczona architektura w chmurze. Źródło: Nordcloud 

Aplikacja nie jest krytyczna, możemy pogodzić się 

z krótkotrwałym przestojem na czas odtworzenia 

danych. Dane na serwerach i w bazie nie 

zmieniają (kilka % miesięcznie). Ilość danych 

wychodzących do użytkowników aplikacji (w 

Internecie) to ok. 100GB miesięcznie. VPN jest 

wykorzystywany głównie do zadań 

administracyjnych i przesyłania danych do 

naszego DC do przetwarzań batchowych (ok. 

10GB/mc). 

Dodatkowo potrzebujemy VPN do naszego 

Datacenter oraz supportu. 

Wszystko musi działać w Europie, dane nie mogą 

opuścić Unii Europejskiej. 

 

Szczegóły wyceny można zobaczyć pod tym 

adresem

 

 
Rysunek 2  Źródło: Nordcloud 

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html#r=DUB&key=files/calc-f1b4cce99d3cd22280cae5c86de0f6bb4f96e33f&v=ver20190718a0
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html#r=DUB&key=files/calc-f1b4cce99d3cd22280cae5c86de0f6bb4f96e33f&v=ver20190718a0
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Jak widać koszt utrzymania aplikacji w chmurze 

wyniesie ok. $786 miesięcznie, z czego ok. $110 

to koszty stałe. Jest to koszt konkretnego 

środowiska - w momencie kiedy chcielibyśmy 

uruchomić środowisko DEV i PROD - koszty 

trzeba podwoić, przy czym w środowisku DEV 

support produkcyjny nie jest już tak bardzo 

potrzebny i można wybrać tańszą opcję 

“Developer”. 

 

Popatrzmy, dlaczego policzyłem tak, a nie inaczej: 

− Frontend - wybrałem c5.xlarge z uwagi na 

wymaganie dot CPU - najmniejszą maszynę 

spełniającą wymagania pamięci i core’ów 

procesorowych. OS - Amazon Linux 

− Backend - wybrałem m5.large - spełnia 

wymagania z założeń 

− dwa dyski EBS SSD (gp2) z założeniem 5% 

zmian miesięcznie - snapshoty dysków EBS w 

AWS są przyrostowe (incremental), więc 

koszt backupów nie będzie astronomiczny 

− 100GB/mc danych transferowanych do 

Internetu zgodnie z założeniami. Transfery 

między EC2 oraz RDS w obrębie AZ są 

bezpłatne 

− dla bazy wybrałem Oracle RDS BYOL 

SingleAZ (możliwe przestoje na czas 

odtworzenia) z 300GB przestrzenią SSD, oraz 

założeniem, że backupujemy ok. 100GB/mc 

(backupy ponownie przyrostowe, 

automatyczne). Do wielkości dysków 

przydzielonych bazie danych backupy są 

bezpłatne, więc ten koszt to długoterminowy 

koszt w momencie, kiedy baza osiągnie już 

prawie owe 300GB. Instancja db.m5.xlarge 

maksymalizuje ilość CPU dostępnych przy 

jednej licencji Oracle SE (do 4vCPU) - 

zestawienie dostępnych instancji oraz ich 

parametrów pod tym linkiem 

Wybrałem RDS a nie uruchomienie bazy na 

EC2 z uwagi na łatwość wdrożenia oraz 

utrzymania - odpada backup, patchowanie, 

uruchomienie monitoringu - zespół skupia 

się na danych, a nie bazie danych 

− używam podstawowego monitorowania, 

alarmy Cloudwatch są bezpłatne (a nawet 

jakby mnie kosztowały - koszt będzie 

znikomy) 

