Optymalizacja środowiska
informatycznego
Szybsza transformacja cyfrowa
Szybkość działania firmy jest zależna od technologii.
Przedsiębiorstwa, które osiągają dobre wyniki, wykorzystują
w pełni zintegrowane chmury ponad dwa razy częściej niż firmy
gorzej radzące sobie na rynku.1 Najwyższy czas zoptymalizować
środowisko informatyczne.

®
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środowiska informatycznego?
Maksymalne wykorzystanie możliwości technologii w
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Wyzwania związane z
optymalizacją środowiska
informatycznego
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architektury i projektu; wykorzystanie wiedzy specjalistycznej.

Jak zoptymalizować środowisko
informatyczne: podejście
hybrydowe
Wykorzystuj aplikacje, dane i usługi tam, gdzie są najbardziej
efektywne, i szybciej przynoszą korzyści.

Zwiększ elastyczność dzięki
wirtualizacji i kontenerom
Wdrażaj oprogramowanie, które pozwala na ekonomiczne
skalowanie zasobów w miarę wzrostu obciążeń.

Przenoszenie obciążeń do chmury:
w czym może pomóc IBM?
Opracowanie przejrzystej strategii i kompleksowego podejścia
do rozwoju technologii.

Odpowiedź na rosnące
oczekiwania: rozwiązania IBM
Proste i szybkie rozszerzenie istniejącego centrum
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Optymalizacja środowiska informatycznego
Szybsza transformacja cyfrowa

Czym jest optymalizacja
środowiska informatycznego?
Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, inwestują coraz
więcej w technologie chmurowe i modernizują swoje środowiska
informatyczne. Optymalne rozwiązanie informatyczne powinno
być dostosowane do wymagań konkretnej firmy. Najczęściej
obejmuje ono hybrydową platformę wielochmurową, stanowiącą
połączenie chmury publicznej i prywatnej oraz tradycyjnych
usług informatycznych. W badaniach na temat technologii
przetwarzania w chmurze 73% respondentów, którzy podejmują
kluczowe decyzje w tym zakresie w swoich przedsiębiorstwach,
oświadczyło, że wdrożyło już taką kombinację, a kolejnych
17% – że zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.2

Rozwiązania chmurowe znajdują coraz więcej zastosowań,
ponieważ przedsiębiorstwa wdrażają je w celu optymalizacji
swoich infrastruktur informatycznych, zwiększenia efektywności
oraz zapewnienia klientom lepszej obsługi. Ponadto każdej firmie
zależy dziś na większej elastyczności, stabilności i prężności.
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Wyzwania związane z optymalizacją
środowiska informatycznego
Głównym wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się firma
optymalizująca swoje środowisko informatyczne, jest
ocena jego dotychczasowego stanu w celu znalezienia
odpowiedniego podejścia. Środowiska informatyczne
przedsiębiorstw zwykle składają się dziś z wielu platform
chmurowych udostępnianych przez różnych dostawców,
być może z opcjami wdrożonymi w systemach lokalnych
lub zdalnych, chmurach publicznych lub prywatnych.
Stopień złożoności takich środowisk jest tym większy,
że każda usługa chmurowa obejmuje różne komponenty,
takie jak infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako
usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS).
Nowe projekty i procesy biznesowe wiążą się z pewnym
ryzykiem dla firmy. To samo dotyczy migracji do
chmury. Im lepiej firma rozpozna te czynniki ryzyka
i odniesie się do nich już na początku, tym mniejsze
prawdopodobieństwo opóźnień, nieoczekiwanych
przeszkód czy nawet całkowitego niepowodzenia projektu
migracji. Oto największe wyzwania, z którymi musi
zmierzyć się firma w związku z tym procesem:

