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Omówienie
Prywatna chmura klasy korporacyjnej oferowana przez dział IT firmy Intel pozwala na 

wdrażanie wirtualnych maszyn w czasie krótszym niż 10 minut, dostarczanie użytkownikom 

technologii Intel samoobsługowych rozwiązań na żądanie oraz znaczące ułatwienie 

procesu opracowywania szerokiej gamy usług. Dzięki możliwości wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań z wewnątrz środowiska nasza prywatna chmura odgrywa istotną rolę w procesie 

dążenia do stworzenia sfederowanej, interoperacyjnej i otwartej chmury obliczeniowej.

Nacisk, jaki w ostatnim czasie położyliśmy 
na rozwój technologii open source chmury 
obliczeniowej, pozwolił nam uprościć  
i przyspieszyć proces korzystania z usług 
przetwarzania w chmurze prywatnej przez 
naszych użytkowników. Dzięki zapewnieniu 
wspólnej warstwy orkiestracji oraz 
płaszczyzny sterowania otwarte technologie 
chmury pozwalają nam zwiększyć stopień 
automatyzacji procesu zarządzania zasobami 
oraz zapewnić większą elastyczność 
biznesową. To ważny element w sytuacji, gdy 
dążymy do osiągnięcia wyższego poziomu 
konsolidacji chmury publicznej i prywatnej 
– podobnie jak czynią to dostawcy usług 
przetwarzania w chmurze. Jednocześnie w 
dalszym ciągu zwiększamy elastyczność i 
tempo rozwoju firmy przy jednoczesnym 
obniżeniu jej kosztów operacyjnych. Obecnie 
dział IT firmy Intel dostarcza ponad 85% 
nowych aplikacji biurowych, korporacyjnych 
i usługowych za pośrednictwem chmury.

Korzystanie z rozwiązań open source oraz 
otwartych standardów w odniesieniu do chmury 
prywatnej pozwala nam ponadto osiągnąć 
szereg dodatkowych korzyści, takich jak:

• możliwość zajęcia pozycji lidera w procesie 
transformacji firmy Intel (tj. stworzenia 
zautomatyzowanej infrastruktury chmurowej 
dużej skali) oraz w procesie tworzenia 
otwartego ekosystemu chmury;

• zwiększanie produktywności poprzez 
udoskonalanie sposobu udostępniania 
aplikacji oraz danych twórcom aplikacji firmy 
Intel; 

• zwiększanie nadmiarowości, skali zarządzania 
możliwościami obliczeniowymi oraz stopnia 
automatyzacji w procesie dążenia do 
całkowitej eliminacji przestojów aplikacji 
opartych o architekturę chmury obliczeniowej;

• podniesienie jakości usług oraz poziomu 
zgodności wynikające z prowadzenia usług 
hostingowych w sposób podobny do 
dostawców usług przetwarzania w chmurze. 

Wraz z rozwojem firmy Intel i wprowadzaniem 
innowacji w jej obrębie nowe piony firmy – 
od produkcji, poprzez łańcuch dostaw, aż po 
sprzedaż i marketing – będą generować unikalne, 
pilne żądania informatyczne. Planujemy spełniać 
te żądania poprzez ciągłe dążenie do stworzenia 
modelu chmury hybrydowej, umożliwiającej 
dynamiczne przenoszenie aplikacji do 
pożądanych lokalizacji – publicznych, prywatnych 
i zewnętrznych – w zależności od tego, jakie 
działanie będzie najbardziej uzasadnione 
z punktu widzenia komfortu naszych 
użytkowników, wydajności, kosztów i bieżącej 
aktywności chmury. Postęp, jaki dokonuje 
się obecnie w środowisku naszej chmury 
prywatnej, prowadzi do stworzenia wiodącej, 
wspólnej warstwy orkiestracji oraz płaszczyzny 
sterowania, pozwalających na dostarczanie 
poszczególnym jednostkom biznesowym 
usług chmury publicznej i prywatnej.
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IT@INTEL 
Program IT@Intel łączy specjalistów 
ds. IT z całego świata ze specjalistami 
naszego przedsiębiorstwa, umożliwiając 
współdzielenie doświadczeń, metodyk i 
strategii. Nasz cel jest prosty: udostępniać 
najlepsze praktyki działu IT firmy Intel, 
pozwalające odnosić korzyści biznesowe 
oraz zwiększać konkurencyjność firm dzięki 
rozwiązaniom informatycznym. Odwiedź nas 
już dziś na stronie www.intel.com/IT lub 
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
firmy Intel, aby uzyskać więcej informacji.

PODŁOŻE BIZNESOWE
Dział IT firmy Intel zarządza ogromnym, 
globalnym środowiskiem obliczeniowym 
obsługującym około 100 tysięcy 
pracowników firmy za pośrednictwem 
około 55 tysięcy serwerów i 64 centrów 
przetwarzania danych. Nasi pracownicy 
uzyskują dostęp do naszych usług za 
pomocą przeszło 147 tysięcy urządzeń. 
Mimo iż większość z nich stanowią 
przenośne komputery firmowe, ponad 
43 tysiące to urządzenia podręczne.

Konieczność obsługiwania tak dużej organizacji 
sprawia, że model przetwarzania w chmurze 
jest elementem niezwykle ważnym dla jej 
działalności. W celu zapewnienia najwyższej 
jakości usługi naszym użytkownikom dążymy do 
stworzenia wysoce dostępnej, współdzielonej 
i elastycznej infrastruktury chmurowej, 
umożliwiającej dostarczanie znormalizowanych 
platform aplikacji na żądanie, za pośrednictwem 
samoobsługowych portali. Aby osiągnąć ten cel, 
korzystamy z trzech modeli dostarczania chmury: 
publicznego, prywatnego i hybrydowego.

Za pomocą chmur publicznych i prywatnych 
dostarczamy naszym jednostkom biznesowym 
następujące usługi:

• oprogramowanie jako usługa (SaaS) – 
aplikacje lub usługi programowe na żądanie;

• platforma jako usługa (PaaS) – usługa 
hostingu i tworzenia oprogramowania na 
żądanie; 

• infrastruktura jako usługa (IaaS) – 
infrastruktura obliczeniowa na żądanie;

• baza danych jako usługa (DBaaS) – 
rozwiązania baz danych na żądanie.

Wraz z innymi dużymi przedsiębiorstwami firma 
Intel prowadzi wieloletnią strategię rozwijania 
chmury w oparciu o model opracowany przez 
sojusz Open Data Center Alliance (patrz  
rys. 1). Naszym nadrzędnym celem jest 
wdrożenie sfederowanej, interoperacyjnej 
chmury opartej o otwarte standardy, dzięki 
której normą stanie się łączenie obszarów 
chmury prywatnej i publicznej za pomocą 
aplikacji hybrydowych. Uzyskanie tak dojrzałego 
modelu chmury pozwoli nam zoptymalizować 
koszty, zrównoważyć obciążenia robocze i 
uzyskać możliwość łatwego współdzielenia 
zasobów przez aplikacje w celu zwiększenia 
produktywności użytkowników końcowych.

Rozwój naszej chmury 
prywatnej
Nasz proces rozpoczęliśmy w 2009 roku, pragnąć 
wykorzystać dostępne możliwości obniżenia 
kosztów, jakie wiązały się z bardziej efektywnym 
wykorzystaniem zasobów serwerów poprzez 
wirtualizację oraz konsolidację centrów 
przetwarzania danych. Zaczęliśmy od chmury 
prywatnej oraz obliczeniowej infrastruktury IaaS. 

Chmura prywatna to jednodostępowe 
środowisko obliczeniowe zbudowane w 
oparciu o wysoce wydajną, zautomatyzowaną 
i zwirtualizowaną infrastrukturę. Chmura 
umieszczona wewnątrz granic przedsiębiorstwa 
funkcjonuje w charakterze jego własnej chmury 
prywatnej. W przypadku umieszczenia jej po 
stronie zewnętrznego dostawcy chmura ta 
przybiera formę wirtualnej chmury prywatnej. 

Użytkownik 
końcowy

Twórca 
aplikacji

Właściciel 
aplikacji

Dział IT

Ramy ODCA 
Wersja 1.0

Wprowadzenie 
chmury i usług IaaS

Ramy ODCA 
Wersja 2.5

Wzrost ilości danych 
przesyłanych pomiędzy 

aplikacjami hybrydowymi; 
utworzenie hybrydowych 

usług SaaS, PaaS i IaaS

Ramy ODCA 
Wersja 3.0

Cel działu IT firmy Intel

Ramy ODCA 
Wersja 1.5

Wprowadzenie prostych usług 
SaaS, aplikacji obsługujących 

chmurę oraz zaawansowanej 
infrastruktury obliczeniowej jako 

usługi (IaaS); ograniczenie 
starszych aplikacji 
przedsiębiorstwa

Ramy ODCA 
Wersja 2.0

Wymiana danych pomiędzy 
chmurami i aplikacjami, rosnące 

wykorzystanie aplikacji 
obsługujących chmurę, 

utworzenie prywatnych usług 
PaaS i IaaS

Przetwarzanie, 
przechowywanie, 

obsługa sieci

Prosta infrastruktura 
obliczeniowa jako 

usługa (IaaS)

Starsze aplikacje 
przedsiębiorstwa

Aplikacje 
obsługujące chmurę

Proste 
oprogramowanie SaaS

Złożona infrastruktura 
obliczeniowa jako usługa (IaaS)

Prosta infrastruktura 
obliczeniowa jako usługa (IaaS)

Przetwarzanie, 
przechowywanie, 

obsługa sieci

Prywatne 
usługi IaaS

Prywatne 
usługi PaaS

Aplikacje 
obsługujące chmurę

Złożone usługi SaaS

Starsze aplikacje 
przedsiębiorstwa

Starsze aplikacje 
przedsiębiorstwa

Hybrydowe 
usługi IaaS

Hybrydowe 
usługi PaaS

Hybrydowe usługi SaaS

Aplikacje 
obsługujące chmurę
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przedsiębiorstwa
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Rys. 1. Dział IT firmy Intel wykorzystuje model rozwoju chmury opracowany przez sojusz Open Data Center Alliance, służący do zarządzania procesem 
transformacji w kierunku sfederowanej, interoperacyjnej i otwartej chmury rekomendowanej przez organizacje branżowe.

http://www.intel.com/IT
http://www.intel.com/IT
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Mimo iż z jednej strony nasza prywatna chmura 
stanowi środowisko jednodostępowe – jako 
należąca do firmy Intel, wykorzystywana przez 
nią i utrzymywana przez jej dział IT – z drugiej 
strony można rozpatrywać ją w kategorii 
środowiska wielodostępowego, albowiem 
korzysta z niej wiele jednostek biznesowych 
firmy. W tym przypadku grupy powiązanych ze 
sobą aplikacji z takich jednostek biznesowych 
można uznać za odrębnych „odbiorców” chmury. 

