
Nowy stan rzeczy – wszechobecność 
danych i cyfryzacji
Nie jest tajemnicą, że firmy niezdolne 
do nieustannego doskonalenia swojej 
oferty nie są w stanie dotrzymać kroku 
konkurencji. Przykład? Tylko 71 firm[1] z 
pierwszej edycji zestawienia Fortune 500 z 
1955 r. prowadzi działalność po dziś dzień. 
W dzisiejszym świecie, w którym innowacje 
i technologie nieustannie odgrywają coraz 
większą rolę, przedsiębiorstwa muszą nie 
tylko nadążać za warunkami rynku, lecz 
także wyprzedzać swoich konkurentów. 
Mobilność konsumentów i pracowników, 
coraz większa rola analizy oraz szybkie 
wdrażanie innowacji w rozmaitych branżach 
– to czynniki, przez które firma może 
wypaść z gry w ciągu zaledwie kilku tygodni. 
Zdolność szybkiego podejmowania nowych 
inicjatyw i zmieniania kierunków rozwoju jest 
dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
Przedsiębiorstwa są zmuszone ewoluować, 
opracowując infrastruktury wspierające 
innowacyjność za pomocą zwinnych metod i 
efektywności. Co ważne – poza nieustannym 
rozwojem – trzeba przy tym pamiętać o 
zachowaniu ich opłacalności. 
Dla działów IT zwinność to znacznie więcej 
niż tylko szybkie dostarczanie serwerów. Z 
ich punktu widzenia konieczne jest: 
•  zapewnienie samoobsługi, dzięki której 

użytkownicy będą mogli otrzymywać 
pożądane zasoby z jak najmniejszymi 
opóźnieniami lub koniecznością 
interwencji ze strony działu; 

•  osiągnięcie uprzednio zdefiniowanych 
poziomów jakości usług dla krytycznych 
aplikacji; 

•  umożliwienie użytkownikom wdrażania 
nowych funkcji; skalowanie tych 
opłacalnych i porzucanie pozostałych. 

Wdrożenie każdej funkcjonalności musi 
przy tym odbywać się z zachowaniem jak 
najwyższego zwrotu z inwestycji.
Od strony technicznej postulaty 
te wymagają wyższego poziomu 

automatyzacji, wykorzystania zasobów 
obliczeniowych, sieciowych i pamięci 
masowej, możliwości przydzielania zasobów 
w locie oraz wbudowanej odporności i 
zabezpieczeń.
Aby osiągnąć te cele, działy IT muszą 
udostępnić przedsiębiorstwom własne 
chmury samoobsługowe. Architekturą 
zdolną zapewnić należyte zasoby 
obliczeniowe, sieciowe, pamięci masowej i 
zabezpieczeń jest infrastruktura definiowana 
programowo (SDI). Aplikacje i fizyczne 
urządzenia stanowiące jej podstawę działają 
w separacji i podlegają pełnej kontroli ze 
strony oprogramowania, dzięki czemu są 
w stanie zapewnić maksymalną zwinność, 
dostępność i efektywność. 
Wdrożenie infrastruktury definiowanej 
programowo stanowi niezbędny etap 
ewolucji, mającej na celu stworzenie 
nowoczesnego, zwinnego centrum 
przetwarzania danych. To droga, której 
wczesne etapy rozpoczęły się ponad 
dekadę temu wraz z wirtualizacją 
rozwiązań obliczeniowych. Ta z kolei stała 
się początkiem rewolucji zapewniającej 
przedsiębiorstwom znaczące korzyści 
w postaci wzrostu ich efektywności i 
wydajności. 
Dziś możliwe jest z kolei wdrażanie 
infrastruktur definiowanych programowo, 
pozwalających firmom osiągnąć 
natychmiastowy wzrost zwinności i 
skuteczności. Inwestycja w nowoczesną 
infrastrukturę centrum przetwarzania danych 
nie jest jednak tylko „miłym dodatkiem”, lecz 
raczej krytyczną dla firmy koniecznością z 
biznesowego punktu widzenia.