− połączenie VPN do Datacenter - pojedyncze 

po naszej stronie 

− dwa NAT Gateway. Co prawda dopuszczamy 

niedostępność aplikacji na czas odtworzenia 

w przypadku awarii instancji/AZ, ale 

infrastrukturę powinniśmy mieć gotową w 

przynajmniej dwóch AZ (Availability 

Zone’ach) aby potem skupić się jedynie na 

planie ciągłości działania dla poszczególnych 

aplikacji. Założyłem 50GB miesięcznie 

procesowanych przez NAT GW danych 

(ściąganie poprawek do serwera Backend, 

nowych wersji serwera aplikacji itp) 

− w związku z tym, że to aplikacja produkcyjna, 

wybrałem support Business, który będzie 

kosztował 10% wydatków na zasoby w AWS, 

nie mniej niż $100. Porównanie poziomów 

wsparcia pod tym linkiem 

(w ramach Premium Support, Nordcloud 

zapewnia klientom poziom wsparcia z AWS 

Enterprise Support, w cenie wsparcia AWS 

Business Support, ale uwaga - bez $100 

minimum!) 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSSnapshots.html#how_snapshots_work
https://www.oracle.com/assets/cloud-licensing-070579.pdf
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
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− Odznaczyłem FREE USAGE TIER bo chcę mieć 

koszty długoterminowe, nie w pierwszym 

roku 

− Region Irlandia, co gwarantuje pozostanie 

danych w tym konkretnym regionie - żadne 

dane aplikacji nie opuszczą Unii Europejskiej  

 

Co w wyliczeniach świadomie pominąłem: 

− Koszty uruchomienia kilku kont AWS oraz 

przesyłania logów do kont audytowego / 

operacyjnego - koszty będą znikome przy 

jednej lub kilku aplikacjach 

− Zużycie przestrzeni przez Cloudwatch / 

Cloudtrail - koszty pomijalne przy tej skali, 

nawet trzymając logi przez “wieczność” 

− Koszty AWS Config - nie zakładam 

ogromnego zestawu reguł zapewniających 

tzw Compliance 

− Provisioned IOPS dla bazy danych - może się 

okazać, że wydajnościowo będzie to 

potrzebne, ale wyjdzie to na etapie testów 

wydajnościowych 

− Load Balancer - najlepszą praktyką byłoby 

postawienie na froncie Load Balancera który 

spełni kilka funkcji - zrobi offload SSL, 

zapewni ochronę przed DDoS, odseparuje 

nasze serwery od świata zewnętrznego, 

zapewni wysoką dostępność oraz 

monitorowanie serwera frontend, dzięki 

czemu łatwiej zbudujemy grupę Autoscaling. 

Może i powinna to być kolejna iteracja naszej 

migracji do chmury. 

 

Dokładność wyceny 

Wycena w chmurze jest tak dokładna, jak dane, 

którymi dysponujemy oraz wiedza, jak ich użyć. 

Wiedza to coś, nad czym mamy kontrolę, ale z 

tymi danymi zazwyczaj nie jest tak różowo, jak 

moglibyśmy pomyśleć. 

 

We wcześniejszym przykładzie podałem dość 

dokładne wymagania do wyceny. Procesor, 

pamięć, storage - to są proste rzeczy (choć już 

wydajność dyskowa nie jest tak oczywista). Ale 

już informacje dotyczące wysyłanych danych, to 

luksus. 

AWS ma dość skomplikowany model wg którego 

wylicza koszt transferu danych. Poniższy graf 

pokazuje koszt przesyłu danych w różnych 

relacjach (oryginał dostępny tutaj) - co prawda 

ostatnia aktualizacja była w 2017 roku, jednak 

mimo to możemy się zorientować, które transfery 

kosztują i które kosztują mniej lub więcej niż inne.

