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Przetwarzanie na brzegu sieci oraz systemy hiperkonwergentne to
dwa ważne kierunki rozwoju technologii związanych z centrami
przetwarzania danych. Jaki jest stosunek polskich firm do tych
koncepcji? Czy te nowe rozwiązania są praktycznie wdrażane
i jakie są bariery hamujące ich popularyzację? Badanie ankietowe
„Computerworld” miało na celu znalezienie odpowiedzi na te pytania.
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EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Według wielu analiz, Edge Computing oraz systemy hiperkonwergentne zyskują coraz większą popularność na świecie. Firmy analityczne
najczęściej prezentują jednak dane dotyczące
rynku globalnego lub jego regionów. Dlatego
„Computerworld” postanowił sprawdzić, jak
wygląda sytuacja na lokalnym polskim rynku.
Badanie zostało przeprowadzone w maju 2021 r.
na zlecenie firmy Lenovo. Oto raport prezentujący
jego podstawowe wyniki i płynące z nich wnioski.
Rynek systemów umożliwiających przetwarzanie
danych na brzegu sieci szybko rośnie. Na przykład, jak wynika z raportu Omdia Edge Report,
na świecie liczba serwerów Edge Computing
instalowanych na brzegu sieci wynosiła w 2020 r.
ok. 2,5 mln. W tym roku wzrośnie do 3 mln, a do
2024 r. będzie to 5 mln serwerów. Według analityków firmy Omdia, oznacza to, że za trzy lata 26%
wszystkich sprzedawanych na świecie serwerów
będzie instalowanych na brzegu sieci.

 zobacz link

zostały przedstawione w raporcie PwC „Edge data
centers: how to participate in the coming boom”.
Podobne prognozy przedstawiają praktycznie
wszystkie znane firmy analizujące rynek, m.in.
Forrester („Forrester Predictions 2021”) i Gartner
(„Gartner 2021 Strategic Roadmap for Edge
Computing”).
Prognozy rozwoju tego segmentu rynku opierają
się przede wszystkim na przewidywanej popularyzacji takich technologii, jak: nowej generacji sieci
bezprzewodowe 5G, systemy IoT, wdrożenia sieci
sterowanych programowo SDN i NFV, a także dużego wzrostu wymagań na przepustowość systemów
telekomunikacyjnych wywoływanego m.in. przez
aplikacje AR/VR (wirtualna rzeczywistość) oraz
usługi strumieniowego przesyłania wideo.
Koncepcja Edge Computing pojawiła się już przynajmniej kilka lat temu. Jest to architektura, która
ogólnie opiera się na idei przetwarzania, a często
także przechowywania danych przez urządzenia
końcowe, kontrolery, serwery lub mikrocentra
danych działające w pobliżu użytkowników albo
urządzeń końcowych, czyli na brzegu sieci. Ma
na celu przede wszystkim zmniejszenie opóźnień
w transmisji danych i obciążenia systemów sieciowych, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, bo wrażliwe dane mogą być przetwarzane
bliżej użytkownika końcowego i nie muszą być
przesyłane w sieci rozległej.

Z kolei PwC przewiduje, że wartość rynku Edge
Computing w latach 2017–2024 wzrośnie z 4 mld
dol. do 13,5 mld dol., a więc 3-krotnie. Dane takie

 zobacz link

 zobacz link
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Jeśli chodzi o systemy hiperkonwergentne,
to według raportu IDC „Worldwide Quarterly

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Converged Systems Tracker” z marca 2021 r.,
w IV kwartale 2020 r. wartość ich sprzedaży
wzrosła o 7,4%.
Natomiast w raporcie „Global Hyper-Converged
Infrastructure Market Size, Status and Forecast
2020–2026” opublikowanym przez Industry
Research prezentowane prognozy mówią o wzroście sprzedaży takich rozwiązań na poziomie
23,8% rocznie do roku 2026 (wartość tego rynku
ma osiągnąć poziom ponad 10 mld dol.).

