
Zarządzanie centrum 
danych w dowolnym 
miejscu
Uwolnij swoją firmę, upraszczając złożoność 
obszaru IT, aby lepiej zarządzać chmurą, 
danymi i aplikacjami. Cisco® Data Center jest 
wszędzie tam, gdzie znajdują się Twoje dane.

Nowe centrum danych wykracza poza 
granice sprzętu w lokalnej siedzibie 
i tworzy środowisko infrastruktury sieciowej, 
które jest szybkie, złożone i nieustannie 
rozszerzane. Aby to osiągnąć, dział IT musi 
przyjąć nowe podejście do zarządzania 
infrastrukturą centrum danych. 

Kluczowe elementy:
Automatyzacja na każdym etapie cyklu życia IT;

Rozszerzanie środowiska wielochmurowego wszędzie 
tam, gdzie znajdują się Twoje dane;

Wszechobecne zabezpieczenia w całej sieci.
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Omówienie

Spotkaj się z centrum danych 
w dowolnym miejscu. 
Coraz więcej danych powstaje poza tradycyjnym centrum danych, 
ponieważ użytkownicy, którzy chcą uzyskać większą kontrolę i dostęp do 
zasobów na żądanie, pomijają IT i przenoszą się do chmury. Trzonem tej 
zmiany jest nowy rodzaj aplikacji, które są modułowe i rozprzestrzenione 
w firmie, regularnie i szybko udoskonalane oraz wykorzystujące maszynowe 
uczenie i sztuczną inteligencję, co przyczynia się do jeszcze większej 
złożoności nowoczesnego środowiska aplikacji.

 Nowe wymogi centrów danych
Najważniejszą rolę centrum danych jest obsługiwanie, 
dostarczanie i zabezpieczanie aplikacji w całej firmie. 
Aplikacje podążają za danymi. W chwili obecnej firmy 
potrzebują i mogą pozyskiwać dane z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie tak, aby odpowiedzieć 
na pytania o swoich rynkach i klientach.

 Nowe centra danych
Nowe centrum danych umożliwia udostępnianie 
aplikacji i danych w lokalnych zasobach, tak jak 
i w prywatnej, hybrydowej i publicznej infrastrukturze 
chmury. Wyzwaniem dla działu IT jest egzekwowanie 
bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i spójnych 
polityk w ramach płynnego środowiska w chmurze.

 Zmiana to zakłócenie. 
IT ma okazję wykorzystać złożoność i rozwijać się 
zgodnie z występującymi zakłóceniami – a nie je 
zwalczać. Zakłócenia, gdy odpowiednio się nimi 
zarządza, mają potencjał stać się czymś pięknym.

90%

Trzy trendy przyczyniają się do zwiększenia złożoności: 

90% wszystkich 
danych, które dziś 
istnieją, zostało 
stworzonych przez 
użytkowników, 
aplikacje i urządzenia 
w ciągu ostatnich 
dwóch lat1.



1.	 „Data	Never	Sleeps	5.0	(Dane	nigdy	nie	śpią	5.0)”,	DOMO,	2017.

Nowe centrum danych nie jest już określane jako miejsce, w którym znajduje 
sprzęt, ale miejsce, gdzie znajdują się Twoje dane. Odpowiadając na ten trend, 
Twój zespół IT musi dokonać zmiany infrastrukturalnej i operacyjnej. Pierwszym 
kluczem do zmniejszenia złożoności systemu, oszczędności czasu i odpowiedzi 

na popyt biznesowy jest automatyzacja. 

Przejdź do automatyzacji

Zapoznaj się z dokumentem

Więcej informacji na temat zmieniających się środowisk centrów 
danych można znaleźć w raporcie IDC Analyst Connection.
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/idc-enterp-work-infras-operat.pdf


Automatyzacja

Rozpocznij 
automatyzację.
Cisco uważa automatyzację za kluczową 
funkcjonalność zapewniającą oszczędność 
czasu, która umożliwi spełnianie wymogów 
biznesowych, a jednocześnie uwolni cenne 
zasoby IT, które będą mogły zająć się bardziej 
strategicznymi procesami.

