
Co to jest przetwarzanie w chmurze?
Jest to wirtualny model dostarczania zasobów jako usług wykorzystywanych przez 
użytkowników końcowych. Chmurę omawia się zwykle w dwóch kontekstach: 
(1) infrastruktury, na jakiej bazuje, oraz (2) sposobu jej wykorzystania. Specjaliści IT 
zazwyczaj postrzegają ją w kontekście infrastruktury (chmura publiczna, prywatna  
i hybrydowa). Osobom podejmującym decyzje biznesowe może bardziej zależeć na 
typach świadczonych usług: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa 
(PaaS) lub oprogramowanie jako usługa (SaaS). Uwzględnienie obu perspektyw pomoże 
w stworzeniu idealnie dopasowanej strategii wdrożenia chmury. 

Dlaczego w mojej organizacji powinna zostać wdrożona chmura 
obliczeniowa?
Chmura może pomóc działowi informatycznemu w osiągnięciu celów związanych m.in. 
z redukcją kosztów, szybszym świadczeniem usług oraz zapewnieniem bezpieczeństwa 
i zgodności z przepisami. W chmurze obliczeniowej zasoby są lepiej wykorzystywane, 
usługi są świadczone na życzenie, a zasady bezpieczeństwa są skutecznie egzekwowane. 

Co powinno być pierwszym krokiem w planowaniu strategii wdrożenia 
chmury obliczeniowej?
W pierwszej kolejności należy stworzyć pisemną wersję strategii, która powinna 
zawierać:

10 rzeczy, które dział 
IT powinien wiedzieć o 
chmurze obliczeniowej 
Skrócony przewodnik dotyczący opracowywania strategii wdrażania  
chmury obliczeniowej 
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• Solidne uzasadnienie biznesowe 
• Zdefiniowane fazy wdrożenia 
• Opis obciążeń 
• Definicję architektury chmury
• Plan dotyczący urządzeń klienckich

• Plan dotyczący monitorowania  
i zarządzania

• Plan współpracy między działem 
informatycznym a pozostałymi działami 
firmy

• Standardowe: aplikacje biurowe  
i obciążenia niższego priorytetu lub 
aplikacje wykorzystywane codziennie.

• Strategiczne: aplikacje główne oraz 
obciążenia generujące zyski oraz 
zapewniające konkurencyjność firmy.

• Kluczowe: aplikacje i obciążenia 
stymulujące innowacyjność oraz 
zapewniające nowe możliwości 
biznesowe.

Szczegółowe informacje na temat realizacji strategii można znaleźć w przewodniku po 
planowaniu Infrastruktura chmury prywatnej jako usługa.

Jak zapewnić kompleksowość strategii wdrażania chmury obliczeniowej?
Należy opisać sposób, w jaki przejście z modelu dostarczania aplikacji do obsługi 
maszyn wirtualnych na model dostarczania ich w postaci usług przystosowanych do 
obsługi chmury obliczeniowej wpłynie na istniejące procesy biznesowe. Należy rozważyć 
podział obciążeń na kategorie na podstawie różnych wymagań infrastruktury:

Jaki jest właściwy model świadczenia usług w chmurze dla mojej organizacji?
Właściwy model dostosowuje obciążenia do środowisk, aby użytkownicy mogli korzystać 
z potrzebnych im usług. Aby określić właściwy model, należy wziąć pod uwagę czynniki 
charakteryzujące centrum przetwarzania danych i organizację (np. typ obciążeń, 
zapotrzebowanie, skalę, wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz oczekiwania 
względem poziomu usług).

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Chmura hybrydowa 101 firmy Intel. 

W kontekście organizacji 
migracja do modelu 
przetwarzania w chmurze 
jest tylko kwestią 
czasu. Oto 10 często 
zadawanych pytań, które 
umożliwią wybranie 
właściwej strategii dla 
Twojej organizacji. 