 zobacz link
Infrastruktura hiperkonwergentna to zdefiniowany programowo system IT, która wirtualizuje
wszystkie elementy konwencjonalnych systemów.
Wirtualizacja dotyczy przetwarzania danych, pamięci masowej i urządzeń sieciowych.
Główne zalety systemu integrującego wszystkie
elementy sprzętowe i oprogramowanie do wirtualizacji oraz zarządzania infrastrukturą to możliwość szybkiego wdrożenia lub modernizacji centrum danych oraz istotne uproszczenie, a często
także zautomatyzowanie procesów związanych
z obsługą systemu.
Zamiast tradycyjnych silosów ze specjalistycznym
sprzętem do przetwarzania, przechowywania
i przesyłania danych, HCI udostępnia zintegrowany
system i jednolity panel administratora do raportowania oraz zarządzania. Istotnie ułatwia to konfigurację systemu i optymalizację działania aplikacji.
Są trzy podstawowe modele wdrożenia infrastruktury hiperkonwergentnej: zakup gotowego
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systemu zawierającego zintegrowane elementy
sprzętowe (serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe) i oprogramowanie; zakup licencji na
oprogramowanie i jego instalacja na posiadanym
lub wybranym przez użytkownika sprzęcie (musi
to być sprzęt certyfikowany przez dostawcę oprogramowania); skorzystanie z chmurowych usług
HCIaaS (HCI jako usługa). Każde z tych rozwiązań
ma wady i zalety.
Koszty wdrożenia rozwiązań HCI na pierwszy rzut
oka wydają się wysokie i jest to z reguły barierą
ich popularyzacji w średnich, a zwłaszcza małych
firmach. Dostawcy zauważyli ten problem i właśnie dlatego niedawno na rynku pojawiły się oferty HCIaaS. Skorzystanie z takiej usługi pozwala na
uniknięcie kosztów początkowej inwestycji.
Ogólnie systemy HCI znajdują zastosowanie
w rozwiązaniach wymagających dużej wydajności i minimalizacji opóźnień, np.: w systemach
bankowych, infrastrukturze VDI, przetwarzaniu
transakcji, analizie danych, obsłudze aplikacji
wykorzystujących uczenie maszynowe lub sztuczną inteligencję. Często są też wykorzystywane
w projektach konsolidacji centrów danych oraz
aplikacjach DR do wydajnego przywracania działania systemu po poważnej awarii.
Umowny podział wielkości firm przyjęty w raporcie to: firmy małe (do 150 pracowników), średnie
(151-1000) oraz duże (powyżej 1000).

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Jakie jest odzwierciedlenie światowych
trendów na polskim rynku
Popularyzacja nowych rozwiązań i technologii
zależy przede wszystkim od oceny korzyści biznesowych, które mogą przynieść.
Jak wynika z badania „Computerworld”, blisko
połowa ankietowanych firm twierdzi, że analizuje TCO – całkowite koszty utrzymania systemu
IT. W efekcie łatwiej jest im ocenić biznesową
wartość wdrożenia takich rozwiązań jak Edge
Computing lub HCI.
Koszty są ważne, ale przygotowanie planów
wdrożenia lub modernizacji systemu wymaga
wiedzy dotyczącej dostępnych na rynku rozwiązań i ich potencjalnej przydatności dla zastosowań w konkretnej firmie. Pod tym względem jest gorzej. Ponad połowa ankietowanych
przyznaje, że niewiele wie na temat systemów
przetwarzania danych na brzegu sieci lub w ogóle nie słyszała o technologii Edge Computing.
Podobnie jest w przypadku systemów HCI. Aż
56% uczestników badania ujawniło, że nic nie
wie albo wie niewiele na temat architektury
hiperkonwergentnej.
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To poważna bariera hamująca popularyzację nowoczesnych technologii, bo trudno myśleć o przydatności wdrożenia, jeśli brakuje informacji na
temat jego funkcji i możliwości. A wiedza to podstawa do podejmowania dobrych decyzji biznesowych, np. oceny, czy warto zainwestować w systemy Edge Computing lub HCI. Niestety, brakuje też
przekonania, że warto taką wiedzę uzyskać, bo aż
80% osób, które wypełniły ankietę otwarcie przyznaje, że nie widzi potrzeby edukacji w zakresie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Jednocześnie za największe wyzwanie i barierę hamującą popularyzację zastosowań Edge
Computing 24% ankietowanych uznało nieznajomość technologii i dostępnych rozwiązań, a potencjalne koszty znalazły się na drugim miejscu (19%
wskazań). Z drugiej strony, 24% firm deklaruje, że
wdrożyło systemy Edge Computing, a 21% rozważa taką opcję. Nieco mniej, bo 16% organizacji
już wykorzystuje systemy hiperkonwergentne,
a 24% rozważa możliwości ich wdrożenia. Poniżej
przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje
o wynikach badania ankietowego.