Prywatna chmura przedsiębiorstwa oferuje 
wiele korzyści (w zakresie wszechstronności 
i efektywności) znanych z chmury publicznej, 
eliminując przy tym zagrożenia wynikające  
z konieczności przechowywania wysoce 
poufnych danych i aplikacji poza fizycznymi 
granicami firmy. Nasz pierwotny plan zakładał 
rozwój technologii chmury „od wewnątrz”, 
poprzez wykorzystanie usług IaaS opartych 
o chmurę prywatną, przy jednoczesnym 
zastosowaniu modelu SaaS chmury publicznej  
w najważniejszych obszarach1. Korzystanie  
z technologii chmury obliczeniowej w obrębie 
przedsiębiorstwa prowadzi do sytuacji,  
w której pragniemy wykorzystać również zalety 
chmury publicznej w modelu hybrydowym,  
w którym poszczególne komponenty aplikacji 
przemieszczają się pomiędzy chmurami. 

W 2010 r. wdrożyliśmy chmurę prywatną 
– pierwotnie obejmującą aplikacje biurowe, 
korporacyjne i usługowe. Pierwsza prywatna 
chmura przedsiębiorstwa stanowiła pierwotnie 
efekt wirtualizacji środowiska serwerowego 
naszego centrum przetwarzania danych. Do 
jej wdrożenia posłużyły nam istniejące w 
firmie rozwiązania i narzędzia do zarządzania, 
połączone z bazami danych i oprogramowaniem 
integrującym. W rezultacie otrzymaliśmy 
spójne rozwiązanie, łączące zasoby sieciowe 
i obliczeniowe oraz przestrzeń magazynującą. 
Natychmiast dostrzegliśmy możliwe 
korzyści finansowe płynące z wirtualizacji i 
konsolidacji oraz wynikającego z nich lepszego 
wykorzystania możliwości naszych serwerów. 
W późniejszym czasie uzupełniliśmy nasze 
rozwiązanie o funkcje samoobsługowe, 
mające na celu zwiększenie elastyczności i 
produktywności użytkowników końcowych.

1 Więcej informacji można znaleźć w raporcie IT@Intel 
„Developing an Enterprise Cloud Computing Strategy”.

Dlaczego warto stworzyć chmurę prywatną?
Aby sprostać określonym potrzebom biznesowym w niektórych swoich lokalizacjach, 
korzystamy obecnie z usług świadczonych za pośrednictwem chmur publicznych. Mimo to 
preferujemy korzystanie z własnych możliwości obliczeniowych przed zwróceniem się do 
zewnętrznego dostawcy. Prywatna chmura naszego przedsiębiorstwa nie ma konkurować 
z chmurami komercyjnymi – jej celem jest służenie jednostkom biznesowym firmy Intel i ich 
użytkownikom. Mimo to, w efekcie trwającego procesu doskonalenia naszej chmury, granica 
pomiędzy sposobem użytkowania środowiska firmowego i zewnętrznego przez naszych 
użytkowników zaciera się. 

Sporną kwestią jest przy tym efektywność kosztowa i przewaga chmury prywatnej 
nad publiczną (i odwrotnie) w tej dziedzinie. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw 
wdrażających chmury prywatne dostawcy chmur publicznych oczekują zysków, a efekt skali 
towarzyszący ich rozwojowi prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności 
rozwiązań.

Naszym zdaniem najważniejsze powody dalszego rozwoju naszej chmury prywatnej to 
jej wszechstronność i elastyczność. Ze względu na niską interoperacyjność pomiędzy 
chmurami publicznymi bardzo łatwo można doprowadzić do stanu uzależnienia od 
jednego dostawcy. Czynniki wpływające na wzrost kosztów zmiany wykorzystywanych 
rozwiązań wykraczają poza samo obciążenie robocze i obejmują takie elementy jak dane, 
monitorowanie, umowy o poziomie świadczonych usług i zabezpieczenia. Chmura prywatna 
pozwala naszym jednostkom biznesowym i ich twórcom aplikacji szybko pozyskiwać 
własne zasoby i zarządzać nimi oraz – w ramach wstępnie zdefiniowanych ograniczeń – 
dynamicznie skalować zasoby, aby spełniały potrzeby ich aplikacji.

Efektywne korzystanie z chmur publicznych wymaga od nas opracowywania aplikacji, 
które będą w większym stopniu obsługiwać chmurę oraz które w inteligentny sposób 
wykorzystają infrastrukturę i pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału 
chmury. W dalszym ciągu współpracujemy z naszymi twórcami nad rozszerzeniem skali 
opracowywania tego typu aplikacji. 

Naszym priorytetem jest również reagowanie na obawy związane z bezpieczeństwem 
całego przedsiębiorstwa i jego działalności biznesowej. Prywatna chmura firmy Intel 
pozwala na ciągłą ocenę możliwości i środków kontroli, mającą na celu wychodzenie 
naprzeciw zagrożeniom wynikającym z zakrojonej na coraz szerszą skalę adaptacji chmury. 
Takie podejście pozwala nam w łatwy sposób dostosowywać istniejące środki kontroli 
do naszej prywatnej chmury, jednocześnie badając możliwości przejścia na rozwiązania 
zabezpieczające dostarczane jako usługi chmurowe. Działanie to jest niezbędne, jeśli 
chcemy rozwijać zabezpieczenia naszej firmy tak, aby wykraczały poza tradycyjny, 
wewnętrzny model ochrony. 

Nasza chmura prywatna już dziś pozwala nam osiągać wyższe poziomy dostępności 
wszystkich aplikacji bez potrzeby inwestowania w kosztowny, wyspecjalizowany sprzęt i 
oprogramowanie. W wyniku zwiększenia dostępu do możliwości obliczeniowych w obrębie 
oprogramowania wirtualizacyjnego i funkcji krytycznych dla działania całej infrastruktury, 
takich jak mechanizm odzyskiwania Machine Check Architecture, w który wyposażono 
wyższej klasy serwery z najnowszymi procesorami Intel® Xeon® spełniające branżowe 
standardy, zwiększeniu ulega również całkowita niezawodność naszych rozwiązań.

http://www.intel.com/IT
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Spośród czynników decydujących o naszym 
sukcesie na pierwszy plan wysuwają się dwa 
elementy:

• sfederowanie możliwości obliczeniowych 
środowiska, które (dzięki wielodostępowości 
i konsolidacji aktywów) pozwoliło na 
współdzielenie zasobów na większą skalę  
i zaoszczędzenie kwoty przekraczającej  
9 milionów dolarów w ciągu 3 lat;

• szybsze dostarczanie usług na żądanie, 
pozwalające twórcom aplikacji otrzymać 
maszynę wirtualną w ramach umowy o 
poziomie świadczonych usług w czasie 
krótszym niż 3 godziny; uprzednio 
udostępnianie serwera w odpowiedzi na 
wniosek o przydzielenie dodatkowych 
możliwości obliczeniowych mogło trwać 
nawet 90 dni. 

Ewolucja w kierunku chmury 
otwartej
Druga i obecna instalacja naszej chmury 
prywatnej oparta jest w głównej mierze o 
otwarte standardy i technologie open source. 
Rozwiązanie to stanowi kolejny krok na drodze 
do utworzenia sfederowanej, interoperacyjnej 
i otwartej chmury obliczeniowej. Użycie 
oprogramowania typu open source do stworzenia 
otwartej chmury pozwala na łatwe osiągnięcie 
stanu, w którym chmurę publiczną będzie można 
traktować jako rozszerzenie usług centrum 
przetwarzania danych, którymi dysponuje firma. 

Naszym zdaniem stosowanie rozwiązań 
open source ma zasadnicze znaczenie dla 
przyspieszenia procesu opracowywania aplikacji 
dla klientów, a także dla łatwiejszego dostarczania 
usług PaaS i DBaaS oraz egzekwowania zasad 
projektowania rozwiązań obsługujących chmury 
obliczeniowe. Oprogramowanie open source 
do obsługi chmury posiada wiele zalet, m.in.:

• eliminuje konieczność pisania, testowania 
i wdrażania własnego oprogramowania do 
obsługi chmury;

• pozwala na uniknięcie wysokich kosztów 
przejścia na nowe rozwiązanie oraz kosztów 
korzystania z kodu objętego prawami 
autorskimi;

• umożliwia wybór pomiędzy wieloma 
dostępnymi rozwiązaniami open source, które 
nie istniały w czasie podejmowania naszej 
pierwotnej inicjatywy chmurowej;

• pozwala nam stanowić część silnej i 
aktywnej społeczności skupionej wokół 
oprogramowania open source i korzystać z jej 
pomocy – podobnie jak w przypadku pomocy 
zewnętrznych firm oferujących usługi wsparcia 
klasy korporacyjnej;

• umożliwia korzystanie z dobrodziejstw 
częstych aktualizacji dostarczanych przez 
społeczność open source, szybkie wdrażanie 

najnowszych funkcji, możliwości i poprawek 
zwiększających wydajność;

• pozwala pisać główny kod oprogramowania 
wspólnie z innymi członkami społeczności, po 
czym udostępniać go, aby zwiększyć tempo 
rozwoju oprogramowania;

• pozwala zachowywać i wykorzystywać 
aspekty naszego środowiska, na które 
kładziemy duży nacisk – takie jak inwestycje 
w infrastrukturę oraz zdobywaną przez cały 
czas wiedzę specjalistyczną w dziedzinie 
wirtualizacji – przy jednoczesnym dostarczaniu 
nieustannie rozwijającej się platformy 
programowej dla naszych możliwości 
hostingowych nowej generacji.

Poza oprogramowaniem open source w wielu 
przypadkach korzystamy z tradycyjnego modelu 
oprogramowania, dobieranego w oparciu o takie 
czynniki jak stopień jego dojrzałości, koszty i 
ściśle określone możliwości. Aby sprawić, że 
komponenty te będą współpracować ze sobą 
w sposób efektywny, polegamy na otwartych 
standardach, dzięki którym możliwe jest 
wykorzystanie możliwości związanych z ogólną 
integracją, optymalizacją i automatyzacją.

Aby nasza chmura była przyjazna dla 
użytkowników, modelujemy ją w sposób 
podobny do dostawców usług przetwarzania w 
chmurze. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą 
zrozumieć oferowane przez nas usługi, a także 
w wygodny sposób porównywać je z innymi 
oraz korzystać z nich. Łatwiejsze korzystanie 
z usług w większym stopniu zachęca z kolei 
użytkowników do ich stosowania w pierwszej 
kolejności – zanim zwrócą się o pomoc do 
dostawców zewnętrznych, płatnych usług. 
Konsolidacja obciążeń roboczych pozwala 
natomiast uzyskać lepszą efektywność kosztową 
oraz efektywność wykorzystania zasobów. 

Dzięki stosowaniu modelu typowego dla 
dostawców usług otrzymujemy możliwość 
wdrażania w przyszłości scenariuszy 
hybrydowych, w których środowiska chmury 
publicznej cechować będzie wygląd i działanie w 
charakterze rozszerzenia istniejącej infrastruktury. 
To z kolei umożliwi dostarczanie danych i aplikacji 
w sposób łatwy i bezpieczny dla użytkowników. 
Zarówno w chmurze wewnętrznej, jak i 
zewnętrznej użytkownicy potrzebują bowiem 
bezpiecznej metody uzyskiwania dostępu 
do danych i aplikacji – w dowolnym czasie 
i z poziomu dowolnego urządzenia. 