Koszt bierności 
Zgodnie z wynikami badania 
sponsorowanego przez firmę Intel i 
przeprowadzonego przez 451 Research* 
60% przedsiębiorstw uważa chmurę 
obliczeniową za najwyższy priorytet 
z punktu widzenia infrastruktury. 
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szczegółowy raport

Innowacje w dziedzinie infrastruktury dla 
przedsiębiorstw: rozwiązania definiowane 
programowo, gotowe do pracy z chmurą
Dlaczego infrastruktura definiowana programowo stanowi sposób na uzyskanie 
nowoczesnego, zwinnego centrum przetwarzania danych
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Najważniejsze czynniki brane pod uwagę 
na etapie oceny implementacji obejmują 
natomiast wzrost bezpieczeństwa danych 
i zwinności usług oraz obniżenie kosztów 
operacyjnych. Znakomita większość z nich 
wciąż jednak nie dostrzega rewolucyjnych 
korzyści, jakie chmura jest w stanie zapewnić. 
Przedsiębiorstwa z chęcią wykorzystują 
nowe możliwości, jakie stwarza cyfryzacja 
środowiska biznesowego. Malejący 
w ostatnich latach koszt rozwiązań 
obliczeniowych doprowadził do opracowania 
setek nowatorskich usług i aplikacji opartych 
w dużej mierze o wykorzystywanie danych. 
Każda inwestycja w sprzęt serwerowy 
zapewnia dziś czterokrotnie większy wzrost 
wydajności, niż miało to miejsce w 2010 
roku[2]. Mimo iż sam aspekt ekonomiczny 
przyczynił się w znacznym stopniu do 
stworzenia innowacyjnych rozwiązań, 
skutkował on także dodaniem nowych 
warstw złożoności infrastruktury i silosów 
oraz wpłynął negatywnie na czas reakcji 
działów IT jako partnerów dla pozostałych 
pionów struktury firmy.
72% organizacji posiada co najmniej jedną 
aplikację działającą w chmurze [3] – mimo 
to przeważająca większość oprogramowania 
firmowego wciąż pracuje w oparciu o 
starsze platformy oraz infrastrukturę, która 
nie jest w stanie osiągnąć takiego poziomu 
możliwości zarządzania, zwinności i wygody 
samoobsługi, jaki jest niezbędny z punktu 
widzenia użytkowników. Zdecydowana 
większość firmowych centrów 
przetwarzania danych to środowiska 
wysoce złożone – drogie w utrzymaniu i 
zarządzaniu, pozbawione elastyczności oraz 
niezdolne poradzić sobie w obliczu coraz 
bardziej wyśrubowanych wymogów rozwoju 
przedsiębiorstw i jakości świadczenia 
usług. W badaniu 2015 Global CIO Survey 
przeprowadzonym przez firmę Deloitte*[4] 
dyrektorzy ds. informatycznych stwierdzili, 
iż pełne wykorzystanie potencjału 
trendów cyfrowych i analitycznych 
wymagałoby reorganizacji istniejącej 
kluczowej infrastruktury, która jest obecnie 
przestarzała. 
Oto jeden z typowych scenariuszy słabego 
punktu na drodze do spełnienia potrzeb 
dynamicznego przedsiębiorstwa: dział IT 
usiłuje przewidzieć wzrost poszczególnych 
obciążeń roboczych, a następnie 
kupuje i wdraża sprzęt, aby wyprzedzić 
nadchodzące zapotrzebowanie. Takie 
rozwiązanie prowadzi do nieustannej próby 
pogodzenia dwóch aspektów – każde 
niedoszacowanie sprawia, że niektóre 
aplikacje zaczynają wymagać większej 
ilości zasobów, niż jest dostępna, z kolei 
zwiększanie zdolności z wyprzedzeniem 
stwarza konieczność zakupu i utrzymywania 
drogich urządzeń pamięci masowej, które 
pozostają niewykorzystane w całości lub 