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Edge Computing w polskich firmach
Czy polskie firmy znają technologię przetwarzania danych na brzegu sieci? Jak wynika z badania
„Computerworld”, 18% ankietowanych deklaruje,
że ma praktyczne doświadczenia w tej dziedzinie,
a 30% wie, jakie są jej zastosowania. Jednocześnie
ponad połowa (52%) przyznaje, że niewiele wie na
ten temat lub w ogóle nie słyszała o czymś takim
jak Edge Computing.

będą w stanie zaoferować użyteczne, finansowo
dostępne systemy, a jednocześnie dotrzeć z tą informacją do potencjalnych odbiorców.
Znajomość i praktyczne zastosowania przetwarzania na brzegu sieci są największe wśród dużych
firm. Natomiast wśród średnich widać zainteresowanie tą technologią, choć jej praktycznych wdrożeń jest wciąż niewiele.

Oznacza to, że jest duże pole do zagospodarowania
przez dostawców tego typu rozwiązań, jeśli tylko

CZY ZNA PAN/PANI POJĘCIE PRZETWARZANIA BRZEGOWEGO – EDGE COMPUTING?

13%

18+30+3913R

nie, pierwsze słyszę
o tym zagadnieniu

Przedstawiciele 18% firm w ogóle nie słyszeli
o Edge Computing, a 39% przyznaje, że niewiele
wie o takich rozwiązaniach. Brak wiedzy
powoduje, że trudno jest mówić o korzyściach
z potencjalnych zastosowań.
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nie, pierwsze słyszę
o tym zagadnieniu

tak, ale tylko od
strony teoretycznej

spotkałem/am się z tym
hasłem, ale niewiele
o nim wiem

30%

tak, ale tylko od strony
teoretycznej

spotkałem/am się
z tym hasłem, ale
niewiele o nim wiem

tak, mam praktyczne
doświadczenia w tym
obszarze

tak, mam praktyczne
doświadczenia w tym
obszarze

39%

18%

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

Korelacja między wielkością firm
i zainteresowaniem technologią Edge Computing
jest wyraźna. Im firma jest większa, tym bardziej
dostrzega potencjalne korzyści z wdrożeń tego
typu rozwiązań.

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

CZY PANA/PANI FIRMA KORZYSTA Z ROZWIĄZAŃ EDGE COMPUTINGU?