Kwestie związane z bezpieczeństwem:
Dane przenoszone z i do infrastruktur chmurowych narażone
są na ryzyko. Aby zmniejszyć to ryzyko, do obsługi danych
szczególnie wrażliwych należy wybierać bezpieczne połączenia
prywatne. Korzyści płynące z optymalizacji środowiska
informatycznego, dotyczące szybkości wdrażania nowych
rozwiązań, efektywności kosztowej czy skalowalności, są
jednak warte tego przedsięwzięcia mimo wyzwań, które
początkowo mogą wydawać się nie do pokonania.
Powodzenie migracji do chmury jest uzależnione od wielu
czynników związanych z ludźmi i procesami. Optymalizacja
powinna obejmować również kulturę organizacyjną i sposób
współpracy między zespołami. Wdrożenie elastycznego
sytemu działania może ułatwić taką migrację oraz umożliwić
pełną integrację aplikacji i infrastruktur.
10 sprawdzonych procedur zarządzania
środowiskiem wielochmurowym

Zależności architektury i aplikacji:
Gdy przedsiębiorstwa przenoszą swoje obciążenia
do infrastruktury chmurowej, zwykle łączą chmury
publiczne i prywatne z zasobami lokalnymi, aby utworzyć
środowisko hybrydowe. Bardzo ważne jest zapewnienie
w tych środowiskach zgodności i spójności. Ze względu
na połączenia aplikacji z serwerami, bazami danych i
innymi usługami niezbędny jest jasny obraz zależności,
które mogą zakłócić proces optymalizacji środowiska
informatycznego.
Niepożądane opóźnienia:
Opóźnienie oznacza zbyt długi czas upływający między
akcją i reakcją. Może wystąpić podczas uzyskiwania
dostępu do aplikacji, baz danych i usług. Aplikacje,
które wymagają natychmiastowej reakcji na alerty
i powiadomienia, mają bardzo małą tolerancję na
opóźnienia. Przykładami są systemy pojazdów
autonomicznych, inteligentnych znaków drogowych
i urządzeń medycznych (np. stymulatorów serca i
pomp insulinowych). Aby nie dopuścić do wystąpienia
problemów związanych z opóźnieniami, należy upewnić
się, że dostawca sieci oferuje odpowiednie usługi
optymalizacyjne. W przeciwnym wypadku należy
instalować takie aplikacje lokalnie.
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Jak zoptymalizować środowisko
informatyczne: podejście hybrydowe
Wdrożenie chmury nie musi być ofertą typu “wszystko
albo nic”. Na początku firma może korzystać z możliwości
chmury, a jednocześnie nadal efektywnie wykorzystywać
swoje zasoby w środowiskach lokalnych. Może również
włączyć swoje dotychczasowe systemy i aplikacje w
model chmury hybrydowej, co zapewni jej większą
elastyczność i lepsze możliwości przenoszenia danych.

Dzięki chmurze hybrydowej firma może przechowywać swoje
aplikacje, dane i usługi tam, gdzie pracują one najbardziej
efektywnie i przynoszą największe korzyści.
Praktyczny poradnik zarządzania środowiskiem
wielochmurowym

Większość przedsiębiorstw posiadających chmury
prywatne zrobi z nich podstawę, którą strategicznie
zintegruje z usługami w chmurach publicznych. Umożliwi
im to zarządzanie obciążeniami w centrach przetwarzania
danych oraz chmurach publicznych i prywatnych. Co jest
największą zaletą takiego rozwiązania? Dzięki chmurze
hybrydowej obciążenia można wdrażać i zarządzać nimi
tam, gdzie przynosi to najlepsze rezultaty.
Oto inne ważne zalety chmury hybrydowej:

Umożliwia przechowywanie
newralgicznych aplikacji i danych
wrażliwych w tradycyjnym centrum
przetwarzania danych lub chmurze
prywatnej.

Umożliwia firmie korzystanie z zasobów
chmur publicznych, np. oprogramowania
w formie usług (SaaS – w celu pozyskania
najnowszych aplikacji) lub infrastruktury
jako usługi (IaaS – w celu pozyskania
elastycznych zasobów wirtualnych).

Ułatwia przenoszenie danych,
aplikacji i usług oraz zapewnia
większy wybór modeli wdrażania.