Intel IT Center 
Często zadawane pytania 

http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-what-is-hybrid-cloud-101-paper.html


Zasoby

Program Intel IT Center >

Nowe przewodniki i zasoby 
poświęcone chmurom > 

Nowe filmy poświęcone 
chmurom > 

Sojusz Open Data Center 
Alliance > 

Czy wirtualizacja to synonim chmury obliczeniowej?
Różnica między tymi pojęciami polega na tym, że wirtualizacja wydziela zasoby 
obliczeniowe (zazwyczaj jako maszyny wirtualne) z pamięcią masową i dostępem 
do sieci. Natomiast chmura obliczeniowa zarządza przydzielaniem, dostarczaniem 
i prezentowaniem takich zwirtualizowanych zasobów. Choć wirtualizacja nie jest 
wymagana w przypadku chmur podstawowych, chmury bazujące na niej umożliwiają 
bardziej dynamiczne skalowanie zasobów w sposób nieosiągalny dla środowisk 
niezwirtualizowanych. 
 
Jak wdrożyć bezpieczną infrastrukturę chmury?
Należy wybrać zaufaną architekturę, pamiętając o następujących zasadach:

Bezpieczne przechowywanie danych: pomyśl o miejscu i sposobie przechowywania 
danych.

Bezpieczny transfer danych: pomyśl o sieciach, w których odbywa się transfer danych.

Bezpieczna metoda: dowiedz się, jak przebiega transfer danych do zasobów pamięci za 
pośrednictwem sieci.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń chmur obliczeniowych firmy Intel. 

Jak ocenić stan bieżący strategii wdrażania chmury oraz jej mapę drogową?
Czy w Twojej firmie każda aplikacja działa na oddzielnym serwerze czy serwery zostały 
zwirtualizowane dla zwiększenia wydajności? Oba rozwiązania są skuteczne, jednak 
nie sprzyjają innowacyjności i ograniczają skalowalność. Twoim następnym krokiem 
powinno być stworzenie wizji świadczenia usług z uwzględnieniem trzech ograniczeń: 
umów z dostawcami zewnętrznymi (SLA), budżetu oraz optymalnego wykorzystania 
serwerów. Dowiedz się, jak dział Intel IT stworzył od nowa strategię dotyczącą centrów 
przetwarzania danych.

W jaki sposób chmura obliczeniowa może wpłynąć na istniejące praktyki 
biznesowe?
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• Przejście od manualnego przydzielania 
elementów infrastruktury do modelu 
w pełni zautomatyzowanego. 

• Przejście od obsługi usług statycznych 
do wdrożenia usług dynamicznych.

• Przyjęcie zasad modelu DevOps.

• Umożliwienie działowi 
informatycznemu pełnienia roli 
brokera usług, który stymuluje jej 
rozwój, a nie tylko wspiera ją.

Szczegółowe informacje na temat realizacji strategii można znaleźć w raporcie PaaS Drives 
Cloud Demand. 

Czy istnieją nowe terminy i pojęcia związane z chmurami obliczeniowymi, 
które warto znać?
Rozszerzanie chmury: aplikacja działa w chmurze prywatnej lub centrum przetwarzania 
danych i „rozszerza się” do chmury publicznej, gdy wzrasta zapotrzebowanie na zasoby 
obliczeniowe.

Wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV): wirtualizuje całe klasy funkcji węzłów sieciowych 
do postaci standardowych elementów, które można łączyć na różny sposób w celu 
świadczenia usług komunikacyjnych. Przeczytaj raport poświęcony wirtualizacji funkcji 
sieciowych. 

Sieci definiowane programowo (SDN): technologia ta umożliwia administratorom 
zarządzanie usługami sieciowymi oraz dostarczanie ich za pośrednictwem sieci 
definiowanych programowo i funkcji automatyzacji. Przeczytaj raport poświęcony 
otwartym sieciom informatycznym.

Pamięć masowa definiowana programowo-(SDS): definiowane programowo, wysoce 
skalowalne środowisko umożliwiające zautomatyzowane zarządzanie poziomami, danymi  
i multimediami w serwerach obsługujących dużą liczbę procesów. Przeczytaj bloga. 

Infrastruktura definiowana programowo (SDI): zapewnia zorganizowane i wydzielone 
środowisko, w którym systemy są definiowane przez aplikacje przy użyciu pul zasobów, 
funkcji zarządzania przydzielaniem oraz mechanizmów gwarantujących świadczenie usług.

Często zadawane pytania
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