Naszym celem w procesie dostarczania chmury 
obliczeniowej jest osiągnięcie efektywności 
chmury prywatnej równej efektywności chmury 
oferowanej przez zewnętrznych dostawców 
oraz zapewnienie skalowalności naszej 
chmury poprzez wykorzystanie metodologii 
zwinnych – będących przeciwieństwem modelu 
kaskadowego – oraz metodologii DevOps. 

Metodologie zwinne to grupa metodyk tworzenia 
oprogramowania opartego na programowaniu 
iteracyjno-przyrostowym, w którym wymogi 
i rozwiązania ewoluują w toku współpracy 
zespołów międzyfunkcyjnych. W procesie 
opracowywania naszej chmury wykorzystujemy 
podejście zwinne. Co więcej, zespoły 
programistyczne korzystają z metod zwinnych 
podczas opracowywania aplikacji, które trafiają 
do prywatnej chmury naszego przedsiębiorstwa.

DevOps to metodyka rozwoju oprogramowania 
kładąca duży nacisk na komunikację, współpracę 
i integrację twórców oprogramowania 
informatycznego oraz specjalistów ds. 
zarządzania rozwiązaniami IT. Obsługa naszej 
chmury za pomocą modelu DevOps skutkuje 
wysokim stopniem integracji obowiązków 
pomiędzy zespołami twórców oprogramowania 
i specjalistów ds. zarządzania. Ci pierwsi bowiem 
przejmują znaczną część zadań związanych 
ze wsparciem aplikacji i zarządzaniem nimi za 
pośrednictwem wysoce zautomatyzowanej, 
zwinnej architektury. Zespoły twórców w coraz 
większym stopniu korzystają z oferowanych przez 
nas usług chmurowych, dzięki czemu korzystanie 
z metodyki DevOps w procesie opracowywania 
i wspierania ich aplikacji staje się łatwiejsze. 

Kluczem do funkcjonowania modelu DevOps 
jest zapewnienie dostępności usług sieciowych 
w każdej warstwie – tak, aby umożliwić 
automatyzację najczęściej wykonywanych 
zadań. Automatyzacja zwiększa możliwość 
skalowania środowiska oraz redukuje ilość 
podatnej na błędy pracy ręcznej, dzięki czemu 
mniejsze zespoły mogą z powodzeniem 
obsługiwać większe środowiska.

Wyżej wymienione technologie i metodologie 
mają niezwykle duże znaczenie w dążeniu 
do osiągnięcia naszego ostatecznego celu, 
tj. stworzenia modelu chmury hybrydowej, 
pozwalającej na dynamiczne przenoszenie 
aplikacji do najbardziej odpowiednich lokalizacji 
(w tym poza obszar przedsiębiorstwa) – w 
zależności od tego, jakie działanie będzie 
najbardziej uzasadnione z punktu widzenia 
komfortu naszych użytkowników, wydajności, 
kosztów i bieżącej aktywności chmury. Biorąc 
pod uwagę dzisiejszy stopień dojrzałości chmur 
obliczeniowych uważamy, że konieczne jest 
osiągnięcie stanu, który umożliwi konsolidowanie 
obciążeń roboczych i osiągnięcie jak najwyższej 
wszechstronności oraz jak najlepszego 
stosunku jakości do kosztów – zarówno w 
przypadku korzystania z chmury publicznej, jak 
i prywatnej. Uważamy również, że skuteczne 
zarządzanie chmurą publiczną i prywatną 
za pomocą wspólnej warstwy orkiestracji 
wymaga uprzedniego wdrożenia (a co za 
tym idzie efektywnego stosowania) takiej 
warstwy na poziomie chmury prywatnej. 
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NAJLEPSZE PRAKTYKI 
Obsługa naszej chmury w sposób 
analogiczny do dostawców usług 
przetwarzania w chmurze wymaga 
maksymalnej efektywności w 
wykorzystaniu zasobów przy 
jednoczesnym dostarczaniu 
samoobsługowych usług PaaS i IaaS 
(do obliczeń, przechowywania i obsługi 
funkcji sieciowych) na żądanie. Aby 
osiągnąć te cele, zwiększamy stopień 
wykorzystania oprogramowania 
OpenStack*, które ma docelowo stanowić 
pojedynczą płaszczyznę sterowania dla 
wszystkich naszych wirtualizacyjnych 
środowisk hostingowych. 

Nasza platforma wykorzystuje również 
rozwiązanie open source Cloud Foundry* do 
wdrażania usług PaaS. W procesie zarządzania 
działaniem naszej chmury na każdym poziomie 
stosu możliwości wykorzystujemy standardy 
Information Technology Infrastructure Library* 
(ITIL). Co więcej, nieustannie rozwijamy nasze 
modele dostarczania usług przetwarzania 
w chmurze, aby zwiększyć wydajność i 
komfort pracy naszych użytkowników.

W tym rozdziale omówimy nasze najnowsze 
(zaktualizowane) najlepsze praktyki  

i najlepsze znane metody (NZM) stosowane 
w trzech dziedzinach, takich jak:

• strategia hostingu chmury;

• modele dostarczania usług przetwarzania  
w chmurze;

• aplikacje obsługujące chmurę.

Naszym celem w tych dziedzinach jest dążenie 
do stworzenia sfederowanej, interoperacyjnej 
i otwartej chmury, która pozwoli na łączenie 
obszarów chmury prywatnej i publicznej 
za pomocą aplikacji hybrydowych.

Wdrażanie strategii hostingu 
na wzór dostawców usług 
przetwarzania w chmurze
Naszym zdaniem, aby zapewnić najwyższą 
jakość usług, dział IT firmy Intel musi 
funkcjonować w sposób bardziej zbliżony do 
dostawcy usług przetwarzania w chmurze 
– tak, aby pozyskiwanie i użytkowanie usług 
stało się szybkie i łatwe. Jednocześnie wciąż 
skupiamy się na procesie federacji chmury 
oraz zwiększaniu jej wszechstronności i 
efektywności poprzez umożliwienie łatwego 
przenoszenia obciążeń roboczych i usług 
pomiędzy infrastrukturami informatycznymi w 
obrębie przedsiębiorstwa. Docelowo pragniemy 
zapewnić tę samą płynność przenoszenia 

pomiędzy chmurą prywatną i publiczną. 
Pełniąc funkcję swego rodzaju pośrednika 
w procesie dostarczania usług chmurowych 
możemy optymalizować koszty poprzez 
konsolidację oraz wdrażać wymogi wynikające 
ze standardów IT (w takich dziedzinach 
jak bezpieczeństwo) na całej przestrzeni 
naszego portfela usług chmurowych.

Podstawową miarą sukcesu naszej inicjatywy 
jest nasza zdolność do dostarczania 
samoobsługowych usług na żądanie za 
pośrednictwem dynamicznych, wszechstronnie 
konfigurowalnych pul zasobów. Funkcje 
przetwarzania i przechowywania danych 
oraz funkcje sieciowe muszą przy tym 
zostać wydzielone i muszą być oferowane 
jako usługi (patrz rys. 2). Dostęp do usług 
musi być możliwy za pośrednictwem 
Internetu lub sieci przedsiębiorstwa, a 
zasoby muszą być współdzielone przez 
wielu użytkowników (wielodostępowość).

Ostatnim z elementów naszej strategii 
hostingu chmury jest regularna modernizacja 
platformy. Aby zwiększyć naszą zdolność 
do spełniania w sposób opłacalny obecnych 
i przyszłych potrzeb obliczeniowych w 
ramach istniejących centrów przetwarzania 
danych, nasza firma przechodzi na serwery 
oparte o procesory Intel® Xeon® E7 v2. 

Interfejsy

Monitoring jako usługa
Zarządzanie (fundacja open source)

Środowisko pracy w chmurze
Infrastruktura jako usługa (oprogramowanie open source – OpenStack*)

Cykl wdrażania

Obserwator Podmiot decyzyjny
Podmiot 

monitorowany
Podmiot 

gromadzący dane

Graficzny interfejs użytkownika Interfejs programowania aplikacji

System 
operacyjny 

(Glance*)

Komponent 
Block Storage 

(Cinder*)

Komponent Dashboard
 (Horizon*)

Komponent
Object Storage 

(Swift*)

Komponent
Network 
(Neutron*)

Komponent 
Compute 

(Nova*)

Przetwarzanie Przechowywanie Funkcje sieciowe

6 
miesięcy

3 
miesiące

3 
miesiące

6 
miesięcy

Usługi platformy aplikacji
Platforma jako usługa (fundacja open source – CloudFoundry*)

Analiza Komunikaty Dane Sieć Web

Rys. 2. Stos rozwiązania platformy chmurowej działu IT firmy Intel, prezentujący oprogramowanie open source i inne komponenty oraz powiązane z nimi 
cykle modernizacji
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NZM 1: WYKORZYSTYWANIE 
STANDARDÓW INFRASTRUKTURY 
INFORMATYCZNEJ W PROCESIE 
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
Aby w sposób efektywny zarządzać 
działaniem naszej chmury na każdym 
poziomie stosu możliwości chmury, wdrażamy 
standardy ITIL (patrz rys. 3). Standardy te 
pozwalają uzyskać holistyczne spojrzenie 
na cały stos rozwiązania chmurowego – 
w tym fizyczne urządzenia i kontenery 
oraz procesory zarządzania funkcjami, 
integracji i analizy danych, automatyzacji 
przepływu pracy oraz świadczenia usług.

Wdrażanie standardów ITIL pozwala 
nam zwiększyć stopień wykorzystania 
zautomatyzowanych narzędzi służących do 
monitorowania i konfiguracji oraz poprawić 
jakość usług świadczonych na żądanie 

poprzez dostarczenie następujących 
warstw procesu zarządzania:

• świadczenie usług – dostarczanie usług 
IaaS i PaaS;

• automatyzacja przepływu pracy – 
ustanawianie modularnych, możliwych 
do rozszerzenia ram upraszczających 
integrację wielu aspektów procesu 
przetwarzania w chmurze oraz dostarczanie 
na żądanie wysoce dostępnej, skalowalnej 
infrastruktury umożliwiającej szybkie 
udostępnianie maszyn wirtualnych i cofanie 
dostępu do tychże;

• integracja i analiza danych – integracja 
danych ze wszystkich kontenerów oraz  
z warstwy zarządzania funkcjami;

• zarządzanie funkcjami – obserwacja  
i oddziaływanie na procesy zarządzania 
konfiguracjami, zdarzeniami, zmianami  
i możliwościami obliczeniowymi;

• urządzenie lub kontener – obejmuje 
maszyny wirtualne, kontenery 
przechowujące oraz agenty;

• urządzenia fizyczne – obejmuje 
platformy sprzętowe do obsługi obliczeń, 
przechowywania oraz funkcji sieciowych;

• obiekt – reprezentuje całe centrum 
przetwarzania danych.

