
Poczta elektroniczna 
jest obciążeniem 
standardowym i jest 
wykorzystywana  
w codziennej 
komunikacji.

Menedżer ds. marketingu 
chce wykorzystać pocztę 
elektroniczną  
w zautomatyzowanym 
programie tworzenia bazy 
danych o potencjalnych 
klientach.

Przenosisz pocztę 
elektroniczną do kategorii 
obciążeń strategicznych, 
aby spełnić większe 
wymagania związane z 
wydajnością i bazami 
danych.

Krok 1: 
Ocena środowiska usług i aplikacji

Krok 2: 
Korelacja usług i aplikacji z wymaganiami dotyczącymi 
infrastruktury oraz modelami chmur obliczeniowych

Krok 3: 
Wsparcie innowacyjności oraz rozwoju w kluczowych 
obszarach

Przewodniki po planowaniu i zasoby 

Rozwiązania chmurowe od firmy Intel® 

Kluczowe zdanie działu informatycznego wiąże się z dwoma zagadnieniami:  
(1) dopasowaniem aplikacji i obciążeń do wymagań dotyczących infrastruktury oraz 
(2) oceną wartości biznesowej.

Teraz można zidentyfikować wymagania dotyczące infrastruktury i określić 
najbardziej przystępny cenowo i strategiczny zarazem sposób ich spełnienia. 
Na Ilustracji 2 przedstawiono najważniejsze cechy poszczególnych modeli chmury 
obliczeniowej. Z metodologii z Kroku 1 wynika, że chmura prywatna daje większą 
kontrolę w przypadku najważniejszych aplikacji wymagających przewidywalnego 
zapotrzebowania i stałego wykorzystania zasobów do obsługi obciążeń 
strategicznych. Z kolei chmura publiczna jest bardziej elastyczna i umożliwia 
uzyskanie oszczędności wynikających z obsługi standardowych obciążeń na 
zasadzie płacenia tylko za faktyczne wykorzystanie usługi. Model hybrydowy 
zapewnia organizacji najlepsze cechy chmury prywatnej i publicznej, a ponadto 
można go dostosowywać w miarę rozwoju przedsiębiorstwa, co jest konieczne 
ze względu na nieoczekiwane wzrosty zapotrzebowania charakterystyczne dla 
obciążeń kluczowych.

Po stworzeniu podstawowej „mapy” dostosowanej do potrzeb organizacji można 
za jej pomocą wdrażać nowe usługi w ramach odpowiedniego modelu chmury. 
Nowe możliwości można identyfikować we współpracy z klientami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. 

Dokument Chmura hybrydowa Intel 101 > 
Raport Intel PaaS Drives Cloud Demand >  
Przewodnik po planowaniu Infrastruktura chmury prywatnej jako usługa >  
Przewodnik po planowaniu Jak oferowanie platformy jako usługi może zintensyfikować wdrażanie 
chmur obliczeniowych >

Ponad 90% infrastruktur centrów przetwarzania danych, w tym infrastruktur dostawców chmur 
publicznych, bazuje na urządzeniach wyposażonych w procesory firmy Intel®1. 

Rozwiązania chmurowe i technologie bazujące na rozwiązaniach firmy Intel® pomagają 
optymalizować wydajność chmury obliczeniowej, zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność oraz 
ułatwiają zarządzanie.

Jak po podjęciu decyzji o wdrożeniu chmury lub zwiększeniu 
zależności od tego typu infrastruktury opracować strategiczny plan 
działania? Co ważniejsze, jak skutecznie zapewnić zbieżność celów IT 
oraz biznesowych? Niniejszy skrócony przewodnik pomoże  
w przygotowaniu się do rozmowy z partnerami z pozostałych działów 
organizacji oraz rozpoczęciu projektu.

Prosta struktura przedstawiona na Ilustracji 1 ułatwi klasyfikację uzyskanych 
informacji. Dysponujesz teraz katalogiem najważniejszych aplikacji i usług 
powiązanych z typami baz danych oraz zapotrzebowaniem.

Ilustracja 1. Mapa metodologiczna aplikacji i usług

Ilustracja 2.  Odwzorowanie oceny na tle wymagań dotyczących infrastruktury oraz modeli 
chmur obliczeniowych.

Ilustracja 3.  Infrastruktura ukierunkowana na usługi sprzyja rozwojowi firmy i ułatwia migrację 
do chmury obliczeniowej.

Skrócony przewodnik 
po usługach w chmurze
Podejście do strategii infrastruktury informatycznej 
ukierunkowane na usługi. 

Standardowe
Aplikacje biurowe i obciążenia niższego 
priorytetu lub aplikacje wykorzystywane 
codziennie. 

• Świetnie radzą sobie z nieoczekiwanymi 
wzrostami zapotrzebowania i 
sprawdzają się przy niskim poziomie 
wykorzystania zasobów

• ustandaryzowane funkcje

• niższy poziom poufności danych

Sugerowany 
model chmury: 
chmura 
publiczna

Strategiczne
Aplikacje główne oraz obciążenia generujące 
zyski oraz zapewniające konkurencyjność firmy.

• Wysoki poziom wykorzystania zasobów 
i przewidywalne zapotrzebowanie

• Ważne dla działalności biznesowej i 
krytyczne w kontekście zadowolenia 
klientów 

• Wyższy poziom kontroli nad 
bezpieczeństwem danych w celu 
spełnienia wymagań biznesowych i 
prawnych

Sugerowany 
model chmury: 
chmura 
prywatna lub 
hybrydowa

Kluczowe
Aplikacje i obciążenia stymulujące 
innowacyjność oraz zapewniające nowe 
możliwości biznesowe. 

• Radzą sobie z dużą różnorodnością pod 
względem zapotrzebowania i skali

• Krótsze cykle projektowania i 
możliwość wynajmowania zasobów na 
potrzeby realizacji projektów 
pilotażowych

• Łatwiejsze wspieranie inicjatyw oraz 
przejście do najważniejszych aplikacji

Sugerowany 
model chmury: 
chmura 
prywatna, 
hybrydowa lub 
publiczna

Przewodniki po planowaniu i zasoby IT są dostępne pod adresem: www.intel.com/cloud 
Opisy architektur chmur obliczeniowych są dostępne pod adresem: www.intelcloudbuilders.com 
Aby wyszukać dostawcę chmury obliczeniowej, odwiedź stronę: www.intelcloudfinder.com 
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