24+21+55R

24%

tak, korzystamy

55%

nie i nie planujemy

21%

obecnie nie, ale
rozważamy taką opcję

Najwięcej wskazań (54%) dotyczy przyspieszenia
działania sieci i dostępu do zasobów w oddziałach
firm, a najmniej (28%) rozwiązań zapewniających
przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
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nie i nie planujemy

Popularyzacja Edge Computing zależy od praktycznych zastosowań i oceny korzyści biznesowych, które uzyskuje się, stosując systemy umożliwiające przetwarzanie danych na brzegu sieci.
Ankietowane firmy, które wdrożyły lub planują
takie wdrożenia, wskazują podstawowe obszary,
w jakich systemy znalazły zastosowanie.

obecnie nie, ale
rozważamy taką opcję

Duże firmy są najbardziej zainteresowane
technologią Edge Computing, a małe praktycznie
ją lekceważą.

tak, korzystamy

Ponad połowa ankietowanych firm nie widzi
przydatności wdrożeń Edge Computing, a 45% ma
inne zdanie w tej sprawie i wdrożyło lub planuje
wdrożyć takie rozwiązanie.

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

W ostatnim przypadku mniejsza liczba wskazań
wynika z tego, że tylko niektóre aplikacje mają
wysokie wymagania na małe opóźnienia w transmisji informacji.
Jeśli dodać, że 49% odpowiedzi dotyczyło zapewnienia niezakłóconego działania biznesu w odległych lokalizacjach w przypadku problemów
z łącznością, a 43% obsługi systemów IoT (internet
rzeczy), to praktycznie wszystkie podstawowe obszary zastosowań Edge Computing w przedsiębiorstwach zajęły wysokie pozycje w odpowiedziach.

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Natomiast ocena ważności cech serwerów brzegowych w skali 1–5 okazała się wyjątkowo równomierna. Wszystkie wymienione w ankiecie

parametry i funkcje serwerów brzegowych zyskały oceny 3,4–3,9 punktów i nie ma tu żadnych
liderów lub outsiderów.

GDZIE WYKORZYSTUJE PANA/PANI FIRMA LUB GDZIE DOSTRZEGA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ
EDGE COMPUTINGU W SWOJEJ ORGANIZACJI? W JAKI SPOSÓB?

50%

mamy rozproszoną strukturę firmy, potrzebujemy zwiększyć moc obliczeniową w oddziałach, aby przyspieszyć zbieranie, wymianę i przetwarzanie danych na miejscu

49%

potrzebujemy posiadać niezakłócony i stabilny dostęp do danych i zasobów, nawet jeśli zostanie przerwane połączenie internetoweg np. w sklepach sieciowych

zbieramy i przetwarzamy mnóstwo danych z urządzeń IoT (np. z czujników w fabryce)

43%

chcemy przyspieszyć działanie sieci i dostępu do zasobów w oddziałach firmy

54%

28%

implementujemy rozwiązania przetwarzania w czasie rzeczywistym w oferowanych produktach i usługach
(np., elektroniczne etykiety cenowe, urządzenia komunikacyjne / reklamy na autostradach)

Obszary zastosowań systemów Edge Computing w polskich firmach.

KTÓRE CECHY SERWERÓW BRZEGOWYCH UWAŻA PAN/PANI ZA NAJWAŻNIEJSZE? (OCENA W SKALI 0–5)

3,8

niezawodność, w tym możliwość pracy w trudnych warunkach np. w dużym zapyleniu, wysokich temperaturach

kompaktowe rozmiary, oraz wiele opcji montażu, np zawieszenie na ścianie

bezpieczeństwo fizyczne np. wbudowane czujniki ruchu, samoszyfrujące dyski

wiele opcji łączności (sieć kablowa, WiFi, sieć komórkowa LTE i 5G)

łatwość wdrażania i możliwość scentralizowanego zarządzania

3,4
3,6
3,9
3,9

Wszystkie wymienione cechy serwerów brzegowych zostały przez ankietowanych uznane za ważne.
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Za największe wyzwanie i barierę hamującą popularyzację zastosowań Edge Computing ankietowani uznali nieznajomość technologii i dostępnych
rozwiązań (24% wskazań), a na drugim miejscu
znalazły się koszty związane z wdrożeniami (19%).
Jak widać na wykresie, pozostałe obszary potencjalnych problemów były względnie rzadko wskazywane (12%–17% odpowiedzi).
Jakie są korzyści z wdrożenia systemu
Edge Computing zintegrowanego z chmurą