Naszym zdaniem ważną najlepszą praktyką 
jest korzystanie ze standardów ITIL w celu 
utworzenia ram automatyzacji hostingu, 
obejmujących uprawnienia, przydziały, 
przejrzyste usługi o mierzalnej jakości oraz 
logikę biznesową opartą o dane. Standardy 
te pozwalają nam zarządzać rzeczywistą, 
prywatną chmurą przedsiębiorstwa, 
oferującą zorientowany na użytkownika, 
samoobsługowy portal zwiększający 
elastyczność firmy i tempo jej rozwoju.

Świadczenie 
usług

Automatyzacja 
przepływu 

pracy

Integracja 
i analiza danych

Zarządzanie 
funkcjami

Urządzenia 
(kontenery)

 Urządzenia 
fizyczne

Obiekt

Zoptymalizowana i zatwierdzona platforma sprzętowa do przetwarzania i przechowywania danych oraz obsługi funkcji sieciowych

Centrum przetwarzania danych

Zarządzanie konfiguracjami Zarządzanie zdarzeniami

Zarządzanie problemami

Konsolidacja zdarzeń

Zarządzanie zmianami Zarządzanie kontenerami możliwości

Konfiguracja urządzeń 
infrastruktury/aplikacji

Generowanie zdarzeń 
infrastruktury/aplikacji

Dostarczanie dokumentów wymogów 
projektu (dokumentów PRD) i aplikacji

Kontener
urządzeń

Kontener
platformy aplikacji

Inteligentne zarządzanie konfiguracjami Inteligentne zarządzanie zdarzeniami Inteligentne zarządzanie zmianami

Warstwa kompleksowej, globalnej automatyzacji przepływu pracy na poziomie infrastruktury

Inteligentne zarządzanie 
możliwościami obliczeniowymi

Warstwa zintegrowanych danych operacyjnych (konfiguracja, zdarzenie, zmiana, możliwości obliczeniowe)

Warstwa dostarczania infrastruktury (i platformy) jako usługi

Stos możliwości chmury zarządzanej

Usługa biznesowa 1 Usługa biznesowa 2 Usługa biznesowa N

Zarządzanie 
konfiguracjami 
infrastruktury

Zarządzanie 
konfiguracjami 

aplikacji

Zarządzanie 
poprawkami

Zarządzanie 
procesem 

udostępniania

Zarządzanie 
kontenerem 

infrastruktury

Zarządzanie 
kontenerem 

platformy aplikacji

Rejestr danych 
konfiguracji 

urządzeń

Rejestr danych 
konfiguracji 

aplikacji

Agent zdarzeń 
urządzeń

Agent zdarzeń 
aplikacji

Agent dostarczania 
poprawek

Agent dostarczania 
dokumentów PRD

Urządzenie wirtualne Kontenery sieci Web i SQL

PRD sieci 
Web i SQL

PRD 
systemu 

operacyjnego

Dysk 
logiczny/sieć 

logiczna

Zarządzanie błędami konfiguracji

Standaryzacja konfiguracji

Kompleksowy 
cykl przydzielania

Zarządzanie 
poprawnością 

przejścia z usługi 
do infrastruktury

Działania 
prewencyjne

Cykl 
przydzielania

Planowanie

Alokacja

Kompleksowy
cykl zgodności

Integracja danych dot. rozwiązywania problemów
– na żądanie, w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Integracja i analiza głównych danych 
oraz danych użytkowników – na żądanie

Okresowa integracja, agregacja i retencja głównych 
danych odzwierciedlających potrzeby firmy

Portal chmurowy
(usługa infrastruktury na żądanie)

Aplikacje Business Intelligence
(wskaźniki, analiza, rozwiązywania problemów)

Aplikacje zarządzające kompleksowymi funkcjami infrastruktury

Zarządzanie zdarzeniami

Cykl przejścia 
z rozwiązań 
fizycznych 

na wirtualne

Rys. 3. Standardy Information Technology Infrastructure Library* zapewniają kompleksowy wgląd w cały stos rozwiązań chmurowych.
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NZM 2: WDROŻENIE CHMURY W OPARCIU 
O OPROGRAMOWANIE OPENSTACK
Aby wyeksponować najważniejsze zasoby 
infrastruktury chmurowej (przetwarzanie, 
przechowywanie danych i funkcje sieciowe)  
w programowalny sposób, zdecydowaliśmy 
się wykorzystać oprogramowanie open source 
OpenStack i wdrożyć je dla wszystkich naszych 
hostingowych środowisk wirtualizacyjnych 
(patrz rys. 4). Oprogramowanie OpenStack 
pozwala nam przejść z systemu 
samoobsługowego umożliwiającego 
wyłącznie przetwarzanie danych do 
systemu udostępniającego również funkcję 
przechowywania danych oraz funkcje sieciowe.

Jako konwergentna platforma hostingowa 
dla usług informatycznych OpenStack 
udostępnia administratorom pulpit 
nawigacyjny do zarządzania rozwiązaniem. 
Interfejs sieciowy zapewnia funkcje 
samoobsługowe, pozwalając użytkownikom 
na łatwy wybór i udostępnianie zasobów. 
Połączenie oprogramowania OpenStack z 
naszymi zautomatyzowanymi narzędziami do 
monitorowania i konfiguracji umożliwia łatwe 
i szybkie udostępnianie nowych możliwości 
obliczeniowych twórcom aplikacji firmy Intel. 

NZM 3: MAKSYMALIZACJA 
WSZECHSTRONNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 
ZA POMOCĄ POJEDYNCZEJ PŁASZCZYZNY 
STEROWANIA
Korzystanie z oprogramowania OpenStack 
jako pojedynczej płaszczyzny sterowania 
dla całego naszego środowiska 
wirtualizacyjnego to znaczący element naszej 
strategii na rok 20142. Oprogramowanie 
OpenStack pozwala udostępniać nasze 
usługi IaaS użytkownikom końcowym 
łączącym się z naszą chmurą zarówno za 
pośrednictwem portalu internetowego, 
jak i interfejsów API czy też interfejsu 
wiersza poleceń (CLI) oprogramowania 
OpenStack. Poszczególne instalacje PaaS 
są udostępniane w oparciu o usługi IaaS za 
pośrednictwem płaszczyzny sterowania.

Poniżej warstwy oprogramowania OpenStack 
znajduje się środowisko hostingowe. 
Środowisko to może być oparte o hiperwizor 
komercyjny lub hiperwizor OpenStack, taki jak 
KVM (Kernel-based Virtual Machine),  
i jest wydzielane poza obszar użytkowników. 
Takie wydzielenie jest uzasadnione, ponieważ 
użytkownicy nie muszą zwracać uwagi 
na infrastrukturę, na której opierają się 
użytkowane przez nich usługi hostingowe. 

2 Więcej informacji na temat początków naszej pracy 
z rozwiązaniami open source i oprogramowaniem 
OpenStack można znaleźć w raporcie IT@Intel 
„Przyspieszanie wdrażania usług przetwarzania w 
chmurze za pomocą oprogramowania open source”.

Integracja oprogramowania OpenStack  
z wdrożonymi przez nas zautomatyzowanymi 
narzędziami do monitorowania i konfiguracji 
zapewnia następujące korzyści: 

• szybkie udostępnianie nowych możliwości 
obliczeniowych twórcom aplikacji;

• wsparcie dla projektowania aplikacji w trybie 
active-active, które (dzięki zwiększonej 
nadmiarowości i automatyzacji) przyspiesza 
proces dążenia do całkowitej eliminacji 
przestojów aplikacji opartych o architekturę 
chmury obliczeniowej;

• krótsze cykle modernizacji, umożliwiające 
szybsze wdrażanie najnowszych 
udoskonaleń, funkcji i funkcjonalności, a tym 
samym dostarczanie bardziej nowoczesnych 
i przyjaznych usług chmurowych;

• wyższa jakość usług i zgodność z przepisami.
Nasze obecne działania obejmują 
wdrażanie płaszczyzny sterowania opartej 
o oprogramowanie OpenStack, mającej na 
celu zmaksymalizowanie wykorzystania 
coraz bardziej dojrzałych rozwiązań 
open source przy jednoczesnej ochronie 
dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę 
oraz przy zapewnieniu wspólnego 
interfejsu dla środowisk hostingowych 
firmy. Aby osiągnąć tę równowagę, 
podejmujemy następujące działania:

• stawianie wobec dostawców 
wymogu dostarczania interfejsów API 
oprogramowania OpenStack; 

• wdrażanie zoptymalizowanej kosztowo 
infrastruktury poprzez organiczny wzrost  
i modernizację usług oraz rozwój możliwości;

• przechodzenie na rozwiązania z wieloma 
hiperwizorami do zarządzania usługami 
przetwarzania;

• dalsze szkolenie pracowników dla 
zapewnienia umiejętności związanych z 
oprogramowaniem open source.

• Połączenie tych kroków umożliwi nam 
zwiększenie efektywności wykorzystania 
otwartego oprogramowania w naszej 
chmurze prywatnej. Co więcej, kroki te 
pozwolą zapewnić płynny rozwój w kierunku 
sfederowanej, interoperacyjnej i otwartej 
chmury.

MaaS
Obecnie pracujemy nad wdrożeniem 
rozwiązań fizycznych jako usługi (MaaS – 
ang. metal as a service) – warstwy, o którą 
będą opierać się usługi IaaS. MaaS pozwala 
uprosić i zautomatyzować procesy wdrażania 
i dynamicznego udostępniania sprzętu 
fizycznego dla złożonych skalowalnych usług, 
których przykład stanowi infrastruktura 
chmurowa oparta o OpenStack. 

AplikacjePulpit nawigacyjny 
OpenStack*

Sprzęt standardowy

Współdzielone usługi OpenStack

PRZETWARZANIE PRZECHOWYWANIE FUNKCJE 
SIECIOWE

Rys. 4. OpenStack* to system operacyjny 
typu open source służący do obsługi chmury 
obliczeniowej – sterowania dużymi pulami 
zasobów, takich jak możliwości obliczeniowe, 
przestrzeń magazynująca oraz funkcje sieciowe, 
w obrębie całego centrum przetwarzania 
danych. Zarządzanie zasobami odbywa się 
za pośrednictwem panelu nawigacyjnego 
zapewniającego kontrolę administratorom oraz 
zachęcającego użytkowników do pozyskiwania 
zasobów przy użyciu interfejsu WWW.

http://www.intel.com/IT
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W naszej firmie istnieją trzy najważniejsze 
zastosowania usługi MaaS:

• udostępnianie architektury informatycznej 
i zarządzanie nią – zwłaszcza w przypadku 
naszej własnej infrastruktury chmurowej; 

• zapewnienie możliwości samoobsługowego 
udostępniania infrastruktury dostarczanej 
przez dział IT oraz zarządzania nią; MaaS 
pozwala użytkownikom końcowym na 
udostępnianie urządzeń fizycznych w 
sposób analogiczny do maszyn wirtualnych 
udostępnianych na potrzeby obciążeń 
roboczych;

• zarządzanie infrastrukturą spoza działu 
IT i udostępnianie jej w sprzętowych 
i programowych środowiskach 
laboratoryjnych; w tym przypadku my 
dostarczamy możliwości, a laboratoria 
zajmują się wyłącznie swoimi zadaniami.

