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EDITORIAL

Scientia est potentia

P

okud chceme nějaký produkt/službu, hledáme většinou výrobce, resp.
dodavatele. Ptáme se tedy: „Kdo dodává produkty/služby, které potřebujeme?“ a „Dodává dobře?“ neboli „Jaké má reference?“. Je téměř
úsměvné, že z nich vždy vyplyne – ke všeobecnému podivu –, že zákazníci
uvedení v seznamu referencí byli vždy spokojeni. (Jen blázen by se asi chlubil špatnými referencemi.) Dalším důvodem může být, že všichni klienti
spokojeni opravdu jsou.
Málokdo se však dále zeptá: „Kdo pracuje ve společnosti potenciálního
dodavatele?“ nebo „Jaká je opravdová firemní filosofie a vize předmětné společnosti?“ nebo „Je rozdíl mezi tím, jak je vize společnosti deklarována jejím
vedením a jak je chápána a naplňována jednotlivými pracovníky?“. Také se
málokdo zeptá, jaké úspěchy měla společnost nejen minulý rok, ale před
pěti, deseti nebo dokonce před dvaceti lety. Teprve důvěryhodné a pravdivé
odpovědi na takové dotazy však podávají plastický obraz vybrané společnosti. Pokud nás jako zákazníka uspokojí, budeme vybrané firmě důvěřovat.
Hluboké znalosti v oboru, spolehlivost, přímé a slušné jednání, otevřenost, důvěryhodnost a loajalita k zákazníkovi – to jsou základní stavební kameny „filosofie“ celé společnosti MHM computer a. s. Dbáme maximálně
na to, aby všichni zaměstnanci MHM computer tuto filosofii chápali a jednali vždy v jejím duchu jak mezi sebou, tak s dodavateli, s partnery a v neposlední řadě (tedy v první řadě) se zákazníky společnosti. Tato filosofie společnosti MHM, tedy přístup k problémům zákazníků a zvláště snaha o vyřešení problémů, byla vždy zakomponována ve firemních sloganech naší
společnosti.
Soubor produktů a služeb společnosti MHM computer se rozrůstá. Slogany minulých let „… známe řešení “, „Služby pro vaše data“, „Data v péči
MHM “ se rozvinutím portfolia přežívají, neboť ukazují pouze část potence
společnosti MHM computer.
Nový slogan naší společnosti „Scientia est potentia“ zahrnuje jak přímo,
tak v přeneseném smyslu slova minulost, současnost a hlavně budoucnost
společnosti MHM computer. A přestože máme nový slogan, MHM computer stále klade důraz na znalosti všech pracovníků a neustálou snahu použít
je ve prospěch zákazníka.

MARTIN MILOSCHEWSKY
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HP 3PAR

Proč se o 3PAR strhla bitva
Petr Prager, MHM computer

P

řed několika měsíci se odehrál tuhý boj dvou velkých rivalů, společností Dell
a Hewlett-Packard, o v Evropě téměř neznámého výrobce storage řešení, 3PAR. Vítězem se stalo HP, a 3PAR je tak
jeho nejnovější akvizicí. Otázkou je, proč obě společnosti
o 3PAR bojovaly tak urputně, že během jejich souboje vzrostly
akcie 3PAR o 200 %. Odpověď vám nabízíme v následujícím
textu.
Především je zde zájem o technologický směr, ve kterém
celý IT svět spatřuje svou budoucnost – cloud data centra.
3PAR svým řešením splňuje požadavky jak na public, tak i na
private cloud, a tak skvěle zapadá do řešení HP Matrix. O Matrixu snad někdy více v jiném příspěvku, teď se pojďme raději
podívat na zoubek 3PARu jako takovému.
Společnost 3PAR vznikla v roce 1999. Jako první pak přinesla do segmentu enterprise storage technologii thin provisioningu, odtud titul z roku 2002 „pioneer and champion“ pro
thin provisioning. V roce 2003 pak 3PAR poprvé uvedl na trh
operační systém InForm, který neustále rozvíjí a s jehož novější generací se setkáme i dnes. V roce 2007
pak společnost přišla s řešením virtuálních domén, které umožňuje izolaci
dat pro zabezpečení v prostředí více
vlastníků („multitenant“). V minulém roce pak nabídla řešení „Adaptive Optimization“, první implementaci autonomního tieringu.

Takže co je 3PAR?
3PAR je storage řešení škálovatelné
od řady mid-range modulárních řešení až po třídu enterprise. Nabízí se
ve dvou produktových řadách, F a T.
Nejvýkonnější řada 3PARu T-800
se jistě může svou softwarovou výbavou chlubit a snese i velmi přísná
měřítka konkurence. Unikátnost řešení 3PAR spočívá mimo
jiné ve faktu, že i nejskromnější produkt F-200 využívá stejný
operační systém, jako jeho vyšší alternativy. Co to znamená, je
zřejmé – i na F-200 fungují ty nejpokročilejší funkce a ve výsledku se tak typicky „enterprise“ vlastnosti dostávají i do
středního segmentu trhu. Popis každé funkcionality by vydal
na samostatný článek, pojďme si tedy alespoň vyjmenovat novinky: ThinProvisioning, Autonomic Storage Tiering, Virtual
Domains, Dynamic Optimization, Mesh-Architecture.

Řada F, kterou je možné pozicovat třeba k HP EVA či třeba
EMC CX, je nabízena ve dvou základních provedeních: F-200
a F-400. Výkonnější řada T, kde můžeme srovnávat třeba
s HDS USPV či EMC DMX, pak následuje v provedení
T-400 a T-800. Řada F může využívat 2–4 controllery, řada T
2–8 controllerů. Jsou možné upgrady v rámci jednotlivých
řad, nikoli mezi nimi (různé diskové police, různé controllery,
jiný backplane). Samozřejmostí je pak značná škálovatelnost
těchto modelů jak ve smyslu kapacity, tak také výkonu.