w części. Tradycyjny model środowiska 
informatycznego firmy skoncentrowanego 
wokół infrastruktury okazuje się zwyczajnie 
sprzeczny z potrzebami dzisiejszych 
przedsiębiorstw zorientowanych na 
aplikacje, w przypadku których konieczne 
jest dynamiczne przydzielanie zasobów. 
Infrastruktura centrum przetwarzania 
danych przedsiębiorstwa musi 
podlegać rozwojowi i modernizacjom, 
wprowadzającym atrybuty typowe 
dla chmury, wspierające zwinność w 
procesie świadczenia usług. Dotyczy to 
zarówno użytkowników wewnętrznych, 
opracowujących na przykład nowe, natywne 
aplikacje chmurowe, jak i odbiorców 
zewnętrznych, którzy oczekują teraz od firm 
lepszej obsługi.
Infrastruktura definiowana 
programowo: droga do stworzenia 
zwinnego przedsiębiorstwa, 
gotowego do pracy z chmurą
Gwałtowny wzrost ilości cyfrowych 
danych skutkuje powstaniem nowych 
wymogów stawianych nie tylko wobec 
rozwiązań obliczeniowych, lecz także wobec 
tradycyjnych architektur pamięci masowej i 
sieci przedsiębiorstw, powodując tworzenie 
wąskich gardeł na drodze do zapewnienia 
należytej wydajności i zwinności usług. Aby 
zaradzić tym problemom, przedsiębiorstwa 
muszą poruszać się w górę krzywej rozwoju 
technologii chmurowych, zwiększać skalę 
wirtualizacji poza zasoby obliczeniowe i 
pamięci masowej oraz domeny sieciowe, a 
następnie zwiększać zakres automatyzacji i 
orkiestracji na potrzeby samoobsługowego 
przydzielania zasobów i spełniania 
warunków gwarancji jakości świadczonych 
usług w czasie rzeczywistym. 
Wyobraźmy sobie analityczne obciążenie 
robocze, wymagające pracy w czasie 
rzeczywistym oraz intensywnego 
wykorzystania zasobów obliczeniowych, 
obsługiwane przez centrum przetwarzania 
danych. Zastosowanie infrastruktury 
definiowanej programowo pozwala 
automatycznie przenieść je do innych 
serwerów – zlokalizowanych bliżej 
niezbędnych danych – przenosząc 
jednocześnie inne, mniej wymagające 
lub mniej pilne zadania gdzie indziej. 
Dla firmy będzie to oznaczać szybszy 
dostęp do pożądanej wiedzy pomimo 
braku konieczności zakupu dodatkowych 
urządzeń obliczeniowych. 
Najważniejsze kategorie 
infrastruktury – gotowe do 
transformacji z udziałem architektury 
definiowanej programowo
W przypadku zdecydowanej większości firm 
rozważających przejście na infrastrukturę 
definiowaną programowo wirtualizacja 

 „Przedsiębiorstwa są zmuszone 
ewoluować, opracowując 

infrastruktury wspierające 
innowacyjność za pomocą 

zwinnych metod.”
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możliwości obliczeniowych stanowi 
najbardziej dojrzały i rozpowszechniony 
element. Przedsiębiorstwa, które 
już na początku dysponują wysoce 
zwirtualizowanym środowiskiem, mogą 
przejść do bardziej dojrzałych etapów 
rozwoju architektury chmurowej, aby 
uzyskać wyższe poziomy automatyzacji i 
orkiestracji opartej o oprogramowanie w 
swoich centrach przetwarzania danych.
Definiowane programowo rozwiązania 
do przechowywania (SDS) oparte o 
serwery, obsługujące obciążenia robocze 
pamięci masowej, oraz sieci definiowane 
programowo (SDN) to możliwości 
najprostsze do wdrożenia dla działów IT w 
przedsiębiorstwach rozważających podjęcie 
dalszych kroków na drodze do stworzenia 
infrastruktury definiowanej programowo.