 Sieci intuicyjne
Sieć intuicyjna (ang. IBN) to ewolucja automatyzacji, 
która rozwiązuje problemy związane ze złożonością, 
prędkością i wyzwania związane z brakiem specjalistów. 
Sieć intuicyjna jest zaprojektowana w taki sposób, 
aby dostarczane usługi działały szybciej i były bardziej 
niezawodne, jednocześnie eliminując przestoje w bardziej 
złożonych środowiskach. Sieć intuicyjna to holistyczna 
architektura weryfikująca pełen cykl życia, która 
przekształca intencje biznesowe w konfigurację sieci, 
a następnie automatycznie aktywuje ją w całym centrum 
danych, a jej ostatecznym celem jest spełnienie intencji.

1:20

Rozwiązania automatyzujące Cisco są zintegrowane 
z platformami ekosystemów partnerów i popularnymi 
łańcuchami narzędzi IT do automatyzacji powtarzalnych 
i złożonych systemów kontrolujących przepływ 
pracy. Dzięki temu dział IT każdego dnia może lepiej 
przewidywać i obniżać ryzyko oraz czas pracy. 

Cisco zapewnia programowalność i otwarte 
interfejsy API w sieci, a także ofertę infrastruktury 
do przetwarzania danych, która zwiększa wydajność 
i umożliwia bardziej dynamiczne i wpływowe formy 
automatyzacji w centrum danych.

90%

Strategia automatyzacji Cisco obejmuje:

Do 2023 roku 
90% istniejących 
dziś aplikacji nadal 
będzie w użyciu1.

Automatyzacja systemu kontrolującego 
przepływ pracy i optymalizacja obciążeń

Zautomatyzowane i programowalne 
przełączanie i przetwarzanie danych 
w centrum danych

Uzyskaj więcej informacji na temat centrum 
danych.

Sprawdź przełączniki Sprawdź serwery

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/intent-based-networking.html?socialshare=anchor-video1
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/data-center-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html


Unikalne funkcjonalności 
automatyzacji Cisco obejmują:
Niezawodnie działająca sieć
Pełny i stały wgląd w sieć dzięki analizom 
przewidującym Cisco. Jeśli zostanie wykryty 
problem z infrastrukturą, system wyświetli komunikat 
z propozycją działań naprawczych. 

Optymalizacja obciążeń
Jeśli serwery są przeciążone, cierpi na tym wydajność 
aplikacji. Cisco oferuje automatyzację, która 
dopasowuje obciążenie do infrastruktury, uzyskując 
i dynamicznie utrzymując doskonałą równowagę. 

Rozwiązania AI Ops (sztuczna inteligencja 
dla operacji IT) oparte na chmurze
Platformy AI Ops wykorzystują Big Data, 
nowoczesne uczenie maszynowe i inne 
zaawansowane technologie analityczne, aby 
usprawnić operacje IT dzięki zapewnieniu 
proaktywnego, osobistego i dynamicznego wglądu.

1. Gartner	Magic	Quadrant	o	sieci	w	centrum	danych,	Andrew	Lerner	i	Joe	Skorupa,	11	lipca	2018.

2.	 Platformy do zarządzania opartymi na chmurze systemami napędzanymi sztuczną inteligencją spełniają ważną potrzebę rynku,	IDC,	lipiec	2018.	

3. „Operating	Model	Transformation	Leverages	Connected	Systems	(Transformacja	modelu	operacyjnego	wykorzystuje	połączone	systemy)”,	IDC,	2018,	
https://www.IDC.com/promo/thirdplatform/digitaltransformation/operatingmodel.

Automatyzacja musi zostać uruchomiona we wszystkich punktach krytycznych infrastruktury, 
aby całkowicie odciążyć zespół IT, który będzie mógł zająć się ważniejszymi ze 

strategicznego punktu widzenia zadaniami. To kluczowy pierwszy krok. Ale czego potrzebują, 
aby bezproblemowo przenieść swoją firmą do środowiska wielochmurowego?