Vysoká adaptivita
Velká síla 3PARu spočívá v jeho adaptivitě na aktuální požadavky aplikací. Tu zajišťuje volitelná automatická funkcionalita „Adaptive Optimization“, případně „Dynamic Optimization“. Mimochodem, adaptivní optimalizace byla testována jak
jinak než za provozu, kde se utkala se skupinou zkušených storage
administrátorů. Dokázala reagovat stejně dobře jako oni, ovšem
samozřejmě daleko rychleji. Adaptace u 3PARu spočívá v tieringu, ale také třeba v dynamických změnách rozložení jednotlivých RAID skupin.
V současné době 3PAR umožňuje použití
tří typů disků: SSD, FC a SATA. Dá se spekulovat, že bude brzy rozšířeno o v HP oblíbené SAS disky. Každé pole má jeden administrativní server, který sice jako jediná komponenta není redundantní, nicméně
k samotnému chodu pole ani není nutný
a jeho případnou výměnu je možné řešit za
chodu.
Co jistě stojí za zmínku, je nešťastná historická volba sběrnice PCI-X pro controllery,
která je dnes limitujícím faktorem pro využití SAN připojení rychlejšího než 4 GB.
3PAR také osazuje méně paměti než konkurenti. Určitě bychom našli i další diskutabilní
fakta. Dost možná by změny pomohly k ještě
lepším výsledkům, ale tyto argumenty jsou
nakonec irelevantní ve chvíli, kdy 3PAR dosahuje výkonnosti stejné či vyšší než současní
lídři trhu. Nakonec, Hewlett-Packard je společnost technologická a není pochyb o tom, že na limitujících faktorech rychle
zapracuje.

To nejlepší na závěr…
3PAR už brzy přestane být pro Českou republiku „paní Colombovou“. Konec února byl zvolen za termín instalace prvního 3PARu v ČR, konkrétně pak u nás v HP Demo Roomu
v MHM Computer, kde tedy bude možné se s ním seznámit.
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THIN PROVISIONING

Když „tence provisionovat“,
tak jedině s MHM!
Radim Petržela, MHM computer

N

ení tomu dlouho, co jsme se na stránkách našeho časopisu seznámili s novou, moderní a velice efektivní
technologií pro správu diskové kapacity, thin provisioning, která je ve světě Hitachi známá pod jménem Hitachi
Dynamic Provisioning (HDP). Podstata této technologie tkví
v tom, že na rozdíl od tradičního postupu, kdy se fyzicky instalovaná disková kapacita přímo přiděluje připojeným serverům, HDP pracuje s virtuální diskovou kapacitou. Ta má obrovskou výhodu v tom, že disponuje neomezenou velikostí
a nic nestojí.
Dodejme, že bez fyzicky instalované diskové kapacity se to
celé samozřejmě neobejde, protože virtuální disková kapacita
nemůže uchovávat data. Celé to tedy funguje tak, že fyzicky
instalovaná disková kapacita se konfiguruje do tzv. HDP poolu(ů). Nad tímto HDP poolem se vytvářejí virtuální HDP volumy (virtuální LUNy) a ty se klasickým způsobem přidělují
(mapují) připojeným serverům. Servery tyto HDP volumy
(virtuální LUNy) vidí a pracují s nimi jako se standardními interními SCSI disky.
Z pohledu serverů je tedy funkce HDP zcela transparentní.
Servery ukládají data aplikací na virtualizované SCSI disky,
představující virtuální diskovou kapacitu běžným způsobem.
Virtuální disková kapacita, jak již bylo řečeno v úvodu, nemůže uchovávat reálná data. Proto jsou tato reálná data aplikací ve skutečnosti ukládána do HDP poolu, který, jak už
víme, představuje fyzicky instalovanou diskovou kapacitu dis-

formě pointerů o tom, kde v HDP poolu jsou uložena reálná
data pro tento virtuální LUN.
Kapacita HDP poolu se zaplňuje přímo úměrně tomu, kolik dat se uloží do virtuálních LUNů (HDP volumů). Protože
se kapacita z HDP poolu spotřebuje teprve tehdy, kdy se nějaká data uloží do virtuálního LUNu, může být velikost virtuálního LUNu větší, než je fyzicky instalovaná disková kapacita,
tzn. velikost HDP poolu. Potom už stačí pouze sledovat obsazenost HDP poolu a v případě nutnosti provést jednoduché
rozšíření jeho velikosti (obrázek 1).
V případě HDP je datová cesta následující: aplikace ↔
souborový systém ↔ HDP volum ↔ HDP pool. Už také
víme, že podle toho, kolik dat aplikace uloží do HDP volumu
(virtuálního LUNu), tolik se spotřebuje kapacity z HDP
poolu. Jak to ale je s formátováním souborového systému?

Kompatibilita
Když se formátuje souborový systém, zapisují se jeho metadata. Nyní závisí na architektuře, jak často a v jakých intervalech jsou tato metada zapisována. Proto jsou některé souborové systémy, např. NTFS, VMware, XFS, VxFS atd., vhodné,
tedy kompatibilní s HDP, a jiné ne (viz tabulku). Zejména při
plánovaném over provisioningu (celková virtuální disková kapacita je větší než fyzicky instalovaná kapacita HDP poolu) je
nutné použít vhodný souborový systém, jehož formátování nespotřebovává kapacitu HDP poolu. V případě nevhodného
souborového systému, například UFS, JFS nebo HFS, nelze
výhodu over provisioningu použít. Formátování těchto souborových systémů totiž z HDP poolu spotřebuje stejnou
kapacitu, jako je kapacita virtuálního LUNu, tedy
HDP volumu.