Oczekujemy, że pierwsze wdrożenia usług 
MaaS nastąpią w 2015 r.

NZM 4: OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 
I PRZESTRZENI CENTRÓW 
PRZETWARZANIA DANYCH POPRZEZ 
REGULARNĄ MODERNIZACJĘ SERWERÓW
Dzięki wysokiemu tempu wirtualizacji 
połączonemu z cyklami modernizacji 
serwerów w przedziale od trzech do 
czterech lat (z wykorzystaniem najnowszych 
procesorów Intel® Xeon®) dział IT firmy 

Intel mógł sprostać rosnącym potrzebom 
w dziedzinie przetwarzania na żądanie, 
zmniejszając jednocześnie liczbę niezbędnych 
serwerów fizycznych. Od 2009 do 2012 
roku zdołaliśmy ograniczyć liczbę fizycznych 
serwerów o 60%, zwiększając jednocześnie 
liczbę maszyn wirtualnych 5,5-krotnie.

Rozwój serwerów i procesorów pozwolił nam 
nieustannie spełniać coroczny 35-procentowy 
wzrost zapotrzebowania na możliwości 
obliczeniowe przy zachowaniu tej samej 
powierzchni centrów przetwarzania danych. 
Naszym zdaniem optymalizacja istniejącej 
przestrzeni centrów przetwarzania danych to 
bardziej opłacalna (i szybciej zwracająca się) 
inwestycja niż tworzenie nowych obiektów. 
Proces tworzenia centrum przetwarzania 
danych cechuje długi czas realizacji, podczas 
gdy modernizacja serwerów zapewnia 
korzyści już po kilku dniach. Co więcej, przy 
założeniu, że ceny serwerów pozostają 
stałe, roczny wzrost wydajności wynikający 
z wdrażania najnowszych procesorów Intel® 
można uzyskać bez dodatkowych kosztów.

Obecnie pracujemy nad optymalizacją 
istniejącej powierzchni (zastępującą budowę 
nowych centrów przetwarzania danych) 
poprzez modernizację za pomocą serwerów 
z najnowszymi procesorami Intel Xeon 
E7 v2. Procesory te powstają w procesie 
technologicznym 22 nm i posiadają o 50% 
więcej rdzeni (do 15), do 30 wątków na 

gniazdo oraz o 25% więcej pamięci cache, 
w efekcie zapewniając nawet dwukrotnie 
wyższą średnią wydajność w porównaniu z 
poprzednimi wersjami3. Wzrost wydajności 
oraz do czterech razy wyższa przepustowość 
zintegrowanego połączenia PCI Express* 
3.08 pozwoliły nam osiągnąć o 84% wyższą 
wydajność niż w przypadku poprzedniej 
generacji procesorów Intel® Xeon® – E7 48704. 

Trzykrotnie wyższa (w porównaniu z 
poprzednimi wersjami) pojemność pamięci 
procesorów Xeon E7 v2 zapewnia 
wszechstronność zdolną do obsługi szeregu 
konfiguracji i obciążeń roboczych, w tym 
obejmujących duże zasoby danych lub 
obciążonych dużą liczbą operacji. Mechanizm 
odzyskiwania Machine Check Architecture, 
w jaki procesory te zostały wyposażone, 
umożliwia przywrócenie pracy systemu po 
wystąpieniu określonych błędów, które w 
innym przypadku byłyby krytyczne. Ta i inne 
funkcje pozwalają na zapewnienie czasu pracy 
bez przestojów równego najlepszym w swojej 
klasie platformom opartym o architekturę RISC. 

3  Szczegóły konfiguracji oraz inne informacje na temat 
opisanej wydajności można znaleźć w opisie produktu 
firmy Intel „Podstawa udoskonalonej analizy biznesowej”.

4 Jak wyżej

Doskonalenie rozwiązań open source z pomocą społeczności
Oprogramowanie OpenStack* i Cloud Foundry* jest opracowywane i wspierane na drodze ogólnoświatowej współpracy twórców aplikacji i 
technologów ds. przetwarzania w chmurze. Celem tej współpracy jest uproszczenie procesu wdrażania wszystkich projektów oraz zwiększenie ich 
skalowalności i funkcjonalności. W każdym przypadku opracowywane technologie obejmują szereg wzajemnie ze sobą powiązanych projektów, 
dostarczających różnych komponentów rozwiązań oprogramowania chmurowego i infrastruktury sprzętowej. Co więcej, pełny kod źródłowy 
oprogramowania OpenStack i Cloud Foundry jest dostępny w oparciu o licencję Apache 2.0. 

Jako duże przedsiębiorstwo informatyczne zdajemy sobie sprawę z wagi współpracy ze społecznościami skupionymi wokół oprogramowania open 
source, dzięki której możliwe będzie zapewnienie, że opracowywane rozwiązania spełnią nasze potrzeby. Firma Intel posiada status członkostwa 
Gold w społeczności OpenStack, której dostarcza środków finansowych, strategicznych wskazówek i specjalistycznej wiedzy. Pracownicy działu IT 
naszej firmy są ściśle zaangażowani w działalność społeczności, w tym m.in. rozwój kodu i dokumentacji oraz zgłaszanie błędów i słabych punktów 
rozwiązań, tj. czynności mające na celu zwiększenie użyteczności oprogramowania OpenStack dla naszej i innych firm. Dzięki tej inicjatywie 
organizacje, które zdecydują się korzystać z oprogramowania OpenStack do obsługi swojej infrastruktury chmurowej, mogą czerpać maksymalne 
korzyści z inwestycji takich jak nasza – w sprzęt oparty o rozwiązania firmy Intel.

Firma Intel posiada również status Gold w fundacji Cloud Foundry Foundation skupionej wokół oprogramowania Cloud Foundry. Co więcej, jako 
członek rady nadzorczej Cloud Foundry Community Advisory Board, nasza firma dostarcza strategicznych informacji zwrotnych wspierających plany 
rozwoju oprogramowania, promuje wdrażanie wymogów korporacyjnych oraz wnosi znaczący wkład taktyczny w nieustannie prowadzony projekt 
Cloud Foundry. Działania, jakie podejmujemy w ramach tej współpracy, obejmują przede wszystkich zarządzanie i kierowanie społecznością oraz jej 
inicjatywami promującymi opracowywane rozwiązania. 

Dzięki współpracy nad projektami open source takimi jak OpenStack i Cloud Foundry, a także poprzez uczestnictwo w Open Data Center Alliance, 
prowadzenie własnej akademii i programu Intel® Cloud Builders oraz utrzymywanie ośrodków badawczych firma Intel wspiera rozwój otwartych, 
opartych o standardy rozwiązań przetwarzania w chmurze. Wszystkie te wysiłki pozwalają nam w dalszym ciągu promować i wspierać wzrost 
automatyzacji, federacji i świadomości chmury obliczeniowej.

http://www.intel.com/IT
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Rozwój modeli dostarczania 
usług chmurowych
Nasza firma nieustannie wprowadza nowe 
udoskonalenia zwiększające wydajność 
modeli dostarczania usług IaaS i PaaS (w tym 
DBaaS) oraz komfort korzystania z rozwiązań 
samoobsługowych przez naszych klientów. 
W większości przypadków udoskonalenia 
te opierają się w coraz większej mierze 
o rozwiązania open source – OpenStack 
dla IaaS oraz Cloud Foundry dla PaaS.

NZM 5: SAMOOBSŁUGOWE MODELE 
DOSTARCZANIA USŁUG IAAS
Usługi IaaS dobrze sprawdzają się w hostingu 
zarówno komercyjnego, ogólnodostępnego 
oprogramowania, jak i niestandardowych 
aplikacji, dla których konieczne jest zapewnienie 
kontroli całego stosu aplikacji. Nasze jednostki 
biznesowe korzystające z usług IaaS obsługują 
cały stos lub dokonują odrębnych ustaleń z 
działem IT firmy Intel, aby dokonywać tego za 
pośrednictwem zarządzanej usługi hostingowej. 

Nasze rozwiązanie IaaS pozwala nam 
udostępniać naszą infrastrukturę obliczeniową, 
sieciową i magazynującą za pośrednictwem 
interfejsów API oraz graficznego interfejsu 
użytkownika dostarczającego funkcje 
samoobsługowe. Obecnie pracujemy 
nad szeregiem udoskonaleń (opisanych 
poniżej) naszych istniejących rozwiązań 
obliczeniowych i magazynujących. 
Wprowadzamy ponadto sieci definiowane 
programowo (SDN), mające na celu zwiększenie 
wszechstronności i możliwości sieci oraz 
umożliwienie użytkownikom pozyskiwania 
usług sieciowych w łatwy i szybki sposób. 

Udoskonalenia rozwiązań obliczeniowych
Co się tyczy usług przetwarzania, obecnie 
przechodzimy na środowisko chmurowe z 
wieloma hiperwizorami oraz zwiększamy 
stopień wykorzystania technologii open 
source, w tym w naszych rozwiązaniach 
monitorujących i technologiach baz danych 
– wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Równie ważnym elementem usług IaaS jest 
infrastruktura wspierająca obliczenia. Obecnie 
wdrażamy nowe serwery oparte o najnowsze 
procesory Intel Xeon E7 v2. Architektura 
Intel® zwiększa również bezpieczeństwo 
środowiska wirtualizacji dzięki zabezpieczeniom 
wspieranym sprzętowo. Stosujemy 
między innymi technologię Intel® Trusted 

Execution5 oraz technologię Intel® Advanced 
Encryption Standard New Instructions6. 

Za dodatkowe zabezpieczenie posłużą 
także badane przez nas rozwiązania z 
dziedziny anonimizacji danych. Anonimizacja 
to proces zmiany wykorzystywanej lub 
publikowanej treści w sposób uniemożliwiający 
zidentyfikowanie najważniejszych informacji. 
Proces odwrotny, tj. deanonimizacja, 
wykorzystuje odniesienia anonimowych 
danych do innych źródeł danych, aby ponownie 
zidentyfikować źródło danych anonimowych. 

Udoskonalenia rozwiązań pamięci masowej
Centralny element naszej infrastruktury 
przechowywania w chmurze stanowi 
model przechowywania blokowego. W tym 
rozwiązaniu wolumin rozruchowy tworzony 
jest dla każdej maszyny wirtualnej w momencie 
jej udostępnienia. Co więcej, mając na uwadze 
naszą strategię udostępniania najważniejszych 
komponentów usług IaaS za pośrednictwem 
interfejsów API, udostępniliśmy możliwość 
samodzielnego tworzenia, usuwania i 
dodawania dodatkowych woluminów do 
maszyn wirtualnych oraz możliwość korzystania 
z interfejsów API OpenStack Cinder*. 