 

 

https://github.com/open-guides/og-aws/blob/master/figures/aws-data-transfer-costs.png
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Rysunek 3  Koszt przepływu danych w AWS. Źró∂ło: Nordcloud 

 

Przykładowo, ruch pomiędzy AZtami w AWS 

kosztuje. Ruch wychodzący w Internet również, 

ale już koszt tego ruchu zależy od tego, przez co 

go wysyłamy - np. przez Cloudfront (CND) 

wyślemy taniej, niż bezpośrednio z Instancji. Nie 

zawsze można wszystkie zasoby umieścić w 

jednym AZ lub jednym regionie, i konia z rzędem 

temu kto wie, ile danych przesyłanych jest między 

jego serwerami. Nawet mając dziś serwer w DMZ, 

który serwuje ruch dla użytkowników w 

Internecie, trudno jest oszacować na serwerze, ile 

danych widocznych np. w statystykach interfejsu 

sieciowego to dane wysyłane do użytkowników, a 

ile to dane do systemu monitoringu, backupu lub 

innych serwerów wewnętrznych. Możemy 

estymować, lub próbować zczytać to z urządzeń 

na granicy naszej sieci, o ile to potrafią. 

Jeżeli poruszamy się w niewielkich wartościach, 

pojedynczych dziesiątkach GB miesięcznie - nie 

ma to większego znaczenia. Gorzej, jeżeli te 

wartości są dużo większe. 

Niektóre usługi mają mniej oczywisty model 

wyceny. W AWS Lambda (serverless compute) 

płaci się za ilość wywołań funkcji, czas ich 

wykonania oraz ilość przydzielonej funkcji 

pamięci. 

Jeżeli mamy doświadczenie - jesteśmy w stanie to 

wyestymować. Jeżeli nie - musimy coś założyć. 

 

Chmura ma jeszcze jeden benefit względem on-

premises. Jeżeli wyceniając mieliśmy złe dane 

wejściowe, założenia się zmieniły, koszty 

poszybowały w górę, to mamy kilka rozwiązań, 

których nie mamy w tradycyjnym datacenter: 

− po pierwsze - możemy rzecz zignorować i 

pogodzić się z większym kosztem, jeżeli 

nadal ma to sens finansowy (lub inny, który 

jest ważniejszy) - to akurat możemy zrobić 

zawsze, 

− po drugie - możemy zrezygnować. Po 

prostu skasować wszystko i zapomnieć. Od 

tego momentu przestajemy płacić, 
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− po trzecie wreszcie - możemy zrobić to, co 

w praktyce powinno być ciągłym procesem, 

czyli 

 

Optymalizacja kosztów 

Koszty w IT zawsze były ważne lub (niestety) 

najważniejsze. W końcu IT ma służyć biznesowi, 

dostarczać wartość, a nie być fajną zabawką. 

Optymalizacja kosztów w tradycyjnych DC 

wiązała się z inwestycjami, wymianą sprzętu, ew. 

zmniejszeniem parametrów jednych serwerów na 

rzecz innych - czyli wprost - dopychanie kolanem 

potrzeb do naszych możliwości. 

W chmurze jest inaczej - łatwiej, ale i trudniej. 

Łatwiej, bo zasoby są wirtualnie nieskończone. 

Potrzebujesz więcej? Nie ma sprawy. 

Trudniej z tego samego powodu - wirtualnie 

nieskończonych zasobów. Łatwo się rozleniwić i 

nie optymalizować, bo przecież nie trzeba, nic się 

nie kończy. Potrzebna jest samodyscyplina, a 

pomaga w tym przejrzystość kosztów - wiemy 

dokładnie co ile kosztuje. 

W związku z tym, że optymalizować można na 

wielu płaszczyznach, parametrów wpływających 

na cenę mamy bardzo dużo, to iterować możemy 

w nieskończoność – analogicznie, gdy pracujemy 

nad wydajnością aplikacji - możemy to robić bez 

przerwy. Tylko po pewnym czasie ilość włożonej 

pracy nie procentuje już tak bardzo. Trzeba 

znaleźć złoty środek, wiedzieć kiedy skończyć. 