Mazání dat

Obrázek 1

kového systému. Virtuální LUN (HDP volume) si můžeme
představit pouze jako logickou definici (popis) „klasického“
LUNu, která mimo jiné obsahuje důležitou informaci ve
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Druhou „záludností“ po volbě souborového systému je
jeho vlastní princip a způsob, jakým maže data. V případě, že budeme pouze zapisovat nová data do HDP
volumu, bude se efektivně spotřebovávat kapacita
HDP poolu. Jak je to ale v případě, že data z HDP volumu smažeme? Bude uvolněna tato kapacita i s HDP
poolu tak, aby se mohla použít pro další zápisy? Odpověď zní NE, tzn. nedojde k uvolnění kapacity
v HDP poolu. Je to dáno způsobem, jakým souborový
systém data maže. Ten data fyzicky nesmaže, jen je označí jako
prázdné (obrázek 2). Proto nedojde ani k uvolnění diskové kapacity HDP poolu.
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THIN PROVISIONING
Obrázek 2

Nyní záleží na „inteligenci“ souborového systému, zda
upřednostňuje výkonnost nebo efektivní využití kapacity
souborového systému. NTFS patří k těm, které preferují
výkon. Proto jsou data zapisována tam, kde se aktuálně
nacházejí pomyslné zapisovací hlavičky. Proto tento souborový systém v režimu zápis, mazání, zápis, mazání atd.
bude spotřebovávat více a více diskové kapacity z HDP
poolu, což obzvláště při over provisioningu není dvakrát
hospodárné (obrázek 3). Naopak souborový systém
VMware upřednostňuje efektivní využití kapacity souborového systému od začátku do konce. Proto se nová
data zapíšou na „smazané“ bloky, čímž se nespotřebuje
další kapacita z HDP poolu (obrázek 4).
Toto chování je dáno tím, že funkce HDP a souborový syObrázek 3

stém jsou dvě zcela nezávislé věci. V případě, že nehodláme využít možnosti over provisioningu, není pro nás
toto chování důležité. Nicméně over provisioning je jednou z výhod HDP a velmi žádanou funkcí. V tomto případě může výše popsané chování způsobit neefektivní nakládání s diskovou kapacitou HDP poolu. Proto Hitachi
do svého řešení thin provisioningu (HDP) implementovalo funkci zero page reclaim. Tato funkce umožní uvolnit spotřebovanou kapacitu HDP poolu. Princip spočívá
v tom, že zero page reclaim prochází použité bloky HDP
poolu, a pokud obsahují samé nuly, budou reclaimovány,
tedy uvolněny k dalšímu použití. Zero page reclaim nám
tedy umožní uvolnit a efektivně využívat kapacitu HDP
Obrázek 4

poolu, ale stále je tu jeden „háček“. Zero page reclaim je hardwarovou funkcí, pracující na úrovni diskového systému
a uvolňuje nulové bloky. Co ale dělá souborový systém,
když maže data? Přepisuje smazané bloky nulami? Ne,
jen označí tyto bloky jako smazané a původní data zde
nechá. Aby nám tedy funkce zero page reclaim fungovala, musíme propojit její logiku s logikou souborového
systému.
Ptáte se, jak tyto dvě různé věci propojit? Funkční řešení jsme pro vás již vymysleli. Je hotové u nás v MHM
computer; pokud tedy přemýšlíte o thin provisioningu,
neexperimentujte a přijďte rovnou k nám.

Operační systém

Souborový systém

Zápis metadat

MS Windows

NTFS

Pouze na začátku souborového systému.

ANO, formátování nespotřebovává kapacitu.

XFS

Zapisuje metadata v intervalech velikosti
skupiny alokačních bloků.

ANO, spotřeba kapacity závisí na velikosti skupiny alokačních bloků,
přibližně = HDP vol × (32 MB/vel. skup.).

Zapisuje metada v intervalu 128 MB.

Středně vhodné, spotřeba kapacity cca 1/3 velikosti HDP volumu.

Zapisuje metada v intervalu 52 MB.
Pouze na začátku souborového systému.
Zapisuje metada v intervalu 8 MB.
Pouze na začátku souborového systému.
Pouze na začátku souborového systému.
Pouze na začátku souborového systému.
Zapisuje metada v intervalu 10 MB.

NE, spotřeba kapacity je rovna velikosti HDP volumu.
ANO, formátování nespotřebovává kapacitu.
NE, spotřeba kapacity je rovna velikosti HDP volumu.
ANO, formátování nespotřebovává kapacitu.
ANO, formátování nespotřebovává kapacitu.
ANO, formátování nespotřebovává kapacitu.
NE, spotřeba kapacity je rovna velikosti HDP volumu.

Linux

Solaris

AIX

HP-UX

Ext2
Ext3
UFS
VxFS
JFS
JFS2
VxFS
JFS (VxFS)
HFS

Vhodný pro HDP, spotřeba kapacity HDP poolu

wwww.mhm.cz
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HDS VSP

VSP: Novinka podruhé
Jan Kerber, MHM computer

wizardem a dělat si to po svém, je těch kliknutí opravdu hodně.

V

Rozhraní CLI –
k čemu všemu se ještě hodí Raid Manager

minulém vydání jsme se
věnovali novince enterprise třídy, Virtual Storage Platform (VSP). Nejdříve
jsme se probrali hardwarem, který byl zásadním způsobem pozměněn. Tentokrát se zaměříme na pozměněný software, který
zůstal zpětně kompatibilní.