IBM Cloud Optymalizacja środowiska informatycznego – Szybsza transformacja cyfrowa

5

Zwiększenie elastyczności
środowiska informatycznego
dzięki wirtualizacji i
kontenerom
Optymalizacja środowiska informatycznego dotyczy
również maksymalizacji wydajności technologii
w dotychczasowej infrastrukturze lub środowisku.
Jedną z technologii, która pozwala firmie na
efektywniejsze wykorzystanie sprzętu komputerowego
i zwiększenie zwrotu z inwestycji, jest wirtualizacja.
Umożliwia ona wykorzystanie oprogramowania w
celu zwiększenia użyteczności fizycznego sprzętu.
Dzięki temu firma może nabywać zasoby obliczeniowe,
których potrzebuje, wtedy, gdy jest to wymagane, aby
następnie w ekonomiczny sposób skalować te zasoby
w miarę wzrostu obciążeń.
Konteneryzacja, będąca alternatywą lub uzupełnieniem
wirtualizacji, stała się drugim ważnym trendem
w dziedzinie tworzenia oprogramowania. Kontener to
niezależna, miniaturowa platforma, na której umieszczona
jest jedna aplikacja, co sprawia, że wdrożenie tej aplikacji
jest bardzo proste i często wymaga tylko jednego
kliknięcia. Kontenery sprawdzają się więc znakomicie
w przypadku migracji między chmurami. Ponad
59% przedsiębiorstw, które wdrożyły strategię
kontenerową, odnotowało polepszenie jakości aplikacji
oraz zmniejszenie liczby występujących w nich defektów.3
Dzięki dużej elastyczności kontenery nadają się idealnie
do środowisk wielochmurowych. Podczas tworzenia
aplikacji programiści nie muszą wiedzieć, gdzie zostanie
ona później wdrożona. Dziś firma może uruchamiać
aplikację we własnej chmurze prywatnej, jutro –
w chmurze publicznej dostawcy zewnętrznego.
Konteneryzacja aplikacji zapewnia programistom
elastyczność potrzebną do zarządzania wieloma
środowiskami w nowoczesnych systemach
informatycznych.
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Przenoszenie obciążeń do chmury:
w czym może pomóc IBM?

1. Opracowanie strategii.
Strategię należy opracować możliwie wcześnie, stawiając
cele biznesowe ponad technologią.

60% przedsiębiorstw przenosi swoje aplikacje do chmury, ale
aż 66% tej grupy uważa to za duże wyzwanie.4 Nie ma jednej,
uniwersalnej metody migracji danych i aplikacji do chmury.
Trzeba więc zastanowić się, jaka część infrastruktury zaplecza
ma być obsługiwana przez chmurę oraz które obciążenia
i aplikacje mogą i powinny zostać do niej przeniesione.

2. Wskazanie odpowiednich aplikacji.
Nie wszystkie aplikacje są dostosowane do pracy w chmurze.
Niektóre sprawdzają się lepiej w chmurach prywatnych
i hybrydowych niż publicznych. Niektóre wymagają drobnych
ulepszeń, inne – dogłębnych zmian w kodzie. Pełna analiza
architektury i jej stopnia złożoności oraz jej implementacja jest
łatwiejsza przed migracją niż po niej.

Migracja do chmury pomaga w zwiększeniu wydajności,
elastyczności operacyjnej i bezpieczeństwa środowiska
informatycznego oraz skalowalności obciążeń. Firma może
przenosić swoje obciążenia do chmury hybrydowej praktycznie
z każdego źródła, aby osiągać następujące korzyści:

Większa prężność działania dzięki
zasobom informatycznym dostępnym
na żądanie; firma może skalować swoje
systemy w razie nagłego wzrostu
obciążeń lub wahań sezonowych

Mniejsze nakłady inwestycyjne
dzięki przejściu do modelu
wydatków operacyjnych z opłatą
za faktyczne wykorzystanie

Większe bezpieczeństwo dzięki
wielu opcjom dostępnym
w różnych warstwach środowiska,
od sprzętu fizycznego i sieci po
oprogramowanie i ludzi