Skąd wiedzieć? Doświadczenie i wiedza… 

 

Skoncentrujmy się na przykładowej aplikacji z 

tego artykułu, nie sposób zrobić uniwersalnej 

listy: 

− pierwsze co przychodzi na myśl, to Reserved 

Instances. Pozwala to obniżyć koszt instancji 

EC2 oraz RDS nawet o ok 60%, a te zasoby to 

większa część kosztów naszej aplikacji 

− czasem możemy wykorzystać instancje spot - 

krótkotrwałe instancje za ułamek regularnej 

ceny, która jednak może zostać skasowana w 

każdej chwili, dlatego trzeba pamiętać, żeby 

nasza aplikacja była gotowa na taką 

ewentualność 

− zmniejszenie instancji to inna opcja - dzięki 

monitoringowi Cloudwatchem możemy się 

dowiedzieć, która instancja nie wykorzystuje 

przyznanych zasobów i ją zmniejszyć. 

Czasami może okazać się konieczne 

stworzeń tzw. “custom metric”w CW  - 

przykładowo w celu sprawdzenia 

wykorzystania pamięci RAM 

− możemy wyłączać serwery (np. 

nieprodukcyjne) na godziny 

wieczorne/nocne/weekendowe. W ten 

sposób możemy zaoszczędzić nawet 75% 

kosztów EC2 czy RDS (przy działaniu 

8h/dobę poniedziałek-piątek) 

− możemy zmienić wykorzystywane usługi na 

inne/nowsze/tańsze. Zazwyczaj nowe typy 

instancji są tańsze i wydajniejsze (rodzina R5 

vs R4 czy C5 vs C4). Nowinki w usługach 

pozwalają czasem zaoszczędzić sporo, jeżeli 

wiemy o ich istnieniu 

− nieużywane zasoby. np. snapshoty EBSów 

które już nie istnieją i są niepotrzebne, AMI 

które nie są już wykorzystywane, EIP które 

nie są przydzielone (przydzielone są 

darmowe, nieprzydzielone albo przydzielone 

wyłączonej instancji - nie), czy nawet 

nieużywane zasoby (EC2, ELB i inne) - to 

wszystko należy kasować, jeżeli nie są 
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używane/potrzebne. Zawsze można je 

zbackupować a następnie odtworzyć, jeżeli 

okażą się ponownie potrzebne, albo (lepiej) 

tworzyć infrastrukturę kodem - dzięki czemu 

łatwo stworzymy ją na nowo 

− migracja do serverless. W zależności od 

charakteru aplikacji, może (ale nie musi) to 

przynieść duże oszczędności, oraz 

zaprocentować skalowalnością i wydajnością 

- o ile zrobione z głową. Zdejmuje też z nas 

zarządzanie infrastrukturą - interesuje nas 

tylko kod aplikacji. Nie potrzebujemy wtedy 

VPC, NAT gateway’ów i całej tej 

infrastruktury 

 

To tylko wierzchołek góry lodowej, dostępnych 

sposób optymalizacji jest sporo (część 

wymieniona na stronach AWS). Żeby jednak 

wiedzieć, co opłaca się optymalizować, trzeba 

wiedzieć, co ile kosztuje oraz kiedy z kosztami 

przesadzamy. A do tego potrzebne są 

odpowiednie 

Narzędzia 

Każdy dostawca chmury udostępnia swoje 

narzędzia, więc w tej części skupię się na jednym 

- AWS. 

Do samej wyceny AWS dostarcza Simple monthly 

calculator. Trochę toporne, ale niezłe narzędzie, 

nie wspiera jednak wszystkich usług AWS, a aby 

zrozumieć co oznaczają ustawiane parametry, 

musimy często sięgać do poszczególnych 

cenników i dokumentacji usługi. 

Inne dostępne narzędzia/usługi to: 

 

AWS Organizations i Consolidated billing - 

czyli konsolidacja kosztów wszystkich kont w 

jednym koncie, co pozwala na kontrolę 

wszystkich kosztów razem, a nie per konto. 