Storage Navigator 2 –
obrázkové klikadlo s čarodějem
Nedlouho poté, co jsme po důkladné hardwarové prohlídce
opět složili VSP do provozuschopného stavu, došlo na seznámení s ovládacím softwarem, bez něhož by VSP nebylo tím
všestranným nástrojem, kterým bezesporu je, ale jen tupým
pytlíkem na data. Sekyru nákladové optimalizace zaťal výrobce
i zde, výdaje na vývoj separátní aplikace byly zredukovány na
nezbytné minimum a Storage Navigátor 2 (SN2) je velice podobný device manageru (nově HCS7). Vlastně je to takový odlehčený Device Manager. Uživateli tak nějak nezbude nic jiného, než jej vzít na milost, nicméně v okamžiku, kdy pochopí
jeho intuitivní strukturu, má vyhráno. SN2 je postaven na tzv.
táscích – řekli bychom základních úlohách: vytvoř, nastav, přidej… Tyto konfigurační úlohy, se kterými se vám snaží pomoci
wizardi, jsou poté předloženy systému, který je zpracovává
jednu po druhé. Zamykání prostředků si řídí logika SN2 sama,
byť je interně systém konfigurován jednovláknově. Tato zdánlivě nevýrazná změna dovoluje věc dříve nemyslitelnou a tou je
současná aktivně konfigurační práce více uživatelů současně.
Návod k obsluze nelhal – na některých operacích lze skutečně ušetřit i 62 % kliknutí, nicméně prvotní nadšení po
chvíli vystřídalo vystřízlivění. Entropie (stupeň neuspořádanosti) zůstala plus minus stejná, takže někde se ubralo a někde
se zákonitě muselo přidat.
Nastavit porty tak, aby odpovídaly konfiguraci fabricu, spotřebovalo o 61,4 % kliknutí více. Na druhou stranu musím
konstatovat, že pro 90 % běžných činností je SN2 více než dostačující a v porovnání se svým předchůdcem nabízí i něco navíc. Velice pěkně je kupříkladu zpracován configuration report,
jehož aktivní, barevný a obrázkový HTML výstup bezezbytku
pochopí i vyšší management. Ohromným pokrokem je možnost použití různých zobrazovacích filtrů, které zvlášť v rozsáhlých konfiguracích dovolují udržet pracovní plochu ergonomicky přívětivou. Zatímco u původních verzí SN jsme si leštili
pravé tlačítko myši, tentokrát pro nás připravili vývojáři příjemnou změnu. Téměř všechna kliknutí směřují na levé tlačítko.
Vhodný typ myší je antivandal, military nebo alespoň typ
s prodlouženou zárukou. Pokud se rozhodnete nechat wizard

6

Komu se zajídají animovaná okénka, případně pro toho, kdo
je neocení – což je typický případ operačních a konfiguračních
skriptů, je k dispozici CMD – příkazový řádek. Marketingové
materiály slibují černobílé komandlajně růžovou budoucnost.
Prostý a jednoduchý nástroj, jehož struktura bude jednoduše
uchopitelná a jehož použití nebude činit sebemenší problém
nikomu. Něco ve smyslu „nevyškolené zaučíme“.
Celá komunikace se odehrává v prostředí příkazového
řádku Raid Manageru (zvaného též někdy CCI – Command
Control Interface) pomocí příkazu RAIDCOM, který není ničím jiným než obalem pro známý příkaz RAIDCFG, a to
pravděpodobně proto, že původní syntaxe byla příliš složitá
i pro otrlé Japonce. Příkazový řádek si s vámi povídá pomocí
tohoto jednoho příkazu, na který se postupně nabaluje jako
vláček jeho rozšíření, až se může stát, že se nevejde do stanice.
I na tyto těžké případy bylo pamatováno a každé spuštění příkazu nebo skriptu doprovází kontrola syntaxe. S mikrokódem
pole komunikuje CCI skrze CMD device pomocí HORCM
instancí. Těch samých, které jsou používány posledních 25 let
pro ovládání replikací. Novinkou je pouze možnost přistupovat k CMD device pomocí IP protokolu.
Díky CLI dokážeme pole téměř bezezbytku nastavit: vytvořit, zformátovat LDEV, nastavit porty směrem k hostům, namapovat LUNy, ovládat replikace atd. Dalším poměrně zajímavým kouskem CLI je připojení externích kapacit, natažení
replikačních linek a ovládání provisioningu.

Provisioning –
když se virtualizuje virtualizované
Hitachi si na konceptu virtualizace zakládá již od dob pole
9970V, známého pod kódovým označením RAID450 nebo
marketingovým názvem Lightning. Byl to po všech stránkách
poměrně povedený kousek. Podporoval nejen virtualizaci fyzických disků (PDEV), ale i portů (Host Groups). Jeho nástupce RAID 500, neboli USP, podporoval i virtualizaci externích kapacit, které se připojené přes FC porty stávaly součástí
interního adresního prostoru. USP-V, nebo též RAID600, přinesl virtualizaci kapacit známou jako dynamic provisioning,
která povznesla virtualizaci fyzických kapacit na kvalitativně
vyšší úroveň.

Dé Pé, Dé Té, Há Dé Té –
copak nám to nesete?
DP si můžeme představit jako koncept rozdělování kapacit
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HDS VSP
LVM. Interní kapacity v tzv. poolu jsou rozsekané
na malé kousíčky, které jsou předkládány jako mozaika datovému prostoru serverů, jenž na tyto plochy ukládá svá data. To přináší kromě zvýšení výkonu (datové LDEV v poolu a kousíčky z nich sekané jsou rozprostřeny po všech paritních
skupinách) i jakousi hojně využívanou možnost
předložit serverům s filesystémem, který je plněn od začátku
do konce, jaksi více kapacit, než je fyzicky v poli instalováno.
Bláznivé? Nemožné? Ale kdepak…
Představme si uvažování systémového administrátora. Teď
mám 450 GB dat. Musím plánovat do budoucna a pohledem
do křišťálové koule, nebo do aplikací tzv. hokejkové predikce
budu za rok potřebovat 3 TB dat. Toto číslo vynásobím 2×
a ještě jednou bezpečnostním koeficientem, což je v praxi něco
mezi 1,2 až 10. Výsledný čtvrtpetabajt – 200 TB + malý polštářek k tomu – chci vidět na serverech.
Za normálních okolností by zajásal obchodník (obsah
HDU nejsou plastové záslepky) a zaplakala příroda (s tolika
disky pole žere i bužírku z napájecích kabelů).
Ovšem s DP nadělíme serverům jejich terabajtové disky,
ačkoli fyzicky se v poli může „točit“ opravdu jen oněch
0,5 TB. A zbylé kapacity můžeme doplňovat až v okamžiku,
kdy jsou aktuálně třeba. DP si v podstatě lze představit jako
velký bankomat (nebo bankovní ústav), který slibuje všem klientům, že si z něj mohou vybrat peníze. Pokud se stačí z druhé
strany doplňovat, funguje systém bezvadně. Jenom se všichni
zákazníci nesmí rozhodnout vybrat naráz…
VSP samozřejmě podporuje dynamic provisioning. Pro složení poolu – tedy fyzických kapacit – platí to co pro starší
USP-V. Můžeme mít až 128 poolů: pro rychlé kapacity (SSD),
pro svižné (SAS 15k), pomalejší (SAS 10k), pro archivní
(SATA) nebo i externí (external). Těmto různým typům kapacit říkáme tiery. Nelze je ovšem kombinovat v jednom poolu.