obliczeniową? Za największą korzyść aż 72%
ankietowanych uznało poprawę wydajności
przetwarzania danych, np. dostarczanych przez
urządzenia IoT. Podobną liczbę wskazań – 50%–
52% – uzyskały: wyeliminowanie opóźnień,
ograniczenie kosztów operacyjnych, unikanie
przeciążeń sieci, wyższa stabilność oraz dostępność usług. Nieco mniejszą wagę ankietowani
przywiązują do funkcji związanych z bezpieczeństwem, choć wskazało na nie 42% uczestników badania.

JAKIE WYZWANIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM BRZEGOWYM DOSTRZEGA PAN/PANI W SWOICH ORGANIZACJACH?

24%

nieznajomość technologii i dostępnych rozwiązań
konieczność zmiany podejścia do kwestii bezpieczeństwa

13%

kłopotliwe zarządzanie i monitorowanie
trudności w wykonywaniu kopii zapasowych

12%

dodatkowe koszty inwestycji
niejednorodność dostawców technologii

13%

17%
19%

Nieznajomość technologii oraz dostępnych rozwiązań Edge Computing to największa bariera hamująca
wdrożenia – przyznaje 24% ankietowanych.
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KTÓRE KORZYŚCI DOSTRZEGA PAN/PANI W INTEGRACJI ROZWIĄZAŃ EDGE COMPUTINGU Z CHMURĄ OBLICZENIOWĄ?
poprawa wydajność przetwarzania danych np. zbieranych z urządzeń IoT
eliminacji opóźnień w przesyłaniu i przetwarzaniu danych
ograniczenie kosztów operacyjnych np. wykorzystania łączy, przestrzeni dyskowej
unikanie przeciążeń sieci
wyższa stabilność oraz dostępność usług i zasobów
wyższy poziom bezpieczeństwa

28%

zwiększenie zadowolenia użytkowników

52%
51%
50%
50%
42%

72%

72% ankietowanych uważa, że poprawa wydajności przetwarzania danych to najważniejsza zaleta
systemu Edge Computing zintegrowanego z chmurą.

W praktyce integrację systemów lokalnych
z usługami chmurowymi zrealizowało 32% ankietowanych, a 28% planuje jej realizację. Warto
zauważyć, że aż 40% badanych negatywnie
podchodzi do takiej koncepcji i deklaruje, że nie
zamierza korzystać z chmurowych lub hybrydowych systemów IT.
Z negatywnego podejścia do usług chmurowych
wynikają konsekwencje dla firmy. W przypadku systemów Edge Computing może hamować
wdrożenia niektórych rozwiązań. Większość
nowoczesnych technologii jest bowiem rozwijana z uwzględnieniem możliwości, jakie dają
systemy chmury publicznej lub prywatnej. Brak
integracji oznacza często ograniczenie funkcji
i możliwości wdrażanego rozwiązania.

CZY PANA/PANI FIRMA INTEGRUJE LUB PLANUJE
INTEGRACJĘ ROZWIĄZAŃ EDGE COMPUTING
Z CHMURĄ OBLICZENIOWĄ?

32+28+40R

32%

tak, integrujemy zasoby
lokalne z chmurą
obliczeniową

40%

nie i nie planujemy

28%

nie, ale rozważamy
taką opcję

60% firm już wdrożyło usługi chmurowe lub planuje z nich korzystać, ale 40% nie widzi takiej potrzeby
nawet w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Infrastruktura hiperkonwergentna
Drugi temat badania dotyczył rozwiązań hiperkonwergentnych HCI (Hyper-Converged
Infrastructure). Ankieta miała miała na celu
wykazanie ich popularności i postrzegania przez
polskie firmy.
Okazało się, że aż 56% ankietowanych przyznało, że nic nie wie albo wie niewiele na temat architektury hiperkonwergentnej. Jednak 17% deklaruje, że ma praktyczne doświadczenia w tym
obszarze. Biorąc pod uwagę fakt, że systemy

HCI zyskują na świecie popularność, ale wciąż
nie jest to architektura dominująca w centrach
danych, te 17% można uznać za dobry wynik.
Jeśli spojrzeć na te dane, uwzględniając wielkość
firm, widać, że systemami HCI zainteresowane
są przede wszystkim duże organizacje. Wśród
przedsiębiorstw średniej wielkości zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze, choć warto
zauważyć, że systemy HCI są głównie adresowane właśnie do tego segmentu rynku.