Cost Explorer - darmowe narzędzie do 

podstawowej wizualizacji kosztów “on line”. 

AWS Cost and Usage reports - usługa, dzięki 

której nasze koszty trafiają do bucketu S3 w 

formacie CSV - bardzo detalicznej. Te dane mogą 

być potem dowolnie agregowane. A pliki mogą 

być naprawdę duże i tak jak w przypadku 

przygotowywania wyceny, tak i tutaj niezbędna 

jest wiedza, aby zrozumieć co poszczególne 

kolumny pliku CSV oznaczają. 

AWS Budgets - świetne narzędzie do kontroli 

kosztów całościowych, ale też np. Pojedynczych 

projektów, pozwala ustawiać alerty na podstawie 

użycia/kosztu usług filtrując po usługach, tagach, 

typach instancji, lokalizacji. Dawniej do tego 

wykorzystywany był Cloudwatch, teraz jest 

osobne narzędzie. 

AWS Trusted Advisor - basic support pozwala 

na skorzystanie tylko z kilku podstawowych 

funkcji Trusted Advisor, ale dla supportu Business 

i Enterprise mamy już dostępną pełną 

funkcjonalność, która zawiera także optymalizację 

kosztową. Advisor podpowie, które zasoby nie są 

odpowiednio używane (instancje, load balancery, 

RDS czy Redshift), czy odpowiednio 

wykorzystujemy Reserved Instances albo czy nie 

mamy nieprzypisanych Elastic IP. 

 

https://aws.amazon.com/pricing/cost-optimization/
https://calculator.s3.amazonaws.com/
https://calculator.s3.amazonaws.com/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-create-filters.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/
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Rysunek 4  Cost Explorer. Źródło: Nordcloud 

 

Rekomendacje optymalizacji zasobów - nowe 

narzędzie AWS, pozwalające na optymalizację 

kosztową instancji EC2 

Nordcloud Insight - to narzędzie, które 

udostępniamy naszym klientom, a które pozwala 

na monitorowania kosztów w publicznych 

chmurach AWS, GCP i Azure. Aktualna wersja 

pozwala na grupowanie kosztów dwuwymiarowo 

z dowolnie wybranymi wartościami na osiach X i 

Y. Ponadto, w przypadku AWS i Azure 

udostępniane są rekomendacje Reserved 

Instances z możliwością wyboru analizowanego 

czasu (do 12 miesięcy wstecz - AWS Cost 

Explorer do 2 miesięcy) oraz wyborem wpłaty 

własnej i czasu trwania umowy. Obsługujemy 

także proces ciągłej optymalizacji kosztowej 

poprzez rekomendacje. 

Mając już wiedzę co ile kosztuje i narzędzia, 

musimy jeszcze wiedzieć, jak wygląda 

Podział kosztów wewnątrz organizacji 

W tradycyjnej serwerowni było (pozornie) prosto. 

Kupujesz serwery, macierze, urządzenia sieciowe 

(ethernet, FC), system backupu, security, i… no 

właśnie. Podział tych kosztów na aplikacje wcale 

nie jest już taki prosty. Przydział dysków do 

serwerów jest dynamiczny, podział kosztów 

urządzeń sieciowych czy security wymaga 

mniejszej lub większej kreatywności. 

Często w momencie, kiedy kończą się jakieś 

zasoby (np. przestrzeń macierzowa, backup) ktoś 

musi za to zapłacić, trzeba na to czekać, koszty 

całości się zmieniają, a więc i koszt aplikacji się 

zmienia, wewnętrzne rozliczenia często nie 

nadążają, przez co stosuje się uproszczenia, a w 

efekcie klienci wewnętrzni płacą nie do końca za 

to, czego używają - często płacą także za innych. 