Mixle v pixle
Hitachi Dynamic Tiering (HDT) jde ovšem technologicky
o kousek dál – naši východní soudruzi by řekli „э
т
об
о
л
е
ев
ыс
о
к
о
ек
а
ч
е
с
т
в
о“ – nejen že lze mixovat různé kapacity dohromady v jednom poolu, ale je to dokonce žádoucí. Představte
si, že si pořídíte pouze SSD disky a na ně umístíte svá data ze
serverů. Obchodnictvo by samozřejmě potěšilo, kdyby tomu
tak bylo, ale v tak ideálním světě nežijí ani na západ od našich
hranic. Obsah, tedy kupříkladu filesystém VMFS, je nahrán
a nad ním probíhá produkce. Po čase se ale část prostor stává
víceméně statickým obsahem s přístupem 1× za uherský rok,
a je tedy zbytečné, aby data zabírala místo na drahé a svižné
kapacitě, když se mohou roztahovat na kapacitě relativně pomalejší, ovšem také levnější – SAS/10k nebo SATA. A rychlé
kapacity mohou být použity znovu daty, která je potřebují.
V praxi se to děje tak, že 42MB DP stránky jsou nabízeny

nejprve nejrychlejšímu tieru a teprve postupně se
propadají tam, kam patří. Toto propadání si můžeme představit jako sklenici benzínu, do které je
nalita voda. HTD ve verzi 1 podporuje celkem tři
tiery, takže si do naší virtuální sklenice můžeme
ještě přisypat písek. Jakmile náš obsah přestaneme
datově promíchávat, píseček pěkně klesne na dno
a i emulze se bude mít snahu rozdělit.
Jak je to udělané? Aplikací japonské logiky, tedy použitím
toho, co již jednou použito bylo. HDT má celkem dvě fáze.
V té první se měří četnost návštěv jednotlivých stránek (performance monitoring phase) a ve fázi druhé se stránky s nižší
četností propadají dolů směrem k tieru písek. Zároveň je
stránkám, se kterými se pracuje, nabídnut postup do rychlejší
benzínové vrstvy (page migration phase). Fáze monitoringu
a migrace se periodicky střídají, uživateli zbývá nastavit je
a ovládat tak, aby byly pro produkci přínosem, a ne přítěží.
Nastavit můžeme plný automat se střídáním každý den,
jednou za x hodin nebo plně manuální režim. Migraci, ač je
prováděna uvnitř poolu mezi tiery, lze vypnout a zapnout nad
jednotlivými LDEV. Aby byl výčet možných manipulací
s pooly úplný, můžeme je on-line nafukovat přidáváním fyzických kapacit – stejně jako u HDP, lze je i zmenšovat, a dokonce při splnění určitých podmínek můžeme tier z poolu
i úplně odstranit. Horst z teleshoppingu by ještě dodal: A to
ještě není úplně všechno! S VSP dokážeme převést dynamic
provisioning na dynamic tiering a případně i opačně. To vše
s daty připojenými k běžícímu serveru.

Co říci závěrem?
Je tomu relativně nedávno, co jsem se rozhodl provést malý
pokus na živém materiálu. Roli pokusných králíků si zahrála
skupina studentů instalačního kurzu, který u nás v MHM školíme (základy práce s hardwarem VSP). Předložil jsem jim několik serverů se žádostí, zda by mi pro ně nepřipravili nějaké
virtuální kapacity. Výsledek předčil moje očekávání. I když
byla většina z nich HDS technologií dosud zcela nepolíbena,
byli nejen bezezbytku schopni moje přání převést do praxe, ale
ještě se u toho usmívali a někteří i souhlasně pokyvovali hlavou. Skoro je i podezřívám, že se jim práce se SN2 líbila.
S povedeným hardwarem přichází i povedený software.
Jste-li příznivcem okének, máte vše, co potřebujete na jednom
místě přehledně uspořádané a jednoduše doklikatelné. Potřebujete-li jednoduše spravovat kapacity, je k dispozici několik
wizardů. Nejste-li si jisti svými kroky, je u každého okna použitelná nápověda. Pokud jste příznivcem příkazového řádku,
můžete skoro vše nastavit klávesnicí. Chcete-li bezezbytku využít výkon nejrychlejších kapacit v poli, máte k dispozici
HDT. Není-li vám osud Země ani vašich investic lhostejný,
máte v ruce nástroj, který dokáže jednoduše dostat z minima
prostředků maximum výkonu.
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MHM KOMPETENČNÍ CENTRA

Nekupujme zajíce v pytli
Marek Schejbal, MHM computer

O

bjem ukládaných dat stále
roste. Pouhé ukládání velkých objemů informací přitom není pro podniky v současné době zásadním problémem.
Kapacita moderních paměťových systémů obvykle splňuje nároky uživatelů, ti však hledají odpovědi na jiné otázky: Jak zajistit trvalý a dostatečně rychlý přístup k datům? Jak minimalizovat riziko jejich ztráty? Jak zajistit obnovu dat v případě, že přes veškerou snahu k jejich ztrátě dojde? Jak
ukládat informace efektivně? Jak řídit pohyb dat v datové
infrastruktuře podniku a jak on-line migrovat uložená
data? Jak budovat moderní datový archiv?
Značná složitost současných moderních datových infrastruktur klade vysoké nároky na architekturu datových řešení.
S tím rostou i požadavky na odbornost všech specialistů, kteří
se na návrhu a správě těchto řešení podílejí. Chybně realizovaný projekt obvykle přináší finanční ztráty, a z toho důvodu
již v roce 2005 naše společnost založila kompetenční centrum
pro produkty a služby týkající se datových řešení. Základním
cílem tohoto centra bylo poskytovat komplexní technickou
a vědomostní podporu všem partnerům a koncovým uživatelům produktů a řešení společnosti Hitachi Data Systems
(HDS). Nyní rozšiřujeme portfolio nabízených služeb o řešení
společnosti Hewlett-Packard (HP).