Obecnie jesteśmy w początkowej fazie 
korzystania z rozwiązań przechowywania 
blokowego w chmurze prywatnej, oferujących 
możliwość przypisywania adresów WWW. Ten 
model przechowywania zazwyczaj dobrze 
sprawdza się w aplikacjach jednokrotnego 
zapisu i wielokrotnego odczytu (WORM), a 
jego wdrożenie wymaga zwykle niższych 
kosztów oraz niższej wydajności dysków. 

Udoskonalenia usług sieciowych
Po zautomatyzowaniu procesu świadczenia 
usług obliczeniowych i przechowywania 
zajmujemy się wdrażaniem sieci SDN, mającym 
na celu stworzenie samoobsługowego 
komponentu sieciowego. Sieć SDN pozwala 
odseparować płaszczyznę sterowania, tj. 

5 Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić 
całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. 
Technologia Intel® Trusted Execution (Intel® TXT) 
wymaga komputera z technologią Intel® Virtualization, 
procesora z obsługą tej technologii, chipsetu, systemu 
BIOS, modułów ACM (Authenticated Code Module) oraz 
środowiska MLE (Measured Launched Environment) 
przystosowanego do obsługi tej technologii. Technologia 
Intel TXT wymaga ponadto systemu z modułem TPM 
v1.s. Więcej informacji można uzyskać pod adresem 
www.intel.com/content/www/us/en/data-security/
security-overview-general-technology.html

6 Używanie instrukcji Intel® Advanced Encryption Standard 
New Instructions (Intel® AES-NI) wymaga systemu 
komputerowego z procesorem obsługującym te 
instrukcje, jak również oprogramowania wymaganego 
do wykonania instrukcji w prawidłowej kolejności. 
Technologia Intel AES-NI jest stosowana w wybranych 
procesorach Intel®. Więcej informacji na temat ich 
dostępności można znaleźć u sprzedawcy lub producenta 
systemu. Dodatkowe informacje można uzyskać na 
stronie Intel® Advanced Encryption Standard Instructions 
(AES-NI).

element sieci służący do jej konfigurowania, 
od płaszczyzny danych, za pośrednictwem 
której odbywa się rzeczywisty ruch pakietów 
w obrębie sieci. Największą zaletę sieci SDN 
stanowi możliwość przesunięcia komponentu 
zarządzania siecią centrum przetwarzania 
danych poza pojedyncze przełączniki, co z kolei 
pozwala na konfigurowanie jej za pomocą 
scentralizowanych kontrolerów. Dzięki takiej 
centralizacji użytkownicy mogą odwiedzić 
serwis internetowy lub użyć interfejsu 
API, aby samodzielnie zażądać dostępu do 
usług sieciowych i włączyć je do własnego 
środowiska aplikacji. Taka wszechstronność 
jest ważna dla samego użytkownika, 
albowiem pozwala na dostarczanie usług 
sieciowych w znacznie krótszym czasie. 

Sieć SDN integrujemy jako nadrzędną – 
umieszczoną ponad środowiskiem wirtualnym 
i dostarczającą najważniejszych funkcji 
łączności sieciowej (trasowania, przełączania 
i kontroli dostępu do sieci) dla maszyn 
wirtualnych umieszczonych w naszym 
środowisku chmury. Korzystanie z sieci SDN 
pozwoliło nam wydzielić środowisko sieci 
wirtualnej z sieci fizycznej (podrzędnej) oraz 
uprościło konfiguracje niezbędne dla sieci 
fizycznej. Po wdrożeniu rozwiązanie SDN 
integruje się z interfejsami API Neutron* 
oprogramowania OpenStack, dzięki którym 
możliwe jest konfigurowanie jej na żądanie 
w sposób programowy. Zgodnie z naszą 
najlepszą praktyką traktujemy sieci SDN 
jako dojrzewającą technologię, która będzie 
ewoluować przez kolejne kilka lat. 

W firmie Intel przechodzimy również 
na nowszy, rozproszony model kontroli 
dostępu do sieci dla naszych środowisk 
chmury obliczeniowej. W modelu tym grupy 
zabezpieczeń i listy kontroli dostępu do sieci 
wdrożone w obrębie interfejsów OpenStack 
Neutron i ram programowanych sieci SDN 
pozwalają kontrolować dostęp do sieci dla 
procesów komunikacji w obrębie środowiska 
chmury. Tradycyjne, sprzętowe zapory 
sieciowe zapewniają kontrolę dostępu po 
stronie centrum przetwarzania danych 
oraz dla komunikacji pomiędzy zasobami 
zlokalizowanymi w chmurze i poza nią. 
Wprowadziliśmy również funkcję samoobsługi 
dla większości najczęściej wykorzystywanych 
konfiguracji równoważników obciążenia 
(w tym równoważników globalnych). 

Automatyzacja infrastruktury podstawowej
Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania 
pilotażowego programu ram automatyzacji 
infrastruktury podstawowej, której zadaniem 
jest automatyzowanie procesu uruchamiania 
kontrolerów i infrastruktury podstawowej 
opartych o oprogramowanie OpenStack. 
Ta metoda automatyzacji pozwala nam 

http://www.intel.com/IT
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tworzyć i utrzymywać wiele instalacji chmury 
prywatnej w spójny sposób. Opracowaliśmy 
również ramy programowe, które pozwalają 
nam pozyskiwać najnowsze pakiety, 
poprawki i wydania oprogramowania open 
source z kontenera OpenStack (w którym 
w głównej mierze oprogramowanie to jest 
udoskonalane), a następnie przekształcać je w 
gotowe pakiety i wdrażać w naszej chmurze 
prywatnej. Tego typu ramy programowe 
umożliwiają nam wykorzystanie zalet tempa 
rozwoju i opracowywania nowatorskich 
rozwiązań, które aktywna społeczność 
skupiona wokół oprogramowania open 
source wdraża do ram orkiestracji chmury.

NZM 6: ZAPEWNIENIE 
KOMPLEKSOWYCH OPCJI PAAS
W modelu PaaS mamy do czynienia ze 
wstępnie udostępnionym środowiskiem 
(systemem operacyjnym, wydzieloną 
warstwą pośrednią i infrastrukturą) 
służącym do tworzenia i szybkiego hostingu 
niestandardowych aplikacji w obrębie chmury. 
Dzięki PaaS twórcy otrzymują kontrolę nad 
procesem rozwoju aplikacji – od jej tworzenia 
po wdrażanie – co w sposób wykładniczy 
obniża czas potrzebny na rozpoczęcie 
jej dostarczania, optymalizuje sposób 
wykorzystania zasobów i ułatwia rozwój 
aplikacji obsługujących chmurę. W efekcie 
twórcy mogą zarządzać swoimi aplikacjami, 
a dział IT firmy Intel zarządza platformą i 
infrastrukturą, o które są one oparte.

Dzięki funkcjom samoobsługi model PaaS 
podnosi produktywność programistów i 
pozwala nam zwiększać wartość naszej 
chmury prywatnej, wzbogacając ją o nowe 
zastosowania oraz dostarczając ją kolejnym 
grupom użytkowników. Możliwości te 
sprawiają, że model PaaS pozostaje spójny 
z naszym planem rozwoju, zgodnie z którym 
dążymy ostatecznie do korzystania z chmur 
hybrydowych (publiczno-prywatnych) 
dla dalszego zwiększenia skalowalności 
rozwiązań i efektywności kosztowej.

Zdaniem naszych programistów korzystanie 
z modelu PaaS ułatwia tworzenie aplikacji 

chmurowych (patrz rys. 5). Aplikacje 
opracowane przy jego użyciu otrzymują szereg 
cech korzystnych z punktu widzenia chmury, 
takich jak elastyczność, wysoka dostępność, 
dostęp na żądanie oraz możliwość utworzenia 
wielodostępowego, mierzalnego środowiska. 
Pilotażowy program prowadzony w roku 2012 
wykazał, że dzięki modelowi PaaS twórcy 
aplikacji mogą w ciągu jednego dnia przekazać 
nowatorski pomysł do realizacji. Od tego czasu 
skupiliśmy się w dużej mierze na naszej ofercie 
usług PaaS, wprowadzając ważną aktualizację 
platformy sprzętowej, o którą są one oparte, 
oraz wzbogacając całe rozwiązanie o unikalny, 
dostosowany do naszych potrzeb portal PaaS. 

Rozwiązanie PaaS z użyciem 
oprogramowania open source
Dobierając rozwiązanie PaaS zdolne działać 
w oparciu o istniejący model IaaS chcieliśmy 
postawić na rozwiązanie open source – 
odpowiednie dla prywatnej chmury naszej 
firmy i zdolne zapewnić należyty poziom 
wszechstronności, prostoty użytkowania, 
standaryzacji i efektywności. Wymogi 
te sprawiły, że naszą uwagę przykuła 
platforma Cloud Foundry – rozwiązanie 
open source, które spełniło nasze wymogi 
techniczne i funkcjonalne oraz zapewniło 
wsparcie dla szerokiej gamy języków i ram 
programowania, takich jak Java*, Ruby*, 
Python* oraz PHP*. Inny projekt typu open 
source – Iron Foundry – rozszerza możliwości 
platformy Cloud Foundry o obsługę aplikacji 
.NET. W tym przypadku zaletą dla naszych 
programistów jest możliwość korzystania z 
tej samej platformy i zestawu narzędzi do 
wdrażania aplikacji, co stanowi znaczącą 
korzyść z punktu widzenia wszechstronności 
samej platformy oraz pozwala spełniać 
zarówno istniejące, jak i dopiero powstające 
potrzeby naszej społeczności twórców.

Platforma Cloud Foundry została opracowana 
przez firmę VMware i po raz pierwszy wydana 
w 2011 r. w ramach Apache* License 2.0. 
Podobnie jak OpenStack, platforma Cloud 
Foundry wspierana jest przez aktywną 

społeczność oferującą częste udoskonalenia, 
wiedzę oraz zewnętrzne wsparcie. 

Stos usług PaaS naszej firmy opartych o 
platformę Cloud Foundry zapewnia nawet 
większe korzyści w dziedzinie elastyczności 
w porównaniu z naszym modelem IaaS. 
Dzieje się tak, ponieważ nie wymaga on 
udostępniania serwera oraz znacząco 
obniża ilość pracy wkładanej przez twórców 
aplikacji w proces wsparcia w ramach 
rozwiązania samoobsługowego. Obecnie 
nasza firma oferuje dwie instalacje modelu 
PaaS: jedną dla aplikacji wewnętrznych 
oraz drugą dla aplikacji skierowanych do 
użytkowników zewnętrznych (internetową).