„79% przedsiębiorstw 
planuje posiadanie działającej 
infrastruktury definiowanej 
programowo w roku 2017”.
– Infonetics Research
Definiowane programowo rozwiązania 
do przechowywania (SDS) to szybko 
rozwijająca się podkategoria infrastruktur 
definiowanych programowo, którą w 
agresywny sposób wdrażają obecnie 
przedsiębiorstwa. Wydajność rozwiązań 
obliczeniowych rośnie w niezwykle 
wysokim tempie (zgodnym z prawem 
Moore'a), jednak pamięć masowa nie jest w 
stanie dotrzymać im kroku. Znaczący wzrost 
objętości danych i rozwój ich różnych typów, 
a także wzrost wymogów dotyczących 
dostępu do poszczególnych aplikacji 
sprawia, że architektura definiowanych 
programowo rozwiązań do przechowywania 
staje się niezwykle atrakcyjną propozycją 
z uwagi na jej skalowalność – zarówno pod 
kątem możliwości, jak i wydajności.
 Za przykład może w tym przypadku 
posłużyć Oregon State University*[5] – 
państwowa instytucja oświatowa, która 
jako jedna z pierwszych zastosowała 
model SDS poprzez wdrożenie rozwiązania 
do przechowywania opartego o 
oprogramowanie VMware*, a tym samym 
zdołała zwiększyć wydajność pamięci 
masowej w efektywny kosztowo sposób. 
W następstwie tych działań pracownicy 
dostrzegli znaczący wzrost wydajności w 
procesie rekomponowania, pozwalający 
skrócić czas całkowitego resetu wirtualnego 
pulpitu z dziesięciu do mniej niż dwóch 
godzin. Dzięki temu studenci i wykładowcy 
mogą dziś liczyć na nieprzerwane 
funkcjonowanie usług – nawet w okresach 
szczytowego obciążenia – a priorytetem 
dla działu IT nie są już próby zarządzania 
pamięcią masową w obliczu jej ograniczeń, 

ale inne krytyczne (i ważniejsze ze 
strategicznego punktu widzenia) zadania.
Sieci definiowane programowo (SDN) 
to kolejna podkategoria infrastruktur 
definiowanych programowo, rozszerzająca 
możliwości wirtualizacji i zarządzania 
zasadami orkiestracji pod kątem 
sieci. Podczas gdy dostawcy usług 
komunikacyjnych podejmowali dotychczas 
najbardziej agresywne działania na rzecz 
modernizacji przestarzałych sieci, wiele 
dużych przedsiębiorstw dopiero teraz 
zaczyna zdawać sobie sprawę, jak duży 
wpływ technologie te mogą wywierać 
na ich własne sieci. Zgodnie z wynikami 
badania przeprowadzonego w 2015 r. przez 
firmę Infonetics*[6] 79% przedsiębiorstw 
planuje posiadanie działającej infrastruktury 
definiowanej programowo w roku 2017. 
W ostatnim czasie uczelnia George 
Washington University* wdrożyła 
rozwiązanie SDN firmy VMware [7] o 
nazwie NSX*. W efekcie czas potrzebny 
na dostarczenie do maszyn wirtualnych 
zautomatyzowanych usług sieciowych 
opartych o zdefiniowane zasady został 
skrócony z kilku dni do kilku minut. Giełda 
papierów wartościowych NASDAQ* 
wdrożyła niedawno[8] prototypowe 
rozwiązanie polegające na połączeniu 
rozwiązania SDN i wirtualizacji funkcji 
sieciowych (NFV) w oparciu o rozwiązanie 
OpenStack*. Projekt ten został 
przygotowany we współpracy z firmą 
Intel, a jego założeniem (po wdrożeniu 
infrastruktury NFV) jest zapewnienie 
możliwości dynamicznego dostarczania 
zasobów sieciowych oraz skrócenie czasu 
wprowadzania na rynek nowych produktów 
i usług przeznaczonych dla klientów.
Obniżenie kosztów i zwiększenie 
zwinności po wdrożeniu 
infrastruktury definiowanej 
programowo przez pionierów
Wiele przedsiębiorstw dopiero rozpoczyna 
działania mające na celu stworzenie 
infrastruktury definiowanej programowo, 
a tylko nieliczne zdołały wdrożyć w 
kompleksowy sposób niezbędną 
architekturę na skalę wszystkich 
podkategorii infrastruktury centrum 
przetwarzania danych (obliczeń, sieci 
i pamięci masowej). Mimo to bariery 
technologiczne stają się dziś coraz 
łatwiejsze do pokonania, a wiodące 
przedsiębiorstwa opracowują lokalne, 
prywatne chmury samoobsługowe, 
przystosowane do pracy z infrastrukturą 
definiowaną programowo, aby zadbać o 
optymalny poziom zwinności, elastyczności 
i efektywności.
Zachęcamy do zapoznania się z przykładami 
kilku liderów branż:

Sieć sklepów Walmart* przygotowała dużą 
chmurę prywatną opartą o oprogramowanie 
OpenStack, obejmującą ponad 100 
tysięcy rdzeni i kilka petabajtów pamięci 
masowej przeznaczonej do obsługi zadań 
związanych z handlem internetowym. Takie 
rozwiązanie pozwala firmie testować i 
dodawać funkcje w sklepie Walmart.com[9]. 
Infrastruktura chmury obliczeniowej 
należąca do Walmart zapewnia dziś firmie 
elastyczność wystarczającą do tworzenia 
aplikacji dostosowanych do nieustannie 
zmieniających się potrzeb klientów.
Studio DreamWorks Animation* korzysta 
z implementacji chmury prywatnej Red 
Hat*, aby zapewniać szybką i bezpieczną 
współpracę artystów przy zadaniach 
animacyjnych wymagających znacznych 
zasobów obliczeniowych i pamięci 
masowej. Infrastruktura chmury pozwala 
firmie utrzymywać współdzieloną pulę 
zasobów wykorzystywanych w dowolnym 
czasie do produkcji każdego z filmów[10], 
co skutkuje zwiększoną niezawodnością i 
skalowalnością posiadanego rozwiązania.
Firma PayPal* kieruje obecnie prawie 
100% ruchu sieciowego przez prywatną 
chmurę opartą o OpenStack, otrzymując w 
ten sposób niezbędny poziom zwinności 
bez utraty dostępności zasobów[11]. W 
poprzedniej spółce macierzystej PayPala 
– eBay* – chmury prywatne OpenStack 
wdrożono we wszystkich centrach 
przetwarzania danych. Ich zadaniem jest 
obsługa wielu różnych obciążeń roboczych 
– od opracowywania nowych rozwiązań 
po udostępnianie krytycznych aplikacji 
biznesowych odbiorcom zewnętrznym[12].
W firmie Intel dysponujemy działającą 
infrastrukturą definiowaną programowo, 
służącą do obsługi wewnętrznych zadań 
informatycznych w sposób zwinny, 
efektywny kosztowo i zorientowany 
na usługi. Przejście na rozwiązanie SDI 
pozwoliło nam zaoszczędzić miliony 
dolarów przy jednoczesnym zwiększaniu 
efektywności działania infrastruktury 
średnio o 10% rocznie[13].
Wdrażanie chmur w 
przedsiębiorstwach: infrastruktury 
definiowane programowo gotowe do 
pracy na pełnych obrotach
Skala wdrażania architektur chmury 
obliczeniowej u liderów branż pozwala 
nam mówić o ich gotowości do pracy w 
przedsiębiorstwach w sposób lokalny. 
Infrastruktura definiowana programowo 
stanowiąca podstawę architektury wspiera 
wysokie poziomy dostępności, efektywności 
i zwinności, jakich oczekują firmy. 
W ostatnim czasie diametralny rozwój 
mogliśmy także dostrzec w obrębie warstwy 
zarządzania chmurą w stosie SDI. Przed 
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rokiem 2016 działy IT przedsiębiorstw 
wykorzystywały implementacje OpenStack 
głównie w rozwiązaniach prototypowych. 
Dziś jednak oprogramowanie OpenStack 
osiągnęło funkcjonalność, dzięki której jest 
gotowe do użytku w przedsiębiorstwach, 
a te zaczynają na szeroką skalę wdrażać 
środowiska produkcyjne oparte w 
natywny sposób o chmurę obliczeniową. 
Wiodący dostawcy oprogramowania z tej 
dziedziny (Microsoft*, VMware) nieustannie 
doskonalą także swoje produkty, wspierając 
automatyzację i samoobsługowy aspekt 
chmury. 
Łatwiejsze stają się także zadania związane 
z zakupem i wdrażaniem sprzętu, a 
elastyczność w tym zakresie jest większa 
niż kiedykolwiek wcześniej – rozwiązania 
infrastruktury konwergentnej zapewniają 
niedostępne wcześniej możliwości wyboru 
oraz prostotę implementacji, dzięki którym 
przedsiębiorstwa mogą przechodzić 
na architekturę chmurową w obrębie 
posiadanych centrów przetwarzania danych. 
Rozwiązania infrastruktury konwergentnej 
oferowane przez wielu zaufanych, 
wiodących w branży dostawców obejmują 
infrastrukturę obliczeniową, sieciową i 
magazynującą zintegrowaną w obrębie 
pojedynczych ram lub produktu, z gotowym, 
zainstalowanym oprogramowaniem 
służącym do zarządzania. Takie podejście 
pozwala przedsiębiorstwom na zakup 
„pojedynczych infrastruktur” w miejsce 
odrębnych komponentów sprzętowych, 
wymagających wzajemnej integracji. 
Rozwiązania te są wstępnie certyfikowane 
i konfigurowane, zapewniając tym samym 
możliwość korzystania z modelu wsparcia 
za pośrednictwem pojedynczego dostawcy 
oraz pozwalając na łatwe przechodzenie na 
infrastrukturę definiowaną programowo. 
Jak wynika z badania przeprowadzonego 
przez firmę IDC*, w 2014 r. rynek systemów 
hiperkonwergentnych zanotował ponad 
160-procentowy wzrost[11]. Niektóre 
przedsiębiorstwa stawiające na wyższą 
elastyczność mogą jednak unikać rozwiązań 
konwergentnych na rzecz bardziej 
samodzielnego podejścia, wybierając 
tym samym komponenty rozwiązań SDI 
oferowane przez rozmaitych dostawców 
sprzętu i oprogramowania. 
Niezależnie od wybranego podejścia 
dostawcy pozwalają osiągnąć stały wzrost 
na wszystkich poziomach stosu chmury 
i architektury definiowanej programowo. 
Z punktu widzenia działów IT oznacza to 
także coraz szerszy wybór implementacji 
chmur na potrzeby przedsiębiorstw.