Przejdź do środowiska wielochmurowego

Kadra kierownicza ds. IT uważa sztuczną inteligencję i uczenie 
maszynowe wykorzystane w narzędziach do zarządzania 
operacjami IT jako sposób na konkurowanie w obszarze 
prędkości i jakości2. Cisco wykorzystuje moc sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego do analizowania danych 
telemetrycznych w czasie rzeczywistym w sieci i podłączonej 
do chmury infrastrukturze przetwarzającej dane. Ułatwia to 
firmom identyfikację odchyleń od procesów, słabych punktów 
i braku wydajności, co sprawia, że firmy IT są bardziej 
proaktywne. 40%

Do 2022 roku, prawie 
40% procesów 
operacyjnych będzie 
naprawiało i uczyło się 
samo, co zminimalizuje 
potrzebę ludzkiej 
interwencji lub 
poprawek3.

Operacje wspomagane przez 
sztuczną inteligencję
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/network-assurance-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/workload-optimization-manager/index.html
https://www.Cisco.com/c/en/us/products/Servers-Unified-Computing/intersight/index.html
https://www.Cisco.com/c/en/us/products/Servers-Unified-Computing/intersight/index.html
https://www.IDC.com/promo/thirdplatform/digitaltransformation/operatingmodel


Środowisko wielochmurowe

Zarządzanie środowiskiem 
wielochmurowym
Celem stosowania chmury nie jest już tylko wydajność – a nawet 
nie elastyczność lub szybkość; celem jest wprowadzenie innowacji 
biznesowej. W Cisco uważamy, że bardzo ważne jest, aby 
programiści mogli tworzyć aplikacje, które odpowiadają potrzebom 
biznesowym, a nie ograniczeniom informatycznym. Dlatego 
środowisko wielochmurowe to nowa rzeczywistość branży IT. 

Dobre środowisko wielochmurowe 
zaczyna się w domu. 

Ponieważ chmura publiczna nie zawsze będzie 
spełniać potrzeby środowisk o dużych obciążeniach 
lub ze specyficznymi rodzajami danych, Cisco 
oferuje rozwiązania w chmurze, które dają twórcom 
chmur elastyczne i najlepsze w swoim rodzaju opcje 
automatyzacji i modernizacji centrum danych.

Nowym klientem jest programista.
Programiści wymagają funkcji i usług wielu chmur 
publicznych od lokalnych danych i aplikacji. Dział 
IT musi zapewnić spójne i działające środowisko 
dla całego cyklu życia aplikacji, która – zgodnie 
z potrzebami programistów – jest bezpieczna, 
skalowalna, odporna i łatwa do zarządzania.

Przejmij kontrolę nad publiczną chmurą.
Firmy muszą zapewniać skuteczną integrację z wieloma 
publicznymi i prywatnymi zasobami, dlatego właśnie 
Cisco udostępnia ofertę dla środowisk wielochmurowych, 
która zawiera zabezpieczenia, narzędzia analityczne, 
narzędzia do zarządzania chmurą, a także usługi sieciowe, 
przetwarzania i doradcze. 

93%

93% firm, które 
decydują się przejść na 
chmurę, mają zamiar 
korzystać ze środowiska 
wielochmurowego 
w ciągu kolejnych 
12 miesięcy, a 58% 
z nich współpracuje 
z przynajmniej czterema 
dostawcami1.



1.  „Multicloud Is the New Normal (Rozwiązania wielochmurowe to obecnie standard)”,	IDC,	marzec	2018 

Wyjątkowe funkcje środowisk 
wielochmurowych Cisco to:
Spójne polityki sieciowe w środowisku 
wielochmurowym
Wyłączne integracje z platformami na chmurach 
publicznych, które zapewniają spójną politykę sieciową 
i bezpieczeństwa w centrach danych zarządzanych 
przez dział IT i w chmurach publicznych. 

Podstawy infrastruktury wielochmurowej
Hybrydowe stosy obliczeniowe stworzone we 
współpracy z czołowymi dostawcami, którzy 
wykorzystują publiczne usługi chmurowe w siedzibach 
klientów w aplikacjach natywnych dla chmury i do 
wprowadzania szybkich innowacji. 