CZY ZNA PAN/PANI POJĘCIE ARCHITEKTURY HIPERKONWERGENTNEJ – HCI, HYPER-CONVERGED INFRASTRUCTURE?

18%

16+28+3818R

nie, pierwsze słyszę
o tym zagadnieniu

45% ankietowanych deklaruje praktyczną lub
teoretyczną znajomość architektury HCI.

nie, pierwsze słyszę
o tym zagadnieniu

tak, ale tylko od
strony teoretycznej

spotkałem/am się z tym
hasłem, ale niewiele
o nim wiem

28%

tak, ale tylko od strony
teoretycznej

spotkałem/am się
z tym hasłem, ale
niewiele o nim wiem

tak, mam praktyczne
doświadczenia w tym
obszarze

tak, mam praktyczne
doświadczenia w tym
obszarze

38%

17%

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

Wdrożenia i zainteresowanie systemami
hiperkonwergentnymi to zdecydowanie domena
dużych firm.

12
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EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

HCI jest względnie nową architekturą, więc na
popularność jej wdrożeń w centrach danych wpływa czas odświeżania i wymiany infrastruktury.
Z badania wynika, że tylko 15% polskich przedsiębiorstw modernizuje swoje systemy co mniej niż 5
lat. Najczęściej okres korzystania z posiadanej już
infrastruktury wynosi 5–7 lat, a aż 41% ankietowanych deklaruje, że jest to więcej niż 7 lat.
Jeśli skorelować te wyniki z wielkością firm, widać,
że najbardziej konserwatywne pod tym względem
są małe przedsiębiorstwa, które maksymalnie wydłużają czas korzystania ze sprzętu. W przypadku
dużych i średnich firm dominuje 5–7-letni okres,
zanim podejmowane są decyzje o modernizacji
infrastruktury.

CO JAKI CZAS WYMIENIAJĄ PAŃSTWO INFRASTRUKTURĘ DATA CENTER W FIRMIE?

41%
Powyżej 7 lat

24+21+55R

15%

Co 3–5 lat

44%

Co 5–7 lat
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Powyżej 7 lat

13

Co 5–7 lat

Większość małych przedsiębiorstw stara
się maksymalnie wydłużyć czas korzystania
ze sprzętu, podczas gdy firmy duże i średnie
najczęściej modernizują infrastrukturę IT
co 5–7 lat.

Co 3–5 lat

Dominujący czas korzystania z systemów IT
w polskich firmach wynosi 5–7 lat.

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

CZY PANA/PANI FIRMA KORZYSTA Z ROZWIĄZAŃ HCI?

16+24+60R

16%

tak, korzystamy

61%

nie i nie planujemy

24%

obecnie nie, ale
rozważamy taką opcję

Najbardziej sceptycznie do koncepcji HCI podchodzą małe firmy. Najwięcej wdrożeń Infrastruktura
hiperkonwergentna znalazła w firmach dużych,
choć widać, że budzi rosnące zainteresowanie
przedsiębiorstw średniej wielkości.
Jakie są zastosowania HCI w firmach, które już
wdrożyły infrastrukturę hiperkonwergentnś lub
planują jej wdrożenie? Odpowiedzi ankietowanych

14
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nie i nie planujemy

Z badania wynika też, że ponad 60% firm deklaruje
brak zainteresowania wykorzystaniem rozwiązań
hiperkonwergentnych, 16% z nich już korzysta,
a 24% rozważa możliwość ich wdrożenia.

obecnie nie, ale
rozważamy taką opcję

Małe firmy są zdecydowanie sceptyczne,
jeśli chodzi o HCI, a z infrastruktury
hiperkonwergentnej korzystają głównie duże
przedsiębiorstwa.

tak, korzystamy

HCI powoli zdobywa popularność, choć ponad
60% ankietowanych firm na razie odrzuca
możliwość wdrożenia takiego systemu.