 

https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/launch-resource-optimization-recommendations/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/launch-resource-optimization-recommendations/
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W chmurze publicznej podział kosztów osiąga się 

poprzez nadane zasobom tagi - dzięki temu 

wiemy dokładnie, co ile kosztuje. Nadal koszty 

wspólne i zasoby, których nie da się otagować 

trzeba jakoś podzielić, ale większość zasobów ma 

dokładnie powiązany ze sobą koszt, także 

powiązany (np. koszt ruchu, który generują). 

Strategia tagowania to osobny temat, każdy 

dostawca dostarcza konkretne zalecenia. 

Otagujmy więc wszystkie nasze zasoby tak, aby 

móc zidentyfikować płatnika, upewnijmy się, że 

tagi pojawią się na otrzymanym rachunku 

szczegółowym, stwórzmy mechanizm, który 

wymusi odpowiednie tagowanie. 

 

Na tym etapie wiemy już prawie wszystko. A 

jednak nadal możemy trafić na 

 

Niuanse 

Ile lat byśmy nie pracowali z chmurą publiczną, 

zawsze zdarzy się coś, co nas zaskoczy. Poniżej 

zestawienie kilku takich “zaskoczeń” dla chmury 

AWS, ale na pewno nie wyczerpują one tematu: 

− VPC Endpoints. Tworzy je się po to, aby ruch 

z naszych zasobów do usług AWS nie szedł 

przez nasz Internet Gateway, ale poprzez 

endpointy w VPC. O ile tzw Gateway 

Endpoints (S3, DynamoDB) są bezpłatne, o 

tyle Interface Endpoints (EC2, Cloudwatch…) 

już nie. Każdy Endpoint będzie kosztował ok 

$7 za AZ. Mając 3 AZ, każdy endpoint to $21 

miesięcznie, a tych endpointów możemy 

zrobić kilkanaście w każdym VPC 

− Private Certificate Authority - o ile 

certyfikaty SSL tworzone w AWS ACM są 

bezpłatne (ale użycie tych bezpłatnych 

ogranicza się do usług AWS np. ELB), o tyle 

Private CA kosztuje… sporo. $400 

miesięcznie. 

− nieużywane zasoby. Ludzie się nie 

zmieniają. Czy to AWS, czy onprem - zawsze 

będą nieużywane zasoby, które zostały po 

testach czy po “ja tylko na chwilę”. Kluczem 

do minimalizacji tego zjawiska jest tagowanie 

(nie używasz - płacisz. Ty, nie ktoś inny) oraz 

używanie kodu (Infrastructure as Code - IaC) 

do tworzenia zasobów. Wtedy jest mniejsza 

szansa na to, że pozostaną jakieś “śmieci” 

które kosztują 

− koszty transferu. O jednym aspekcie 

wspominałem wcześniej. Drugim jest Disaster 

Recovery. Na potrzeby DR często kopiujemy 

dane między regionami. To kosztuje, czasem 

naprawdę sporo. Warto na to zwrócić uwagę 

i kopiować tylko co, czego faktycznie 

potrzebujemy 

− zakup Reserved Instances i powiązanie ich 

z konkretnymi instancjami - w skrócie, to 

niemożliwe. Kupując RI, nie możemy określić, 

która instancja zostanie objęta rabatem, co w 

dużych organizacjach może rodzić problemy. 

Przykładowo, jeżeli projekt X kupi RI 

c5.xlarge w danym regionie, nie ma 

możliwości, aby faktycznie instancja tego 

projektu była liczona “taniej”. “Jakaś” będzie 

liczona na pewno, ale jaka - o tym decyduje 

automat. Tak więc wewnętrzne rozliczenia 

(doliczenie jednemu Centrum 

kosztów/komórce organizacyjnej, odliczenie 

drugiemu) może być dość skomplikowane. 