Programowalna	infrastruktura
Bardzo istotne dla chmury oraz metodyk DevOps 
produkty sieciowe oraz produkty do przetwarzania 
danych w centrum danych Cisco są od początku 
stworzone z myślą, aby firmy mogły w sposób 
bezpieczny korzystać z aplikacji zarówno 
w środowiskach wielochmurowych, jak i na obrzeżach 
sieci.

Cisco DevNet
Bezpłatne narzędzia, warsztaty szkoleniowe, środowiska 
testowe dla programistów i zasoby społeczności, 
wspierające specjalistów IT w rozwijaniu kariery 
ekspertów i praktyków metodyki DevOps. 

Przyjęcie i przyspieszenie strategii wielochmurowej to podstawa 
niezawodności dostarczanych aplikacji i danych, bez względu na 

ich fizyczną lokalizację. Ale co z bezpieczeństwem?

Przejdź do bezpieczeństwa
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/pl_pl/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex/index.html
https://developer.Cisco.com/site/Data-Center/


Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie centrum 
danych w dowolnym miejscu
Wraz z poszerzaniem granic operacyjnych centrów danych, 
zabezpieczenia muszą być obecne wszędzie i rozwijać się wraz 
z centrum danych w całym środowisku, od chmury po obrzeża sieci. 
Oferta Cisco zawiera zaawansowane zabezpieczenia, które są na tyle 
wydajne, by chronić cały system, a jednocześnie dość skrupulatne, aby 
kontrolować poszczególne obciążenia. 

Wgląd w informacje
Nie możesz chronić czegoś, czego nie widzisz. Cisco 
pomoże Ci zrozumieć, co dzieje się w sieci i centrum 
danych, jak działają aplikacje w chmurze i wdrożone 
lokalnie, a także kto do ma do nich dostęp. Wszystko to 
dzięki rozwiązaniu, które kontroluje każdy pakiet danych 
przechodzący przez centrum danych, oznacza je 
i automatycznie identyfikuje oraz oflagowuje anomalie.

Ochrona przed zagrożeniami
Współczesne centra danych są wielowarstwowe 
i wymagają odpowiedniego wielowarstwowego 
podejścia do bezpieczeństwa. Cisco umożliwia firmom 
wykrywanie, blokowanie i dynamiczne reagowanie, 
dzięki czemu zapobiega kradzieżom danych lub 
przerwom operacyjnym, a także zapewnia wgląd 
w zachowanie napastnika, co pomoże w ograniczeniu 
konsekwencji kolejnych incydentów.

Segmentacja 
Krytyczną częścią zapewniania bezpieczeństwa jest 
maksymalne zmniejszenie obszaru narażonego na atak 
i ograniczenie możliwości jego szerzenia z jednego 
zasobu na kolejne. Cisco może pomóc w utrzymaniu 
funkcji segmentacji w rozproszonym centrum 
danych – od obrzeży, poprzez rdzeń, aż po środowisko 
wielochmurowe. Odpowiednie posegregowanie danych 
oznacza, że w razie incydentu bezpieczeństwa, atak 
zostanie powstrzymany przez ograniczenie.

191
Wykrycie incydentu 
bezpieczeństwa 
zajmuje firmom 
średnio 191 dni1.



1. „The	30	Cybersecurity	Stats	That	Matter	Most	(30	najważniejszych	statystyk	na	temat	cyberbezpieczeństwa)”,	TechBeacon,	22	marca	2018,	https://techbeacon.com/30-cybersecurity-stats-matter-most.

Unikalne funkcje zabezpieczeń 
Cisco obejmują:
Zaawansowana ochrona przez przeciążeniami
Witamy w holistycznym rozwiązaniu zapewniającym 
ochronę przed obciążeniami dzięki połączeniu 
zautomatyzowaych zabezpieczeń w modelu zero zaufania, 
klastrowaniu aplikacji wykorzystujących maszynowe 
uczenie i egzekwowanie spójnej polityki białej listy. 