3. Wybór właściwego operatora chmury.
Jednym z najważniejszych aspektów optymalizacji środowiska
informatycznego jest wybór operatora chmury, który będzie
mógł współpracować z firmą w trakcie migracji i po jej
zakończeniu. Jakie narzędzia usprawniające procesy
(w tym narzędzia innych firm) udostępnia ten operator?
Czy obsługuje on chmury publiczne i prywatne oraz
środowiska wielochmurowe każdej wielkości? W jaki
sposób może on pomóc firmie w zarządzaniu złożonymi
zależnościami, nieelastycznymi architekturami lub
nadmiarowymi i przestarzałymi technologiami?
4. Utrzymanie integralności danych i ciągłości działania.
W trakcie migracji dane wrażliwe mogą być narażone na
niebezpieczeństwo. Niezwykle ważne jest więc odpowiednie
zarządzanie ryzykiem. Po zakończeniu migracji należy
sprawdzić poprawność procesów biznesowych. Automatyczne
mechanizmy kontrolne powinny generować te same rezultaty
bez zakłócania normalnego funkcjonowania firmy.
5. Wdrożenie kompleksowego modelu.
Dostawcy usług powinni stosować sprawdzone, solidne
metodyki obejmujące wszystkie aspekty procesu migracji,
oparte na strukturze umożliwiającej spójne zarządzanie
złożonymi transakcjami w skali globalnej. Wszystkie te
kwestie wymagają dokładnego objaśnienia w umowie
dotyczącej poziomu usług, z uzgodnionymi kamieniami
milowymi dotyczącymi postępów i wyników.
Jest oczywiste, że optymalizacja środowiska informatycznego
wymaga konkretnych umiejętności i wiedzy specjalistycznej.
W ramach usług IBM Cloud Migration firma uzyska pomoc
w wyborze najlepszego modelu migracji z dowolnego środowiska
do dowolnej chmury. Dowie się, jak planować procesy, testować
różne opcje, przygotowywać budżety i obliczać zwrot
z inwestycji dla całego przedsięwzięcia związanego z migracją.
Jak dotrzeć na chmurę bez turbulencji

Przed rozpoczęciem migracji do chmury dobrze jest wiedzieć,
co się z tym wiąże. Oto pięć głównych elementów, od których
zależy powodzenie takiej migracji:
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Odpowiedź na rosnące
oczekiwania: rozwiązania IBM
Przedsiębiorstwo potrzebuje strategii optymalizacji
środowiska informatycznego, która będzie dostosowana
do jego potrzeb. Technologie i usługi IBM umożliwiają
modernizację infrastruktury informatycznej i jej
rozszerzenie na chmurę.
VMware
Platforma IBM Cloud obsługuje wiele produktów i usług
VMware w środowisku chmurowym. Firma może przenieść
wszystkie swoje obciążenia, które są przetwarzane za pomocą
rozwiązań VMware, z infrastruktury lokalnej na platformę
IBM Cloud lub połączyć je w różne kombinacje, np. tworząc
hybrydowe środowisko chmurowe zarządzane z jednego
miejsca. IBM ma doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu
infrastruktury VMware oraz zarządzaniu nią. Zarządza kilkoma
największymi na świecie środowiskami VMware.
Klienci korzystający z rozwiązań VMware często mają trudności
z migracją i wdrażaniem zautomatyzowanych rozwiązań.
Dodatkowym utrudnieniem jest zależność od jednego dostawcy.
Z raportu opracowanego przez IDC można dowiedzieć się,
w jaki sposób współpraca z IBM i używanie platformy IBM Cloud
pomaga firmom w rozwiązaniu tych problemów. IBM wskazuje
bezpieczną i elastyczną ścieżkę migracji do chmury publicznej
bez zakłócania pracy przedsiębiorstwa.
Artykuł przeglądowy IDC: Rozwiązania
IBM Cloud dla platformy VMware
Chmura prywatna
Produkty IBM Cloud Pak umożliwiają szybsze
i bezpieczniejsze przenoszenie podstawowych aplikacji
biznesowych do dowolnej chmury za pośrednictwem
oprogramowania kontenerowego przygotowanego do pracy
w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie to jest oparte na
wspólnym środowisku operacyjnym, które może działać
wszędzie, w różnych centrach przetwarzania danych
i chmurach. Firma może wybrać architekturę i podejście
najlepiej dostosowane do wymagań używanych przez nią
aplikacji, danych i obciążeń o znaczeniu newralgicznym.
Red Hat Enterprise Linux i Red Hat OpenShift Enterprise
Kubernetes to platforma open source umożliwiająca
koordynację kontenerów, doceniona i certyfikowana przez
tysiące przedsiębiorstw na całym świecie. Platforma ta
jest dostępna w każdym miejscu, w którym firma prowadzi
działalność. Otwarte architektury mogą być używane przez
wszystkie przedsiębiorstwa, programistów i użytkowników
do obsługi wszystkich aplikacji.
Więcej informacji o rozwiązaniach IBM + Red Hat

