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Cyfrowa transformacja niewątpliwie stanowi obietnicę wielu atrakcyjnych rynkowo korzyści. 
Niemniej jednak, infrastruktury starszej generacji, niestandardowe aplikacje, ograniczenia 
prawne oraz wymogi związane z bezpieczeństwem opóźniają migrację firmowych projektów do 
chmury. Z kolei obawy odnośnie uzależnienia od jednego dostawcy chłodzą zapał udziałowców 
stawianych przed perspektywą przejścia do chmury.

W obliczu szybko ewoluującej technologii, fizyczne zaplecze sprzętowe dość szybko może stać 
się przestarzałe. Dlatego regularna modernizacja jest kwestią kluczową dla organizacji, które 
chcą pozostać konkurencyjne, zagwarantować swój rozwój i skrócić czas dotarcia produktu na 
rynek.

Kiedy już zdadzą sobie sprawę z korzyści i opłacalności, jakie niesie wirtualizacja, firmy 
decydują się na outsourcing swoich struktur IT, wybierając prywatne rozwiązania chmurowe. 
Ich główne cele to zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności usług zorientowanych na 
spełnienie potrzeb klienta, a jednocześnie zachowanie kontroli nad budżetem IT.

Wymagania:

• Odizolowana infrastruktura wirtualna, zgodna z wymogami prawnymi
• Infrastruktura hostowana lokalnie w danym kraju
• Gwarantowany poziom bezpieczeństwa
• Uproszczone zarządzanie zasobami i automatyzacja
• Dedykowane i redundantne połączenia

Architektura 
W pełni zautomatyzowana infrastruktura chmurowa z pojedynczym 
dzierżawcą

Uruchamianie i obsługa niestandardowych aplikacji na starzejącym się sprzęcie osłabia 
efektywność działalności biznesowej organizacji i zmusza do szukania nowych rozwiązań. 
W przypadku obciążeń nieprzystosowanych do architektury chmurowej, koszty oraz ryzyko, 
które wiążą się z przejściem na nowe platformy, mogą przewyższyć płynące z migracji korzyści. 
Firmy mają w tej sytuacji do dyspozycji trzy rozwiązania: modernizacja, migracja lub 
rozszerzenie struktur.

Hostowana chmura prywatna pozwala organizacjom posiadającym przestarzałe, lokalne 
infrastruktury na wdrożenie strategii cloud w ich własnym rytmie, bez konieczności porzucania 
istniejącej architektury i zastępowania jej nową. Przedsiębiorstwa wykorzystujące technologię 
VMware w swoich lokalnych centrach danych mogą obsługiwać chmury hybrydowe, 
opracowywać plany awaryjnego odtworzenia struktury IT, czyli Disaster Recovery, lub po prostu 
przenosić swoje obciążenia do rozwiązania hostowanego w chmurze. A wszystko to dzięki 
koncepcji definiowanego programowo centrum danych, SDDC (z ang. Software-Defined 
Datacentre).



Wyposażona w technologie SDDC chmura prywatna to doskonały punkt wyjścia dla firm 
planujących migrację do chmury. Pomaga obniżyć koszty IT i zmniejszyć nakłady inwestycyjne 
oraz poprawić skalowalność i elastyczność infrastruktur, jednocześnie upraszczając 
zarządzanie.

Dzięki hostowanej chmurze prywatnej, klienci biznesowi mają do dyspozycji dedykowane 
infrastruktury z pojedynczym dzierżawcą. Środowisko jest monitorowane, serwisowane 
i w pełni zautomatyzowane przez dostawcę usługi. Dodatkowe zasoby obliczeniowe 
dostarczane są w ciągu zaledwie paru minut, w pełni skonfigurowane i gotowe do 
przetwarzania obciążeń. Dostawca usług chmurowych zajmuje się fizycznymi aspektami 
procesów wdrażania, administracją i bezpieczeństwem, dzięki czemu organizacje mają 
znacznie uproszczone zadanie, skupiając się na zarządzaniu swoimi pulami zasobów, 
wirtualnymi maszynami i aplikacjami.
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1 Źródło: Gartner Market Share Analysis: Virtualization Infrastructure Software, Worldwide, 2017