‘

Dženan Mašić (Sales Director, MHM):
Rozšíření portfolia nabízených služeb nám umožní nejen poskytnout alternativní řešení, ale zároveň rozšířený koncept kompetenčního centra
přináší přehlednější a jednodušší formu přístupu k těmto službám. Cílem bylo vytvořit jednoduchý způsob, kterým budou moci partneři a koncoví uživatelé získat přístup k nabízeným službám, a získat tak více informací o vhodných řešeních.
Doposud se činnost kompetenčního centra opírala zejména
o poskytování školení. MHM působí jako Hitachi Authorized
Education Delivery Partner, a kompetenční centrum tak zajišťuje zázemí k realizaci dodávaných kurzů v rámci výukových
programů HDS.
Kromě vzdělávání se činnost kompetenčního centra zaměřuje zejména na demonstrace a ověřování zvoleného konceptu
řešení. Před konečným rozhodnutím určitě každý uvítá možnost si vybraný produkt vyzkoušet. A právě pomocí služeb nabízených naším kompetenčním centrem si může každý buď na
místě, nebo nyní nově přímo ve vlastním datovém centru ověřit jak nabízené funkce vybraných produktů, tak i způsob jejich ovládání.
Možnost vyzkoušení vybraných produktů uvítají jistě nejen

8

‘

Kazimír Martynek (Consultant and Service Support Group Director,
MHM): Jsme schopni demonstrovat širokou škálu hardwarových i softwarových řešení společností HP a HDS; od nejjednodušších paměťových systémů HP P2000 přes inteligentní modulární systémy HDS TagmaStore AMS až po enterprise paměťové systémy s hierarchickou strukturou
(známé jako „tiered storage“) HP 3PAR a virtualizaci prostřednictvím vlajkové
lodi společnosti HDS Virtual Storage Platform. Kompetenční centrum je v posledních letech stále častěji využíváno pro projekty související s archivací dat. Disponujeme proto nejen prostředky pro integraci archivačních řešení HP a HDS se
softwarovými produkty třetích stran, ale především skupinou expertů schopných
tato řešení navrhovat a realizovat.

samotní uživatelé, ale i partneři společností HP a HDS, kteří
tak mohou prakticky předvést nabízená řešení svým zákazníkům. Z vlastních zkušeností víme, že kvalitně připravená demonstrace řešení dá každému jasnou představu o konkrétních
funkcích – představu, kterou nelze nikdy získat pouze z přednášek, prezentací či příruček.
Sebelepší demonstrace funkcí zvoleného řešení však nemusí
poskytnout úplnou představu o tom, jak se budou jednotlivé
produkty chovat v reálném nasazení – při práci s reálnými daty
uživatele. Proto jsme nabízeli možnost sestavit v našem kompetenčním centru tzv. pilotní řešení, a ověřit tak v praxi jeho vlastnosti. Funkčnost řešení pak bylo možné ověřit i na datech uživatele.

Technická základna kompetenčního centra
Kompetenční centrum disponuje širokou škálou zařízení společností HP, HDS i dalších výrobců. Z diskových systémů jsou
zde k dispozici zástupci kompletního portfolia HDS a vybrané
produkty z nabídky HP – jde o různé typy modulárních i enterprise systémů včetně kompletní řady softwaru. Pro některé
projekty – zejména demonstrace virtualizací a migrační projekty – jsou pak využívány i diskové systémy ostatních výrobců.
Laboratoře kompetenčního centra jsou vybaveny i dalšími
zařízeními, jako jsou například přepínače pro sítě SAN od spo-

‘

Marek Schejbal (Global Solution Services Manager, MHM): Nový
koncept kompetenčního cetra, rozšířený o řešení založená na technologiích HP, jde však dále. Zaměřuje se zejména na zpřístupnění prostředků partnerům a koncovým uživatelům – a to co možná nejjednodušší formou. Společně s HP jsme vytvořili nový internetový portál, na kterém je
možné rezervovat prostředky a objednávat služby s nimi spojené. Všichni tak
mají možnost plánovat demonstrace či testování zvolených řešení nejen v prostorách našeho kompetenčního centra, ale budou mít i alternativu realizovat tyto
služby přímo v jimi zvolené lokalitě. To podpoří realizaci nejvhodnějších řešení
založených na požadavcích koncových zákazníků a otestovaných na reálných datech v reálných prostředích. Tento přístup jsme běžně praktikovali u velkých enterprise řešení. Tímto však nabízíme stejnou možnost i ostatním zákazníkům.
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‘

Marek Schejbal (Global Solution Services Manager, MHM): Když
koncoví uživatelé požadují integrované řešení, žádají více než jen integraci hardwaru a softwaru – chtějí skutečné řešení navržené v souladu
s jejich obchodními procesy a strategií ukládání dat, která odpovídá
současným i budoucím potřebám podniku. Naším úkolem je pomoci uživatelům
nejen deﬁnovat požadavky či rovnou navrhnout vhodné řešení, ale také pomáhat
při vytváření strategie poskytování jejich vlastních ICT služeb.

lečností Brocade a CISCO, servery na platformách Windows,
Linux, HP-UX, Solaris a AIX nebo zálohovací systémy reprezentované jak tradičními páskovými knihovnami, tak jejich virtuálními mutacemi. Disponujeme i prostředky pro integraci archivačních softwarů s archivními řešeními HP a HDS.
Technické vybavení kompetenčního centra tak umožňuje
simulovat celou řadu prostředí SAN i NAS včetně moderních
virtualizačních technik a správy heterogenních prostředí či hierarchicky uspořádaného („tiered“) úložiště dat.