Globalne informacje o zagrożeniach
Poznaj Cisco Talos™, nasz globalny zespół badaczy 
zagrożeń i wyrafinowanych, opartych na chmurze 
systemów, wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Twoja cyfrowa infrastruktura to najcenniejszy środek trwały, a Cisco 
traktuje tę sprawę poważnie. Dzięki niezawodnemu wykrywaniu zagrożeń 

i całemu zespołowi, który zajmuje się ich badaniem i eliminowaniem, 
Twoja sieć pozostaje bezpieczna, a dane służą dokładnie do tego, do 

czego mają służyć. 

Przejdź do okazji
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https://techbeacon.com/30-cybersecurity-stats-matter-most
https://www.Cisco.com/c/en/us/products/Data-Center-Analytics/tetration-Analytics/index.html
https://www.Cisco.com/c/en/us/Products/Security/Talos.html


Okazja

Odkrywając potencjał 
w każdym miejscu
Gdy aplikacje i dane mogą znajdować się w dowolnym miejscu, konieczne 
jest innowacyjne podejście w kwestii projektowania, tworzenia i zarządzania 
centrum danych. Kolejnym wymogiem działu IT jest osiągniecie spójności 
operacyjnej i obniżenie kosztów, nawet gdy klienci przechodzą na infrastrukturę 
wielochmurową. Strategia Cisco łączy automatykę, środowisko wielochmurowe 
i bezpieczeństwo jako część holistycznej architektury, dzięki której centrum danych 
obsługuje aplikacje i dane niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki rozwiązaniu Cisco 
Data Center możesz zmaksymalizować wydajność aplikacji, zwiększyć elastyczność 
operacyjną i spełnić jak najszerszy zakres potrzeb biznesowych.

Przeczytaj raport

Pobierz raport

Pierwszy krok w celu zbudowania centrum danych w dowolnym miejscu:

Firma	Gartner	nie	rekomenduje	żadnych	dostawców,	produktów	ani	usług	przedstawionych	w publikacji,	a	także	nie	sugeruje	użytkownikom	technologii	wyboru	tylko	tych	dostawców,	którzy	otrzymali	
najwyższe	oceny	lub	inne	wyróżnienia.	Publikacje	badawcze	firmy	Gartner	przedstawiają	opinie	organizacji	badawczej	Gartner	i	nie	powinny	być	uznawane	za	fakty.	Firma	Gartner	odrzuca	wszelkie	
gwarancje,	jawne	lub	domyślne,	w odniesieniu	do	tego	badania,	włącznie	z gwarancjami	przydatności	handlowej	lub	przydatności	do	określonego	celu.

©	2019	Cisco	i/lub	podmioty	powiązane.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.	Nazwa	i	logo	Cisco	oraz	Talos	są	znakami	towarowymi	lub	zastrzeżonymi	znakami	towarowymi	firmy	Cisco	i	(lub)	jej	podmiotów	
powiązanych	w	Stanach	Zjednoczonych	i	innych	krajach.	Listę	znaków	towarowych	firmy	Cisco	można	znaleźć	na	stronie	Znaki	towarowe	w	witrynie	internetowej	Cisco.	Znaki	towarowe	innych	podmiotów	
wymienione	w	tym	dokumencie	są	własnością	ich	prawnych	właścicieli.	Użycie	słowa	„Partner”	nie	oznacza	stosunku	partnerstwa	między	firmą	Cisco	a	jakąkolwiek	inną	firmą.	(1901)	

Zobacz, jaka jest nasza pozycja na rynku:
Firma Gartner określiła Cisco jako lidera w badaniach Magic 
Quadrant z listopada 2018 roku dotyczących infrastruktury 
hiperkonwergentnej. 

Firma Cisco została uznana liderem w badaniu Magic Quadrant 
z lipca 2018 roku dotyczącym sieci w centrum danych. 

Modernizacja architektury 
sieci w centrum danych 

Obsługa infrastruktury 
wielochmurowej

Zabezpieczenie centrum 
danych

Strona główna Omówienie Automatyzacja Środowisko 
wielochmurowe

Bezpieczeństwo Okazja

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-5VLQ3CX&ct=181130&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-56H26I2&ct=180711&st=sb
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/data-center-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/converged-infrastructure/index.html#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/security/secure-data-center-solution/index.html