Software-Defined Datacenter
czyli definiowane programowo centrum danych

Zważywszy na to, że 91%  lokalnych infrastruktur obsługiwanych jest przez technologię 
VMware, rozwiązanie to jest obecnie najbardziej pożądanym środowiskiem wirtualizacyjnym 
dla hostowanej chmury prywatnej. Ale sama wirtualizacja serwerów nie wystarcza już, aby 
sprostać wciąż rosnącym potrzebom i oczekiwaniom. Żeby móc zaoferować dynamiczne, 
zwinne i zoptymalizowane usługi IT, organizacje muszą sięgnąć po architekturę definiowaną 
programowo

Cała infrastruktura definiowanego programowo centrum danych, SDDC (z ang. Software-
Defined Datacentre), jest zwirtualizowana. Serwery fizyczne, urządzenia sieciowe i przestrzeń 
dyskowa są oddzielone od procesów obsługiwanych przez SDDC. Wirtualizacja sprawia, że 
usługi oferowane przez centra danych są niedrogie i łatwe do skonfigurowania, zarządzania 
i użycia. Dzięki integracji z bazową warstwą wirtualizacyjną, SDDC przenosi funkcje 
automatyzacji, operacje i procesy zarządcze do platformy zarządzania chmurą (z ang. Cloud 
Management Platform).

Przede wszystkim, architektura SDDC jest niezależna od lokalizacji geograficznej. Logicznie 
zdefiniowane zasoby mogą znajdować się zarówno w lokalnych centrach danych, jak 
i u dostawców usług chmurowych, otwierając organizacjom dostęp do rozwiązania 
hybrydowego. 

vSphere as a Service

Software-Defined Datacentre oparte na technologii VMware pozwala firmom i organizacjom na 
rozwijanie działalności z wykorzystaniemich istniejących umiejętności i procesów IT 
w uruchomionych środowiskach wirtualnych. Chmura hostowana, napędzana przez vSphere, 
oferuje dobrze znane funkcje, jak High Availibility (HA), czyli wysoka dostępność, odporność na 
błędy (z ang. fault tolerance), Distributed Resource Scheduler (DRS), czyli klaster rozproszonego 
zarządzania zasobami, rozproszone przełączniki oraz wiele innych.

Każda infrastruktura VMware vSphere składa się z trzech podstawowych elementów: liczne 
hosty ESXi, liczne jednostki współużytkowanej przestrzeni dyskowej (lub vSAN) oraz serwer 
vCenter do zarządzania całym środowiskiem. Serwery fizyczne połączone są w klastry 
dostarczające pule zasobów wirtualnym maszynom. Wspólna przestrzeń dyskowa dostępna 
jest dla wszystkich hostów wewnątrz klastra. W ten sposób, pliki maszyny wirtualnej dostępne 
są dla wszystkich hostów. W przypadku awarii hosta, funkcja HA vSphere pozwala na 
zrestartowanie maszyny wirtualnej na innych hostach.

W przypadku niektórych usług, szczególnie wrażliwych pod kątem bezpieczeństwa danych, 
przepisy mogą wymagać wprowadzenia dodatkowych reguł izolacyjnych, jak przy materiałach 
z monitoringu, które muszą być przechowywane i przetwarzane w oddzielnej infrastrukturze. 
Prywatna chmura, w połączeniu z programowo definiowaną siecią (NSX), pozwala 
organizacjom podzielić ich wirtualne centrum danych na pojedyncze, zabezpieczone segmenty. 
Dla każdego indywidualnego obciążenia można określić zestaw polityk bezpieczeństwa 
w oparciu o kontekst aplikacji i użytkownika.



Sieci prywatne

Architektury wielochmurowe i operujące na zasobach rozsianych po wielu centrach danych 
wymagają nowoczesnego rozwiązania sieciowego, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą 
mogły swobodnie łączyć ze sobą i dodawać dostępne usługi chmurowe i technologie bare-
metal. Prywatna sieć wirtualna, taka jak vRack - wiodące w branży rozwiązanie OVHcloud - 
może objąć wiele różnych usług klienta. Może połączyć ze sobą wirtualne oraz fizyczne zasoby 
rozsiane po wielu centrach danych OVHcloud, oferując do 4,000 sieci VLAN, aby połączyć lub 
odizolować dane usługi.