Odborné služby
Nedílnou součástí úspěšně realizovaných projektů v oblasti
ukládání a správy dat je schopnost poskytování odborných služeb. Dnešní projekty se totiž neobejdou bez integrace nabízených hardwarových či softwarových komponent s jinými prostředky v datových centrech uživatelů.
MHM vždy bylo předním poskytovatelem odborných služeb v oblasti ukládání a správy dat. Na základě přání zákazníka
jsme poskytovali široký výběr vysoce odborných služeb pokrývajících celý cyklus provozní životnosti datové infrastruktury.
A právě soulad datové infrastruktury zákazníka s jeho obchodně specifickými cíli je posláním našeho nově vytvářeného
týmu Global Solution Services.
Cílem dodaných odborných služeb tedy není pouze fungující datové řešení. Naším záměrem je:
• Pomoci sladit IT s obchodními cíli klienta.
• Snížit náklady a zlepšit úroveň zákazníkem poskytovaných
ICT služeb.
• Snížit rizika spojená s provozem datového centra.

MHM KOMPETENČNÍ CENTRA
S naší podporou tak budou mít klienti možnost poskytovat
správné zdroje v pravý čas.

Přehled odborných služeb
Storage Economics Consulting jsou služby zaměřující se na
audit dosavadních datových infrastruktur, klasifikaci dat a analýzu jejich hierarchie. V neposlední řadě se zabývají ekonomickým zhodnocením provozované či nově zvažované datové infrastruktury.
Storage Management Services je oblast služeb zabývající
se vlastní implementací datových řešení a jejich vzdálenou
správou. Kromě těchto základních cílů se zabývá i složitými
projekty souvisejícími s optimalizací infrastruktury informačních technologií a migracemi dat z různých prostředí do prostředí HP a HDS.
File and Content Services jsou odborné činnosti vázané na
rozvíjející se oblast souborového ukládání dat, archivaci, katalogizaci a vyhledávání dat podle obsahu. S tím jsou spojeny
i návrh a realizace řešení spravujících životní cyklus informací.
Business Continuity and Disaster Recovery je oblast služeb, se kterou má naše společnost dlouholeté zkušenosti. V našich laboratořích jsme se mimo jiné podíleli i na testování vývojových verzí řešení HDS pro konzistentní on-line zálohování prostředí Microsoftu i řešení geografického zabezpečení
dat. Zejména tyto znalosti pak uplatňujeme při návrhu i realizaci projektů zálohování, obnovy a geografického zabezpečení
dat v prostředích Microsoftu, Informixu a Oraclu.
Spojením možností našeho kompetenčního centra se znalostmi získanými při realizovaných projektech u nás i v zahraničí, které zúročujeme právě v oblasti odborných služeb, jsme
nyní plně připraveni poskytnout zákazníkům i partnerům HP
a HDS špičkové služby a trvalá partnerství. Natrvalo tak eliminujeme i v dnešní době relativně běžnou praxi pořízení neozkoušených a v konečném důsledku nevyhovujících řešení.

MHM Competency Center
for HP global ICT solutions

Slavnostní otevření
proběhlo 16. 3.
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ISO 27000

Nepodceňujte informační
bezpečnost
Miroslav Teichman, Convenio Consulting

T

o, co před 15 lety trápilo jen velké společnosti, se stává
realitou pro firmy všech typů ve všech odvětvích. Závislost organizací na svých datech je neoddiskutovatelná, a tak se stává zajištění dostupnosti a důvěrnosti informací klíčovým úkolem pro chod těchto subjektů i pro jejich
důvěryhodnost. Problematika informační bezpečnosti je široká, zahrnuje celou škálu řešení, jejichž cílem je především
zajistit požadovanou úroveň dostupnosti a zamezit neautorizovaným přístupům i únikům informací.
Každá z organizací se musí s tímto faktem vyrovnat na
úrovni technologické i organizační. Prvním krokem k zajištění
bezpečnosti informací je zjištění, jaká data organizace využívá,
komu mají být přístupná a jaké jsou požadavky na jejich dostupnost. Tato data spolu s analýzou rizik poskytnou organizaci nezbytné vstupy pro další kroky.
Těmito kroky jsou především:
• analýza prostředí organizace,
• nastavení procesů týkajících se práce s informacemi,
• vytvoření dokumentace v závislosti na rozsahu a požadavcích dané organizace, resp. regulatorních požadavcích.
Analytická fáze má za cíl zmapování slabých míst organizace a identifikaci hrozeb v oblasti informační bezpečnosti.
Zabývá se například použitými technologiemi pro řízení přístupu k informacím, objektovou bezpečností, zálohováním
a obnovou dat, ale i procesy týkajícími se práce s lidskými
zdroji, procesy nákupu a vývoje i krizovými plány.
Zjištěnými slabými místy je potřeba se zabývat a přijmout
vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo alespoň pro zmírnění možných dopadů. Řešením i v případě slabých míst použitých technologií nemusí být pouze nákup další či dokonalejší techniky; vždy je ale nutné veškerá řešení zasadit do kontextu s celou organizací. Náhradní možnosti v podobě
zavedení procesů například pro případ nedostupnosti některých aplikací mohou být zlomkem nákladů na řešení vysoké
dostupnosti aplikací, které nejsou pro chod organizace naprosto kritické. Slabým místem většiny organizací jsou chybějící
popisy procesů, nedostatky v záznamech a chybějící dokumentace.
Právě zavedení procesů a vytvoření dokumentace je největším objemem práce při řešení informační bezpečnosti. Většině
organizací totiž nechybí jen příručka informační bezpečnosti,
ale i krizové plány, pokyny pro zaměstnance nebo základní dokumentace IT oddělení.
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Convenio Consulting ve svých projektech využívá rodinu
norem, která má za cíl organizacím všech typů a velikostí pomoci zavést a provozovat ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací – Information Security Management System). Rodina
norem ISMS je tvořena směrnicemi:
• ISO/IEC 27000:2009, Systém řízení bezpečnosti informací
– Přehled a slovník,
• ISO/IEC 27001:2005, Systém řízení bezpečnosti informací
– Požadavky,
• ISO/IEC 27002:2005, Souhrn postupů pro management
bezpečnosti informací,
• ISO/IEC 27003, Směrnice pro implementaci systémů řízení bezpečnosti informací,
• ISO/IEC 27004, Řízení bezpečnosti informací – Měření,
• ISO/IEC 27005:2008, Řízení rizik bezpečnosti informací,
• ISO/IEC 27006:2007, Požadavky na orgány provádějící
audit a certifikaci systémů řízení informací,
• ISO/IEC 27007, Směrnice pro auditování systémů řízení
bezpečnosti informací,
• ISO/IEC 27011, Směrnice pro řízení bezpečnosti informací telekomunikačních organizací, založené na ISO/IEC
27002.
Jak je z výčtu existujících i připravovaných norem patrné,
jedná se o značný rozsah požadavků. Convenio Consulting
proto nabízí svým zákazníkům audit stavu informační bezpečnosti v jejich organizaci, zavedení procesů splňujících požadavky norem ISO/IEC2700x a vypracování všech potřebných
dokumentů.