Najnowsze udoskonalenia modelu PaaS
Pierwotnie dział IT firmy Intel uruchomił 
pilotażowy program wdrażania modelu 
PaaS w oparciu o oprogramowanie open 
source Cloud Foundry i Iron Foundry w 
wydzielonym środowisku chmury otwartej, 
utworzonym w oparciu o oprogramowanie 
OpenStack. W oparciu o wyniki programu 
pilotażowego rozpoczęliśmy opracowywanie 
finalnej wersji rozwiązania PaaS opartej o 
drugą odsłonę platformy Cloud Foundry. 
Nową wersję wzbogacono o nową 
architekturę systemu oraz nowe narzędzia. 
Za jej pośrednictwem wprowadzamy szereg 
nowatorskich rozwiązań, takich jak: 

• kontenery nadzorcy – kontener nadzorcy 
pracujący w obrębie maszyny wirtualnej 
stanowi odizolowane środowisko używane 
do partycjonowania aplikacji, którego celem 
i zaletą jest rozwiązywanie problemu 
wykorzystywania nadmiernej ilości zasobów 
przez jedną aplikację, która wpływa w ten 
sposób na działanie innych aplikacji na 
jednym węźle; każdy kontener posiada 
własną jednostkę centralną, pamięć, dysk 
oraz limity wykorzystania sieci, a każde 
wymuszone przesłanie/przeskalowanie 
aplikacji powoduje umieszczenie jej w 
odrębnym kontenerze;

• pakiety wsparcia – te samodzielne pakiety 
zawierają instrukcje dotyczące wsparcia dla 
określonego stosu aplikacji, na przykład dla 

Budowanie aplikacji
• Dostępne wzorce 

projektowe
• Interaktywne 

środowisko program-
istyczne powiązane 
z PaaS

Wdrażanie pierwszej 
wersji
• Wdrażanie samodzielne
• Dążenie do 

automatyzacji produkcji
• Wielodostępowość

Utrzymanie aplikacji
• Elastyczność
• Dzienniki/dane 

samodzielnego dostępu
• Monitorowanie aplikacji
• Pomiar
• Zautomatyzowane 

wdrażanie poprawek

Wdrażanie
kolejnych wersji
• Łatwe dodawanie 

nowych wersji za 
pomocą systemu 
samoobsługowego

Koniec okresu 
eksploatacji
• Samodzielne 

usuwanie

Rys. 5. Nasze rozwiązanie PaaS (platforma jako usługa) pozwala na szybkie i efektywne tworzenie aplikacji chmurowych.
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języków PHP, Ruby oraz Python, stanowiące 
wygodny sposób przechowywania 
informacji o wsparciu ram lub środowiska 
wykonawczego danej aplikacji; posiadanie 
tego typu pakietów ściśle zintegrowanych 
z platformą zmniejsza inwazyjność 
ewentualnych modernizacji oraz (z punktu 
widzenia platformy) umożliwia twórcom 
jednoczesne korzystanie z wielu wersji 
środowiska wykonawczego dla różnych 
aplikacji; 

pakiety wsparcia stanowią atrakcyjne 
rozwiązanie ze względu na możliwość 
poszerzenia gamy jednocześnie wspieranych 
ram i języków programowania – co 
więcej, twórcy pragnący korzystać z ram 
aplikacyjnych nieposiadających dostępnego 
pakietu wsparcia mogą utworzyć własny 
pakiet; 

• portal PaaS – mimo iż platforma Cloud 
Foundry zawiera interfejsy CLI i API 
pozwalające twórcom nawiązywać interakcję 
z instalacjami PaaS, nasza firma pracuje nad 
stworzeniem niestandardowego portalu 
internetowego PaaS wykorzystującego 
interfejsy API platformy Cloud Foundry i 
mającego za zadanie jeszcze bardziej ułatwić 
ten proces; z czasem portal otrzyma dwie 
główne funkcje – (1) funkcję tworzenia 
strony docelowej gromadzącej wszystkie 
informacje dla modelu PaaS i wyświetlającej 
je obecnym i potencjalnym użytkownikom 
oraz (2) funkcję tworzenia kont 
użytkowników, pozwalających na wdrażanie 
aplikacji i zarządzanie nimi.

Użytkownicy wciąż mogą korzystać z 
interfejsów CLI lub API, jednak portal PaaS 
zapewnia szereg znaczących usprawnień. 
Między innymi:

 – eliminuje konieczność pobierania klienta do 
środowiska rozwojowego aplikacji; 

 – konsoliduje dostępne możliwości w 
postaci przyjaznego interfejsu graficznego; 

 – zapewnia możliwość przyszłej 
automatyzacji m.in. scenariuszy wysokiej 
dostępności w trybach active-passive oraz 
active-active, automatyzacji zabezpieczeń/
zarządzania oraz tworzenia odniesień do 
innych obszarów rozwoju aplikacji. 

Spodziewamy się, że z czasem portal zyska 
status dominującej metody uzyskiwania 
dostępu do zasobów, wdrażania aplikacji oraz 
zarządzania nimi przez twórców aplikacji.

Dodanie modelu DBaaS

Model DBaaS stanowi ważny element 
naszej oferty usług PaaS. Gdy aplikacja 
wymaga bazy danych, użytkownik może 
udostępnić ją za pośrednictwem portalu 
DBaaS. Proces ten obejmuje określenie 

typu bazy danych (MySQL*, MongoDB*) i 
użycie otrzymanego ciągu połączenia. Ciąg 
połączenia może zostać osadzony w kodzie 
aplikacji i/lub użyty wraz z narzędziami do 
zarządzania bazą danych w celu utworzenia 
tabel i danych aplikacji oraz zarządzania nimi. 
Planujemy poszerzyć naszą ofertę DBaaS 
o dodatkowe opcje i możliwości wyboru.

Główną zaletą modelu DBaaS z punktu 
widzenia odbiorców jest zwiększona 
wszechstronność, jaką zapewniają funkcje 
samoobsługi. Zalety takiego rozwiązania dla 
działu IT firmy Intel obejmują obniżenie kosztów 
operacyjnych oraz lepsze wykorzystanie 
zasobów obliczeniowych. Zgodnie z naszą 
najlepszą praktyką postrzegamy model DBaaS 
jako ważny krok w kierunku pracy baz danych 
w przyszłym środowisku chmury hybrydowej. 

Każda baza danych udostępniona w modelu 
DBaaS dziedziczy wiele standardowych 
cech z nim związanych, takich jak:

• wysoka dostępność – każda baza danych 
tworzona za pośrednictwem portalu 
DBaaS powstaje w postaci kilku instalacji 
baz zapewniających wysoką dostępność 
danych; każda operacja wykonywana 
na dowolnym z węzłów jest powielana 
w dwóch dodatkowych węzłach dla 
zapewnienia należytej nadmiarowości, a 
każda instalacja bazy danych umieszczana 
jest na odrębnej maszynie wirtualnej dla 
zapewnienia nadmiarowości systemu 
operacyjnego i samej maszyny – w efekcie 
jest ona umieszczana na odrębnym hoście 
infrastruktury, zapewniając tym samym 
nadmiarowość sprzętu;

• zabezpieczenia – każda instalacja bazy 
danych jest maksymalnie chroniona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa danych, każdy 
login otrzymuje odpowiednie uprawnienia 
do wykonania swojego zadania, a każda 
aplikacja posiada dedykowany równoważnik 
obciążenia izolujący ruch; infrastruktura 
wszystkich baz danych jest przy tym 
chroniona przez odpowiednie uprawnienia 
dostępu;

• odzyskiwanie danych po awarii – 
wszystkie instalacje baz danych są 
uwzględnianie w harmonogramie tworzenia 
kopii zapasowych, a odzyskanie danych 
po awarii trwa maksymalnie jedną minutę; 
po utworzeniu dodatkowych instalacji 
chmury planujemy ponadto udostępnić 
zautomatyzowaną stronę ułatwiającą 
odzyskiwanie baz danych po awarii;

• monitorowanie – wszystkie bazy danych 
są traktowane w jednakowy sposób – 
każda baza jest dodawana do naszej 
usługi szczegółowego monitorowania pod 
kątem dostępności, awarii, wydajności i 

możliwości; w przypadku jakichkolwiek 
problemów nasz zespół ds. administrowania 
systemem otrzymuje alerty umożliwiające 
natychmiastowe rozwiązanie problemu, a 
w razie potrzeby uzyskania wsparcia dla 
aplikacji powiadamiani są nasi specjaliści 
ds. baz danych; co więcej, nasz model 
DBaaS będzie oferował właścicielom 
aplikacji możliwość otrzymania wglądu w 
dziennik obsługi bazy danych dla pozyskania 
dodatkowych informacji zwrotnych;

• zmiana poziomu elastyczności i 
uprawnień – model DBaaS oferuje 
możliwość odizolowania bazy danych 
od komponentów wykorzystujących 
nadmierną ilość zasobów oraz przeniesienia 
bazy do dowolnego miejsca w chmurze 
bez wpływania na działanie aplikacji; 
w razie potrzeby możemy w oparciu o 
alerty dodawać zasoby, takie jak pamięć, 
możliwości obliczeniowe lub przestrzeń 
magazynującą, do poszczególnych instalacji; 
posiadamy ponadto mechanizm monitorujący 
wykorzystanie pamięci przez bazę danych 
oraz sprawdzający ewentualną konieczność 
zwiększania pamięci do kolejnej jednostki 
wielkości;

• zarządzanie indeksami i ich 
dostosowywanie – poza udostępnianiem 
kontenera bazy danych model 
DBaaS pozwala na monitorowanie 
niedostosowanych zapytań, których 
wykonanie zajmuje dużo czasu; analizujemy 
ponadto proces optymalizacji indeksów 
w poszukiwaniu aktywnych zapytań, 
przekazujemy twórcom dane wejściowe w 
przypadku, gdy wymagane jest dokonanie 
zmiany kodu aplikacji oraz zapewniamy 
standardowe procedury utrzymania, takie jak 
fragmentacja indeksów, rotacja dzienników i 
wdrażanie poprawek zabezpieczeń.

Tworzenie aplikacji 
obsługujących chmurę
Wraz ze wzrostem stopnia adaptacji chmury 
przez dział IT nasza firma przechodzi 
znaczące zmiany w dziedzinie tworzenia 
oprogramowania. Projektanci i twórcy aplikacji 
firmy Intel pozyskują wiedzę na temat 
projektowania tworzenia obsługujących chmurę 
i w maksymalnym stopniu wykorzystujących 
jej możliwości, takie jak funkcje samodzielnego 
dostarczania, elastyczność, możliwość pracy 
w dowolnym miejscu, wielodostępowość oraz 
możliwość projektowania zapobiegawczego 
z myślą o awariach. Nasi twórcy aplikacji w 
coraz większym stopniu adaptują metodologie 
zwinne, wykorzystując potencjał rosnącej 
liczby danych i narzędzi samoobsługowych 
dostępnych w naszej ofercie PaaS. 
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NZM 7: ODRĘBNY SPOSÓB 
MYŚLENIA W PRZYPADKU APLIKACJI 
OBSŁUGUJĄCYCH CHMURĘ
Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać 
zalety chmury, twórcy aplikacji muszą brać pod 
uwagę nowe zasady tworzenia aplikacji. W tym 
celu podejmujemy działania w następujących 
czterech najważniejszych obszarach:

• odporność na awarie i opóźnienia;

• brak przywiązania do określonej 
infrastruktury lub lokalizacji;

• skalowanie w obu kierunkach na żądanie;

• dostarczanie funkcji samoobsługowych 
użytkownikom końcowym. 