Rola firmy Intel w przyspieszonym 
wdrażaniu chmur w 
przedsiębiorstwach
Innowacje firmy w Intel w dziedzinie 
rozwoju układów scalonych odgrywają 
kluczową rolę w procesach doskonalenia 
i wdrażania architektur chmury 
obliczeniowej. Nasze szerokie portfolio 
produktów zoptymalizowanych pod kątem 
obciążeń roboczych wspiera efektywne oraz 
w wielu przypadkach szybsze wykonywanie 
obciążeń kluczowych dla działalności 
przedsiębiorstw. Dzięki naszym inwestycjom 
w oprogramowanie produkty te stają się 
także wydajniejsze i lepiej wyeksponowane, 
pozwalając na szybkie wdrażanie i 
skalowanie rozwiązań SDI. Wraz z rozwojem 
i rosnącym zróżnicowaniem obciążeń 
roboczych wykonywanych w dzisiejszych 
centrach przetwarzania danych rosną 
także wymogi związane z przepustowością, 
opóźnieniami, pojemnością pamięci, 
odpornością i skalowalnością. Wszystkie 
te wymogi należy spełnić, aby otrzymać 
optymalne poziomy jakości usług 
dostarczanych użytkownikom końcowym. 
Serce tych udoskonaleń stanowią układy 
scalone, dlatego firma Intel podejmuje 
szereg inicjatyw – zarówno związanych 
z technologią, jak i ekosystemem – aby 
przyspieszyć rozwój rozwiązań oraz 
uprościć wdrażanie chmur opartych o 
SDI w przedsiębiorstwach. Ekonomia, 
wydajność i efektywność architektury 
Intel® – wzbogacone o szeroki pakiet 
technologii, takich jak Intel® Virtualization 
i Intel® Cloud Integrity, oraz o rozwiązania 
telemetryczne, takie jak Snap – stanowią 
podstawę najbardziej niezawodnych stosów 
rozwiązań SDI dostępnych obecnie dla 
przedsiębiorstw.
Poza rozwojem najważniejszych 
technologii firma Intel pracuje także 
nad udostępnianiem kompleksowych 
rozwiązań. Intel aktywnie wspiera rozwój 
otwartych standardów i rozwiązań open 
source, uczestnicząc w inicjatywach 
OpenStack, OpenDaylight*, Cloud Native 
Computing Foundation* i Open Container 
Initiative* oraz w innych przedsięwzięciach 
prowadzonych na skalę całej branży. 
Celem tego typu działań jest uproszczenie 
procesów wdrażania chmur przez 
przedsiębiorstwa i zarządzania nimi 
oraz zwiększenie niezawodności i 
interoperacyjności rozwiązań. Co więcej, 
w ramach programów Intel® Builders 
opracowywane są architektury referencyjne i 
plany rozwiązań przedstawiające optymalne 
konfiguracje infrastruktury na potrzeby 
różnych zastosowań biznesowych. Te zasoby, 
podobnie jak należycie dobrane działania 