Dlatego w przypadku wykorzystania 

Reserved Instance najlepiej jest mieć po 

jednym centrum kosztowym na każde konto 

https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
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i kupowanie RI per konto AWS - wtedy 

podział kosztów jest bezproblemowy 

− zarządzane usługi. Są wygodne, często one 

są powodem naszej migracji do chmury. 

Niektóre są bezpłatne, ale czasem potrafią 

sporo kosztować. Na przykład Route 53 

Resolver kosztuje ok. $90 miesięcznie + koszt 

zapytań. Oczywiście taniej jest uruchomić 

odpowiednio skonfigurowany serwer DNS na 

instancji EC2, ale wtedy musimy tą instancją i 

tym DNSem zarządzać. Podobnie z VPNem - 

damy radę na małej instancji wykupując 

Reserved Instance zrobić to taniej niż 

kosztuje usługa AWS VPN. Ale będziemy 

musieli to utrzymywać. Coś za coś. 

− AWS Config, czyli Compliance/Continuous 

monitoring & assessment. W mniejszych 

wdrożeniach koszt będzie pomijalny, bo 

reguł zapewne nie będzie dużo, ale w 

większych, globalnych wdrożeniach, każda 

reguła kosztuje $2 per region miesięcznie, a 

dodatkowo każda weryfikacja reguły kosztuje 

− AWS S3 - tutaj mamy dużo opcji i rodzajów 

Simple Storage Service. Koszt waha się od 

$0,00099 do $0,023 za GB miesięcznie. 

Dodatkowo, koszty “odczytu” danych też są 

różne, w zależności od rodzaju S3, więc 

warto rozumieć różnice i odpowiednio 

dobrać usługę do potrzeb 

− wydajność dyskowa instancji EC2. W AWS 

każdy dysk EBS ma wydajność IOPS/Mbps 

zależną od jego wielkości, ale instancje także 

mają pewne limity zależne od ich wielkości.I 

może się okazać, że planowaliśmy 

wykorzystać np. instancję c5.large (bo mamy 

X licencji na Y CPU i to jest największa 

instancja jaką możemy użyć), ale w związku z 

tym, że max przepustowość tej instancji do 

dysków to 437,5MB/s (obojętnie jak duże te 

dyski by nie były i ile Provisioned IOPS 

byśmy nie kupili) - może to być dla nas za 

mało, a wtedy trzeba będzie wybrać większą 

instancję (i np. ograniczyć ilość CPU - ale 

nadal zapłacimy za większą instancję, lub 

dokupić licencji danego oprogramowania). 

Tutaj brawa dla AWS, bo te limity w ostatnich 

czasach zostały znacząco podniesione 

− Skompromitowane konta AWS. Tak, to się 

zdarza. Zawsze przez błąd użytkownika który 

np. nie skonfigurował MFA (uwierzytelnianie 

wielopoziomowe) albo na którego instancję 

wystawioną na świat ktoś się włamał, i albo z 

niej stworzył inne chmurowe zasoby (o ile 

uprawnienia zostały tak skonfigurowane), 

albo wygenerował ruch sieciowy (boty 

internetowe) Wtedy mogą się pojawić różne 

“niespodziewane” koszty - czy to koszty 

transferu czy koszty zasobów. W przeszłości 

raz poproszono mnie o wsparcie po takim 

zdarzeniu - po analizie incydentu, 

wystąpiłem w imieniu właściciela konta do 

AWS z prośbą o zmniejszenie rachunku za 

transfer sieciowy, wyjaśniłem sytuację, a AWS 

przychylił się do prośby. Czytając artykuły o 

podobnych przypadkach - AWS często 

pomaga w takich sytuacjach i wykazuje 

zrozumienie, jednocześnie edukując 

użytkowników jak tego uniknąć w 

przyszłości. Super! 