Nasze rozwiązanie PaaS ułatwia tworzenie 
aplikacji obsługujących chmurę poprzez 
dostarczanie szablonów, współdzielenie wiedzy 
oraz udostępnianie aplikacji internetowych 
wielokrotnego użytku i funkcji wielodostępu na 
dużą skalę. Wszystkie te możliwości wspierają 
naszą strategię, której celem jest umożliwianie 
twórcom tworzenia aplikacji firmowych z 
chmurowym back-endem i wieloplatformowym 
front-endem, aktywnie udostępniających 
i wykorzystujących internetowe usługi 
oferujące wbudowane zabezpieczenia. 

NZM 8: NOWY SPOSÓB MYŚLENIA 
A NOWE SZKOLENIA
Musimy zapewnić twórcom aplikacji szkolenia, 
które pozwolą im odnaleźć się w nowym 
środowisku, a także weryfikować postęp w 
realizacji naszego celu, jakim jest przekazywanie 
aplikacji do realizacji w ciągu jednego dnia. 
Aby tego dokonać, organizujemy jednodniowe 
imprezy typu code-a-thon (hackathon) i 
inne wydarzenia. Wierzymy, że doskonalenie 
procesu tworzenia aplikacji obsługujących 
chmurę stanowi niezwykle ważny krok w 
kierunku maksymalnego wykorzystania 
potencjału chmury hybrydowej oraz pozwoli 
nam zwiększyć niezawodność, bezpieczeństwo 
i elastyczność naszych aplikacji firmowych.

WYNIKI
Utworzenie otwartej chmury prywatnej 
wykorzystującej oprogramowanie 
OpenStack i Cloud Foundry pozwoliło 
nam skrócić czas potrzebny na 
dostarczanie nowych usług oraz 
automatyczne rozwiązywanie 
problemów. Obecnie jesteśmy w 
stanie dostarczyć maszynę wirtualną 
w czasie od 5 do 10 minut. Możemy 
również szybciej dostarczać naszym 
odbiorcom funkcje samoobsługowe oraz 
oferować bogaty zestaw przyjaznych 
usług stanowiących podstawę 

procesu tworzenia nowoczesnego 
oprogramowania. Wprowadzamy 
liczne udoskonalenia, mające na celu 
nieustanne zwiększanie atrakcyjności 
platformy hostingowej naszego 
przedsiębiorstwa w oczach twórców 
aplikacji chmurowych oraz zespołów ds. 
IT obsługujących tradycyjne środowiska. 

Wzrost automatyzacji zarządzania zasobami 
(podobnie jak inne formy optymalizacji) 
sprawia, że prywatna chmura naszej firmy 
zyskuje miano kluczowego elementu procesu 
tworzenia sfederowanej, interoperacyjnej i 
otwartej chmury. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możemy ograniczyć ilość czasu potrzebnego 
na opracowywanie podstawowego 
rozwiązania IaaS, a tym samym przeznaczyć 
więcej czasu na doskonalenie obszarów 
usług wyższego poziomu, takich jak 
PaaS i DBaaS. Te z kolei pozwalają nam 
udostępniać bardziej zaawansowane 
usługi naszym twórcom, niezbędne 
do tworzenia aplikacji zwiększających 
produktywność użytkowników końcowych. 

Znaczące korzyści, jakie dostrzegamy, to 
wzrost możliwości samoobsługowych 
dla użytkowników oraz wzrost kontroli 
przejawiający się w następujący sposób:

• większość nowych żądań serwerów w 
środowisku biurowym i korporacyjnym 
przekazywana jest za pośrednictwem portalu 
samoobsługowego;

• normą jest obecnie korzystanie z 
samoobsługowych usług dostarczanych 
na żądanie oraz zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, co pozwala 
użytkownikom na zabezpieczenie 
infrastruktury w czasie krótszym niż 45 minut; 

• wdrażanie aplikacji nie wymaga już wielu 
tygodni – innowacyjny proces przekazywania 
pomysłu do realizacji w ciągu jednego dnia 
w pełni funkcjonuje dla określonych typów 
aplikacji;

• znacznej redukcji uległ czas poświęcany przez 
odbiorców na zarządzanie środowiskiem 
aplikacji;

• nieustannie dodawane są coraz bardziej 
zaawansowane modele samodzielnego 
użytkowania;

• wzrasta odporność systemu, a przy tym 
maleją ponoszone koszty;

• zwiększona przewidywalność i kontrola 
zasobów chmurowych pozwala znacząco 
zaoszczędzić czas;

• ograniczenie liczby ręcznie wykonywanych 
zadań informatycznych i konserwacyjnych 
pozwala zmniejszyć koszty obsługi 
informatycznej;

• lepsze zarządzanie możliwościami umożliwia 
wydajniejsze wykorzystywanie zasobów; 

• zewnętrzne usługi chmurowe są dostępne w 
przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania.

Oczekujemy, że w najbliższym czasie uda 
nam się osiągnąć możliwość elastycznego 
dostarczania dużej liczby maszyn wirtualnych 
w ciągu kilku minut oraz możliwość 
udostępniania kompleksowych środowisk 
aplikacji za jednym kliknięciem lub za pomocą 
pojedynczego wywołania interfejsu API. 
Dzięki naszym działaniom możliwe jest 
wdrażanie większej liczby zastosowań 
aplikacji w czasie krótszym niż jeden dzień.

W naszych centrach przetwarzania danych 
osiągnęliśmy skuteczność wykorzystania 
zasobów na poziomie 80%. Obniżyliśmy 
koszty operacyjne poprzez zastosowanie 
większych pul w mniejszej liczbie centrów 
przetwarzania danych oraz poprzez osiągnięcie 
celu powszechnej wirtualizacji na poziomie 
75%. Dążymy ponadto do osiągnięcia 
zerowego negatywnego wpływu zmian na 
działalność przedsiębiorstwa poprzez uważne 
projektowanie naszego zautomatyzowanego, 
kompleksowego rozwiązania chmurowego 
zarządzanego za pośrednictwem usług. Co 
więcej, zwiększamy dostępność rozwiązań 
poprzez zapobiegawcze projektowanie 
aplikacji z myślą o awariach oraz skracanie 
średniego czasu odzyskiwania po awarii. 

PODSUMOWANIE
Po osiągnięciu dotychczasowych 
sukcesów związanych z prywatną 
chmurą naszej firmy w dalszym ciągu 
dążymy do stworzenia sfederowanej, 
interoperacyjnej i otwartej chmury 
poprzez wdrażanie nowych rozwiązań. 
Nasza obecna infrastruktura chmury 
stanowi doskonałą podstawę 
umożliwiającą przekształcanie rozwiązań 
centrów przetwarzania danych w łatwiej 
dostępne i bardziej przystępne usługi.

Naszym obecnym celem jest dalsza 
automatyzacja oraz doprowadzenie do stanu, 
w którym poszczególne chmury prywatne 
będą działać jako pojedyncza chmura dzięki 
wspólnej warstwie orkiestracji i wspólnej 
płaszczyźnie zarządzania. Mimo iż wciąż 
zamierzamy korzystać z komercyjnego 
oprogramowania (jeśli stanowi ono rozwiązanie 
najlepsze i najbardziej dopasowane do naszej 
ewoluującej chmury), rozwiązania open 
source, takie jak OpenStack i Cloud Foundry, 
w coraz większym stopniu sprawdzają się 
jako wszechstronne narzędzia do tworzenia 
otwartych, skalowalnych ram zarządzania 
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i udostępniania różnego typu zasobów – 
takich jak możliwości obliczeniowe, funkcje 
sieciowe, pamięć magazynująca i usługi 
PaaS – w naszej chmurze prywatnej. Dzięki 
wykorzystaniu płaszczyzny sterowania opartej 
o oprogramowanie OpenStack możemy w 
dalszym ciągu maksymalizować wykorzystanie 
coraz bardziej dojrzałych rozwiązań 
open source przy jednoczesnej ochronie 
dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę 
oraz przy zapewnieniu wspólnego interfejsu 
dla środowisk hostingowych firmy. 

W przyszłości planujemy również podjąć takie 
kroki jak:

• stawianie wobec dostawców 
wymogu dostarczania interfejsów API 
oprogramowania OpenStack w oferowanych 
przez nich rozwiązaniach;

• wdrażanie zoptymalizowanej kosztowo 
infrastruktury poprzez organiczny wzrost i 
modernizację usług oraz rozwój możliwości;

• korzystanie z modelu PaaS dla szybkiego 
wdrażania aplikacji i utrzymywania wzorców 
projektowych aplikacji chmurowych;

• dalsza ewolucja w stronę rozwiązań 
hybrydowych, zwiększających możliwości 
łatwego użytkowania usług udostępnianych 
za pośrednictwem chmur prywatnych i 
publicznych.

Wraz z rozwojem społeczności skupionej wokół 
oprogramowania open source planujemy 
położyć większy nacisk na wybór dostawców 
oferujących wsparcie dla otwartych standardów 
i rozwiązań. Planujemy również w dalszym 
ciągu weryfikować i doskonalić nasz model 
chmury obliczeniowej, dążąc do wdrażania 
rozwiązań zwiększających skuteczność 
operacyjną, a co za tym idzie naszą zdolność 
do efektywnego kosztowo przechodzenia 
na rozwiązania hybrydowe w przyszłości. 

DODATKOWE INFORMACJE
Pod adresem www.intel.com/IT 
można znaleźć więcej informacji 
na następujące tematy:

• „ Przyspieszanie wdrażania usług 
przetwarzania w chmurze za pomocą 
oprogramowania open source”

• „ Adaptacja sieci definiowanych 
programowo w przedsiębiorstwie”

• „ Roadmapa architektury i implementacji 
chmury prywatnej dla przedsiębiorstw”

• „ Najlepsze praktyki w dziedzinie tworzenia 
korporacyjnej chmury publicznej” 

• „ Koszt przetwarzania w chmurze: 
oszczędności dzięki modelowi 
hybrydowemu”

• „ Zwiększanie bezpieczeństwa chmury 
dzięki technikom anonimizacji danych”

• „ Rozbudowa prywatnej chmury firmy Intel 
dzięki rozwiązaniom PaaS”

• „ Maksymalne wykorzystanie zalet 
chmury obliczeniowej dzięki aplikacjom 
obsługującym chmurę”

AKRONIMY
NZM najbardziej znana metoda

CLI interfejs wiersza poleceń

DBaaS baza danych jako usługa

IaaS infrastruktura jako usługa

MaaS rozwiązania fizyczne jako 
 usługa

PaaS platforma jako usługa

SaaS oprogramowanie jako usługa

SDN sieci definiowane  
 programowo

VM maszyna wirtualna
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