dostawców rozwiązań, wspierane w ramach 
programów Builders, pozwalają przyspieszyć 
i ułatwić wdrażanie rozwiązań SDI.
Modernizacja centrum przetwarzania 
danych – naglący wymóg, dziś 
możliwy do spełnienia
Wczesne lata rozwoju chmury obliczeniowej 
na zawsze zmieniły oczekiwania stawiane 
wobec dynamicznych i responsywnych 
przedsiębiorstw. Transformacja jest 
dziś widoczna w przedsiębiorstwach 
modernizujących centra przetwarzania 
danych za pomocą infrastruktur 
definiowanych programowo. Działania 
te pozwalają na obniżenie kosztów 
generowanych przez działy IT, a te z kolei 
mogą usprawniać działanie pozostałych 
pionów firmy, udostępniając nowe 
możliwości oraz wdrażając nowe usługi w 
znacznie krótszym czasie. 
Technologie i ekosystemy łączą się w 
jedną całość, pozwalając firmom na 
podjęcie natychmiastowych kroków w 
stronę przyszłości gotowej na korzystanie 
z chmury obliczeniowej. Osiągnięcie 
prawdziwej zwinności w przedsiębiorstwach 
jest już możliwe, a wiodące firmy zaczynają 
ten fakt dostrzegać. 
Konkurencja już dziś zyskuje pełną 
zwinność i responsywność, wdraża nowe 
modele biznesowe i zapewnia klientom 
nową jakość usług. Czy w tej sytuacji można 
pozwolić sobie na bezczynność?
Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www .intel .pl/cloud
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