Chmura publiczna
Otwarte architektury oparte na platformie Kubernetes i
kontenerach napędzają kolejną falę innowacji biznesowych
związanych z chmurą. W chmurze publicznej IBM dostępne są
bezpieczne i zaufane rozwiązania, dzięki którym firma może
osiągać jeszcze lepsze wyniki w dziedzinie innowacji, obsługi
użytkownika, zarządzania klientami, sieci i podstawowej
infrastruktury oraz w wielu innych obszarach:

Wesprzyj dotychczasowe obciążenia swojej firmy za
pomocą otwartej architektury chmurowej IBM, która
pozwala na łatwe i szybkie przenoszenie aplikacji oraz
ich skalowanie pionowe i poziome.

Wybierz wśród wielu architektur chmurowych –
dostosowanych do wymagań Twoich innowacyjnych
aplikacji – takich jak Kubernetes, Cloud Foundry, Serverless,
maszyny wirtualne i rozwiązania instalowane na samym
sprzęcie, zarządzanych w ramach jednego systemu.

Zyskaj dostęp do zaawansowanych usług przetwarzania
w chmurze, takich jak sztuczna inteligencja, internet
rzeczy i łańcuch bloków, które umożliwią tworzenie
aplikacji nowej generacji.
Rozwiązania IBM Cloud Pak umożliwiają przenoszenie
głównych aplikacji biznesowych do chmury w sposób szybszy
i bezpieczniejszy, za pośrednictwem oprogramowania
kontenerowego przygotowanego do pracy w przedsiębiorstwie.
Twórz aplikacje
Wiedza specjalistyczna w zakresie technologii chmurowych
Usługi przetwarzania w chmurze IBM pomagają
przedsiębiorstwom w realizacji celów biznesowych poprzez
tworzenie i wdrażanie obciążeń oraz zarządzanie nimi w
środowisku wielochmurowym, które jest zintegrowane z
tradycyjną infrastrukturą. Ściśle zintegrowane infrastruktury
ustępują dziś miejsca modułowym usługom zarządzanym
w środowiskach hybrydowych chmur prywatnych i
publicznych. Jeśli firma chce utrzymać konkurencyjność,
musi przenosić swoje obciążenia do chmur, optymalizować je
i dostosowywać do wymagań aplikacji chmurowych.
Przewodnik umożliwiający porównanie
usług zarządzanych w chmurze
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Podsumowanie
Optymalizacja środowiska informatycznego pomaga
firmom w przyspieszeniu procesów oraz zwiększeniu
skalowalności i bezpieczeństwa. IBM ułatwia
tę optymalizację oraz przetwarzanie obciążeń o
znaczeniu newralgicznym w przedsiębiorstwach
z różnych branż, takich jak służba zdrowia, usługi
finansowe, transport czy media.
Niezawodna technologia w połączeniu z narzędziami
i wiedzą specjalistyczną umożliwia firmie efektywną
optymalizację środowiska informatycznego stosownie do
zmieniających się wymagań oraz, co najważniejsze,
wyprzedzanie rosnących oczekiwań klientów.
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Dodatkowe
zasoby

Ujednolicone zabezpieczenia w chmurze hybrydowej
Zapewnienie bezpieczeństwa w chmurze hybrydowej
wymaga ujednolicenia i uproszczenia złożonych
i rozproszonych zasobów.

Wizyta w ośrodku Garage
Jak przesyłać dane szybciej, pracować mądrzej, łatwiej tworzyć
nowe koncepcje i zasadniczo zmienić sposób pracy.

Zarządzanie architekturą wielochmurową
Dowiedz się, jak zarządzać wieloma chmurami w spójny sposób.
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