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

nie wskazują zdecydowanego lidera. Praktycznie
wszystkie wymienione w ankiecie zastosowania
uzyskały podobną liczbę wskazań. Jest jednak jeden
ciekawy wyjątek: tylko 23% osób wymieniło systemy VDI (wirtualne desktopy), które jeszcze kilka lat
temu były podstawową aplikacją, do obsługi której
systemy HCI były i są przeznaczone.
Na pytanie o ocenę w skali 1–5 wymienionych
w ankiecie korzyści, które przynosi lub może
przynieść wdrożenie infrastruktury hiperkonwergentnej, uśrednione wartości okazały się bardzo
podobne. Wszystkie oceny znalazły się w przedziale wartości 3,3–3,7.

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

W KTÓRYCH OBSZARACH PANA/PANI FIRMA WYKORZYSTUJE LUB PLANUJE WYKORZYSTYWAĆ ARCHITEKTURĘ HCI?
obsługa obciążeń wirtualizacyjnych

43%
48%
43%

uruchamianie krytycznych aplikacji biznesowych
składowanie danych
obsługa dużych baz danych
analityka biznesowa

32%

disaster recovery
wirtualizacja desktopów

23%

57%

55%

HCI to obecnie uniwersalne systemy pozwalające na obsługę wszystkich zadań oczekiwanych od
centrum danych.

W KTÓRYCH OBSZARACH PANA/PANI FIRMA WYKORZYSTUJE LUB PLANUJE WYKORZYSTYWAĆ ARCHITEKTURĘ HCI?

3,3
3,3
3,5
3,7
3,6
3,6
3,4
3,7
3,4

zmniejszenie liczby sprzętu
oszczędność przestrzeni dyskowej
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
scentralizowane zarządzanie
łatwe wdrożenie i lepsza skalowalność
ograniczenie ryzyka dzięki wysokodostępnym i redundantnym klastrom
uproszczenie architektury centrum danych
możliwość szybszej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe
niższe koszty inwestycji i utrzymania infrastruktury

Ocena korzyści, jakie może przynieść wdrożenie HCI (w skali 1–5).

W JAKICH OBSZARACH W ZAKRESIE INWESTYCJI I UTRZYMANIA DOSTRZEGA PAN/PANI OSZCZĘDNOŚCI Z WDROŻENIA
ARCHITEKTURY HCI
zasoby ludzkie – mniejsza liczba specjalistów, mniejsza liczba codziennych czynności zarządzania
oszczędność prądu – zasilanie, chłodzenie
oszczędność przestrzeni fizycznej w centrum danych
niższe koszty zakupu infrastruktury (capex)
nie interesuje nas ten obszar, kwestie kosztów mają dla nas drugorzędne znaczenie

HCI to przede wszystkim łatwiejsze zarządzanie systemem IT.

15
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6%

17%
13%
10%

54%

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

CZY POSIADA PANI WIEDZĘ NA TEMAT ROZWIĄZAŃ HCI
OPARTYCH O MICROSOFT AZURE STACK?

49%
Nie posiadam

51+49+R

JAKIEGO TYPU ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU
ARCHITEKTURY HCI LEŻĄ W GESTII PANA/PANI
ZAINTERESOWAŃ?

2,3
2,4
2,3

Microsoft
Nutanix
Vmware

Preferencje dotyczące platform programowych
wykorzystywanych w systemach HCI (średnia
wartość ocen w skali 1–5).