Podsumowanie 

Jak widać, odpowiednia wycena aplikacji w 

chmurze jest wypadkową wielu czynników. Nie 

wystarczy uruchomić kalkulatora, dodać dwa do 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSOptimized.html
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/05/introducing-optimize-cpus-for-amazon-ec2-instances/
https://dev.to/juanmanuelramallo/i-was-billed-for-14k-usd-on-amazon-web-services-17fn
https://dev.to/juanmanuelramallo/i-was-billed-for-14k-usd-on-amazon-web-services-17fn
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dwóch i wyjdzie koszt. Ale czy inaczej jest w 

onpremie? Bez doświadczenia również nie da się 

poprawnie policzyć kosztu aplikacji mając 

wymagania typu “4 CPU, 8GB RAM, 100GB HDD - 

jakiś linuks z jboss’em”. 

 

Tak więc wiedza jest kluczowa. Jeżeli jej nie masz 

- zdobądź ją. Jeżeli nie chcesz się uczyć na 

błędach - zapłać komuś, kto się na tym zna, a 

przy okazji tą wiedzę zdobędziesz. 

 

Architektura aplikacji musi być przemyślana pod 

kątem chmury, najlepiej (najtaniej) jeżeli będzie 

wykorzystywała natywne rozwiązania chmurowe - 

czyli nie monolityczne aplikacje na instancjach, a 

raczej serverless, skalowalność, przetrzymywanie 

danych na rozwiązaniach optymalizowanych 

przez dostawców chmury, nie “serwerach”. 

 

To, co wyliczymy, zawsze będzie tak dokładne jak 

dane wejściowe, które posiadamy. Im więcej 

założeń zrobimy, tym mniej dokładna będzie 

wycena. Ale znowu - nie różni się to niczym od 

klasycznego Datacenter. To, co odróżnia chmurę 

od DC to fakt, że łatwo coś zmienić, łatwo się 

wycofać, jeżeli jednak koszt nie będzie dla nas 

akceptowalny. Spróbujcie oddać sprzedawcy 

serwery i macierze które kupiliście dwa miesiące 

temu, bo jednak wasze aplikacje nie działają na 

nich tak wydajnie, jak w folderze reklamowym 

było napisane... 

 

Licząc koszty, mamy szeroki wachlarz narzędzi, 

tak natywnych, udostępnianych przez dostawców 

Chmury, jak i cała gama zewnętrznych narzędzi. 

Pamiętajmy - koszty wyliczone lub tuż po 

wdrożeniu to pierwsza iteracja. Ciągła 

optymalizacja i świadomość kosztowa powinna 

być wpisana w naszą kulturę pracy. To także nie 

różni się specjalnie od on-premises, tylko tutaj 

optymalizacje możemy wprowadzać na bieżąco 

zmieniając szybko cały stack technologiczny i 

mamy do tego motywację, bo mamy dokładnie 

zidentyfikowanego płatnika dzięki 

odpowiedniemu tagowaniu zasobów. 

 

Na koniec zataczamy koło, wracając do wiedzy i 

doświadczenia. Może się zdarzyć, że natkniemy 

się na jakieś kosztowe niespodzianki i założenia 

(znowu założenia) które sprecyzowaliśmy, nie 

spotkały się z rzeczywistością, przez co koszty nie 

spotkały się z naszym budżetem. Jak tego 

uniknąć? Weryfikując koszty na bieżąco, a nie na 

koniec projektu. Zawsze możemy coś zmienić, 

zoptymalizować czy po prostu skasować. 

 

A jeżeli z wyliczeń wychodzi, że chmura się nie 

opłaca - tak może być. Chmura to nie odpowiedź 

na wszystkie możliwe potrzeby i są scenariusze, 

kiedy nie będzie optymalna kosztowo. Choć 

nadal, z całościowego punktu widzenia, może być 

najlepszym wyjściem, z uwagi na inne benefity jak 

bezpieczeństwo, skalowalność, mniejsze nakłady 

na utrzymanie - wszystko zależy od konkretnych 

potrzeb. 

 

Jeżeli masz wątpliwości – zapraszam do kontaktu.
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