Dedykowane połączenia pomiędzy różnymi obiektami

Często dzieje się tak, że migracja wszystkich obciążeń do chmury jest niemożliwa, albo wymaga 
rozłożenia na długi okres czasu. 

Ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw wyposażonych jest w sieci światłowodowe, połączenie 
się z najbliższym punktem obecności, PoP (z ang. Point-of-Presence), nie powinno stanowić dla 
nich żadnego problemu. To z kolei przekłada się na bezpośrednie połączenia z dostawcami 
usług internetowych, co może oznaczań dedykowane łącza światłowodowe pomiędzy 
punktami PoP a hostowanymi infrastrukturami klientów.

«Przedsiębiorstwa pragną wydzielić całość lub część ich systemu IT na zewnątrz, 
poprzez odizolowanie go za pomocą prywatnej sieci. W takiej sytuacji, najlepszym 
rozwiązaniem jest bezpośrednie, prywatne łącze pomiędzy naszymi centrami 
danych a ich firmowymi biurami lub centrami danych, pozwalające wyeliminować 
bardzo zawodną sieć publiczną».

Guillaume Delabre, OVHcloud Network Architect



Bezpieczeństwo wydzielonej na zewnątrz infrastruktury a zgodność 
z wymogami prawnymi

Outsourcing infrastruktur IT oraz przeniesienie obciążeń do środowiska zewnętrznego wymaga 
dużego zaufania. Aby zmniejszyć związane z migracją ryzyko, organizacje wybierają dostawców, 
którzy są w stanie podeprzeć obietnice związane z bezpieczeństwem odpowiednimi, 
międzynarodowo uznanymi certyfikatami. Certyfikaty SOC 1 i SOC 2 Typ I gwarantują, iż 
wdrożone i stosowane procedury kontroli i monitoring pozwalają dostarczać bezpieczną 
i niezawodną usługę hosted private cloud.

Dla wielu branż, kwestia lokalizacji danych jest wciąż istotna. Dlatego dostawca usług 
chmurowych posiadający własne centra danych i sprawujący pełną kontrolę nad swoją siecią 
będzie z pewnością przyciągać firmy biznesowe, jak również organizmy świadczące usługi 
finansowe i przedsiębiorstwa sektora medycznego. 

Obiekty centrów danych, zaprojektowane zgodnie z poziomem IV standardu Tier, wyposażone 
są w sieci o redundantnej architekturze oraz w niezależny system chłodzenia i instalację 
elektryczną, aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom dostępności wynoszący 99,99% 
(100% dla sieci centrum danych i dostępności magazynu danych). 
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Rekomendowane produkty
Hosted Private Cloud SDDC: zasilana VMware – prywatna chmura hostowana, łącząca sprzęt 
najnowszej generacji z VMware, jedną z najbardziej rozpoznawalnych technologii  przeznaczoną 
do wirtualizacji sieci, przestrzeni dyskowych i procesów obliczeniowych. Gotowe do użycia 
pakiety startowe dostarczają podstawę dla Twojej infrastruktury, podczas gdy dostępne na 
żądanie zasoby gwarantują skalowalność i elastyczność usługi Public Cloud.

vRack: prywatna usługa sieciowa, której zadaniem jest połączenie, izolacja i dystrybucja 
Twoich usług OVHcloud za pośrednictwem jednej lub kilku bezpiecznych sieci. Dzięki sieci 
vRack możesz połączyć ze sobą usługę OVHcloud Private Cloud, serwery dedykowane 
i instancje Public Cloud korzystając z wielu centrów danych na całym świecie.