JAKI RODZAJ WIRTUALIZATORA WYKORZYSTUJĄ
PAŃSTWO W WASZYM DATA CENTER?

51%

Tak posiadam

Jeśli zaś chodzi o preferowane przez ankietowanych platformy do wirtualizacji infrastruktury hiperkonwergentnej i zarządzania tą infrastrukturą,
to oceny w skali 1–5 dały jednolity rozkład. Okazało
się, że wszystkie główne platformy (Microsoft,
Nutanix, VMware) są traktowane podobnie, żadna

39%
41%

Microsoft Hyper-V

Tylko połowa ankietowanych wie, co to
są rozwiązania HCI oparte na platformie
Microsoft Azure Stack.

Vmware

20%

Nutanix

Platformy wirtualizacyjne wykorzystywane
w ankietowanych firmach.
z nich nie jest preferowana. Innymi słowy, ankietowanym jest obojętne, jakie oprogramowanie
wykorzystuje konkretny system HCI.

CZY PANA/PANI FIRMA ANALIZUJE CAŁKOWITY KOSZT UTRZYMANIA (TCO) INFRASTRUKTURY?

28%
nie wiem

tak

nie wiem

49%

nie

nie

49+23+28R

tak

23%

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

Tylko w połowie polskich firm analizowane są całkowite koszty utrzymania systemu IT. Firmy
średniej wielkości częściej analizują koszty utrzymania systemu IT niż duże organizacje.
16
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NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Podstawą do oceny ekonomicznego uzasadnienia
inwestycji w takie rozwiązania jak HCI jest parametr TCO (całkowity koszt utrzymania systemu). Blisko połowa ankietowanych deklaruje, że
w ich firmie TCO jest analizowane, ale 23% nie
prowadzi takiej statystyki, co oznacza, że w ich
przypadku ocena biznesowej wartości wdrożenia
takich rozwiązań jak Edge Computing lub HCI jest
utrudniona. Jednocześnie można zauważyć, że

do analizy TCO nieco większą wagę przykładają
firmy średnie niż duże.
Wiedza to podstawa podejmowania dobrych decyzji biznesowych, np. oceny, czy warto inwestować w systemy Edge Computing lub HCI. Pod tym
względem ankietowani wykazali dużą pewność
siebie, bo aż 80% z nich nie widzi potrzeby edukacji
związanej z zastosowaniami takich rozwiązań.

CZY POTRZEBUJE PAN/PANI EDUKACJI ODNOŚNIE ROZWIĄZAŃ EDGE COMPUTING ALBO HCI?

80%
nie

20+80+R

20%
tak

17
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nie

Zapotrzebowanie na edukację jest tylko
nieznacznie większe w przypadku małych
i średnich firm.

tak

Tylko jeden na pięciu specjalistów lub
menedżerów widzi potrzebę edukacji w zakresie
rozwiązań Edge Computing lub HCI.

podział na przedsiębiorstwa wg. wielkości
duże

średnie

małe

EDGE COMPUTING I ARCHITEKTURA HCI
NOWE PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE CENTRÓW DANYCH

Informacje o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone w maju 2021 r.
metodą CATI/CAWI na próbie ponad 100 średnich
i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce,

w sektorach: FMCG/Dystrybucja/Handel;
Przemysł/Produkcja/Wydobycie; Transport/
Spedycja/Logistyka.

BRANŻA

STANOWISKA

8%

31+61+8R 6+48+46R
31%

FMCG/Dystrybucja/
Handel

Transport/Spedycja/
Logistyka

61%

46%

Przemysł/Produkcja/
Wydobycie

Specjalista ds.
informatyki

51-80

3%
2%

18%
17%

81-150
151-250
251-500
501-1000
1001-2000
powyżej 2000

18
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6%
7%

18%

CIO

48%

Dyrektor/Kierownik
ds. informatyki

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA
11-50

6%

29%

BADANIE COMPUTERWORLD