analýzy
technologické testy

ISO
27 000

konzultace
školení
workshopy

Convenio Consulting
U Pekáren 4/1309

odštěpný závod MHM computer a.s.

102 00 Praha 10 - Hostivař

telefon: +420 267 209 111

IČ: 00539422

fax: +420 267 209 222

DIČ: CZ00539422

e-mail: office@convenio.cz

www.convenio.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13137

www.datavpeci.cz

MHM brezen 2011.indd 10

14.3.11 11:31

SOUTĚŽ

Soutěž
Hitachi – Hitachi Data Systems
Hitachi, Ltd., se sídlem v Tokiu v Japonsku, je jednou z předních nadnárodních společností s přibližně 400 000 zaměstnanci po celém světě. Je
dodavatelem širokého spektra systémů, produktů a služeb v různých
odvětvích trhu, a to včetně informačních systémů, elektronických zařízení, energetických a průmyslových systémů, spotřebních produktů
a materiálů, logistických a ﬁnančních služeb.
Hitachi má několik dceřiných společností, mezi něž patří také Hitachi
Data Systems.
Hitachi Data Systems napomáhá organizacím převádět nezpracovaná data do formy cenných informací prostřednictvím jejich zpřístupnění a zjednodušení pro další zpracování. Naší vizí je informační technologie, která je virtualizovaná, automatizovaná, udržitelná a podporuje
technologii cloud. Společnost Hitachi Data Systems poskytuje ve své
třídě nejlepší informační technologie, služby a řešení, které zákazníkům
přinášejí atraktivní návratnost investice, výjimečnou úroveň návratnosti
aktiv a má významný vliv na podnikání. Společnost Hitachi Data Systems, která stojí v čele virtualizace úložných systémů, nabízí společnou
virtualizovanou platformu pro všechna data a informace.
Úkolem globálního podnikání je umožnit nejen dostupnost, ale také
bezpečnost informací. Naše technologie jsou schopny řešit nárůst objemu dat a současně data shromažďovat a spojovat je za účelem tvorby
cenných informací. Tato řešení snižují náklady i provozní náročnost
a zlepšují pružnost informačních technologií. Umožňují lidem zpřístupnění, sdílení a zabezpečení informací. Napomáhají organizacím v inovacích, spolupráci a růstu.
Kombinujeme naše systémy, software a odborné zkušenosti tak,

abychom dostáli potřebám a rozpočtům nejnáročnějších společností.
Naše aplikace zahrnují virtualizaci na úrovni koncových zařízení, masivní
konsolidaci, replikaci dat, archivační řešení a schopnost vertikálního
i horizontálního škálování podle požadavků podniku. Umožňují správu
heterogenních úložných systémů, kontinuitu podnikání, zálohování a obnovu, zvýšení výkonnosti, přenos dat a řízení životního cyklu dat.

Soutěžní otázka:
Kterou z následujících věcí nedodává Hitachi:
a)
b)
c)
d)
e)

jaderný reaktor
auta
vlaky
stavební a důlní vybavení
vysoušeče vlasů

Řešení aktuální otázky pište prosím do formuláře odpovědí
na www.datavpeci.cz do 5. 5. 2011.
Odpověď na soutěžní otázku najdete v příštím čísle.
Slosování správných odpovědí proběhne dne 6. 5. 2011.
Správnou odpovědí z minulého čísla 20/2010 na otázku „Jak je také
jinak označován Hitachi Dynamic Provisioning?“ je varianta „e. THIN
provisioning“. Výhercem se stal Tomáš Bleier z Nové Role.

5. roþník

téma: NOVÝ ROZMĚR DAT
www.datavpeci.cz

MHM jako první představuje 3PAR
HP 3PAR® Utility Storage je první virtualizované diskové pole, které poskytuje nejvyšší možnou výkonnost
a snadnou přizpůsobivost okolnímu prostředí. Využitím klíčových technologií vyvinutých pro podporu
virtualizace splňuje nekompromisně požadavky současných virtuálních datacenter a datacenter využívajících
cloud computing. Velikost IT prostředí již není překážkou, HP 3PAR Utility Storage a jeho funkce multitenancy
s podporou logického členění datového centra podle oddělení, poboček, zákazníků, atd. se lehce přizpůsobí
požadavkům klienta. Diskové pole 3PAR Utility Storage je od počátku koncipováno s důrazem na splnění
veškerých provozních i ekonomických požadavků nejnáročnějších IT řešení.
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