OVHcloud Connect: prywatne, zabezpieczone podłączenie z jednego z punktów PoP (z ang. 
Point-of-Presence) do ekosystemu OVHcloud. Zbudowana na komponentach najnowszej 
generacji usługa dostarczająca gwarantowany poziom wydajności, bez ukrytych kosztów, 
w oparciu o model pay-per-use.

https://www.ovh.pl/private-cloud/
https://www.ovh.pl/private-cloud/uslugi_zawarte/vrack.xml
https://www.ovh.pl/rozwiazania/ovhcloud-connect/


OVHcloud jest globalnym dostawcą usług w chmurze, specjalizującym się w dostarczaniu 
wydajnych iprzystępnych cenowo rozwiązań, które zapewniają sprawne zarządzanie, 
bezpieczeństwoiskalowalność danych. OVHcloud to rozsądna alternatywa dla rozwiązań 
hostingu, pocztyelektronicznej, serwerów bare metal, chmury prywatnej, hybrydowej 
i publicznej. Grupa zarządza 30 centrami danych w 12 lokalizacjach na 4 kontynentach. 
Produkuje własne serwery, buduje centra danych i wdraża globalną sieć światłowodową, co 
pozwala jej osiągać maksymalną wydajność. Jej filozofią jest przełamywanie schematów. 
Dzięki innowacjom firma OVHcloud zapewnia swobodę działania i bezpieczeństwo, a także 
wspiera przedsiębiorstwa w wyzwaniach związanych zprzetwarzaniem danych. 
Wykorzystując 20-letnie doświadczenie i czerpiąc z europejskich wartości, spółka angażuje 
się w rozwój odpowiedzialnych technologii. OVHcloud staje się siłą napędową kolejnej 
ewolucji chmurowej.

Opinia pracownika OVHcloud
Francois Loiseau, OVHcloud Architect i Team Leader  wyjaśnia środki bezpieczeństwa, 
jakie zostały podjęte w kontekście Hosted Private Cloud w OVHcloud:

ovhcloud.com

Chmura prywatna jest często definiowana jako chmura, którą firmy projektują 
lokalnie, co daje takie same gwarancje, jakie niesie ze sobą dedykowana 
infrastruktura sprzętowa. Zaprojektowaliśmy OVHcloud Private Cloud niczym 
twierdzę, kierując się regułami koncepcjisecurity by design. Przyjęliśmy ścisłe 
kryteria bezpieczeństwa, aby osiągnąć nasze trzy zasadnicze cele: dostępność, 
integralność i poufność.

Abu zarządzać Twoją usługą Hosted Private Cloud OVHcloud, musisz przejść przez 
bramkę chronioną certyfikatem SSL, co stanowi gwarancję bezpiecznego transferu 
danych. W przypadku danych wymagających podwyższonego poziomu 
bezpieczeństwa, dostęp do vCenter może zostać ograniczony do wybranych 
adresów IP. Połączenie z maszynami wirtualnymi może przebiegać na trzy różne 
sposoby: zabezpieczone połączenie poprzez usługę VPN, szyfrowane połączenie lub 
połączenie bezpośrednie za pomocą sieci publicznej. Tym sposobem klient może 
wybrać poziom zabezpieczenia odpowiedni dla jego aplikacji.

Poprzez wdrożenie redundantnej sieci, systemów magazynów danych oraz 
systemów zasilania osiągnęliśmy poziom dostępności wynoszący nawet do 100%. 
Niezawodna wydajność wsparta jest dodatkowo poprzez gwarancję jakości 
świadczonych usług (SLA) oraz gwarancję na sprzęt.

Opracowaliśmy w OVHcloud spójną wewnętrzną politykę kontroli dostępu, zgodną 
z wymogami certyfikatu ISO 27001. W zależności od przyznanej mu roli, 
administrator OVHcloud może mieć dostęp do infrastruktury oprogramowania i do 
interfejsów, ale nie do centrów danych. Z drugiej strony, technik pracujący w 
centrum danych nigdy nie będzie mieć dostępu do warstwy oprogramowania 
OVHcloud Hosted Private Cloud. W obu przypadkach, wszystkie działania 
przeprowadzane przez technika, jak i administratora, są kontrolowane i logowane. 

Zapewniamy identyfikowalność każdej pojedynczej operacji przeprowadzonej 
wewnątrz obszaru objętego certyfikacją, co pozwala zagwarantować integralność 
i poufność powierzonych danych.

https://www.ovhcloud.com/
https://www.facebook.com/ovhcom/
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/
https://twitter.com/OVHcloud



