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a ušetřete místo na disku
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data v každém
prostředí!
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Po čem manažer IT touží

editorial

Moralita z Pangong Tso

P

angong Tso – neboli jezero Pangong – je největší himálajské jezero.
Měří na délku asi 134 km, v nejširším místě asi 5 km. Jeho větší část
je v Číně, v Tibetské autonomní oblasti, menší (asi 1/3) v Indii. Je na‑
plněno brakickou vodou. Nachází se ve výšce asi 4 300 m nad mořem a je
obklopeno himálajskými vrcholky. Je úžasné – má krásnou modrou, žlutou,
zelenou, červenou, černou nebo jinou barvu. Barvy se mění podle počasí,
denní doby a směru, odkud se díváte. Prostě krása.

U jezera je možné kempovat. Je tu i několik „hotelů“. Proč je slovo hotel
v uvozovkách, chápou všichni, kdo cestovali v odlehlých oblastech severní
Indie a v „hotelích“ přespávali. Jde totiž o ubytovací zařízení, která se tváří,
že jsou to hotely. Co to znamená? Znamená to, že jste ubytováni obvykle
v pokojích, které mají postele s povlečením, noční stolky s lampičkami, kou‑
pelnu s kohoutky na teplou a studenou vodu, s poličkami a zrcadlem. Ale:
v pokoji se raději nezujete, do postele si dáte svůj vlastní spacák, neboť špína
koberců a povlečení je nepředstavitelná. V lampičkách nejsou žárovky (není
divu, obvykle stejně nejde proud). Poličky a zrcadlo jsou v nepoužitelné
výšce a/nebo ve špatném stavu. Pokud teče voda, pak zásadně studená.
„Hotel“ u Pangong Tso však předčil veškerá naše očekávání a nejbujnější
představy jak cestovatelů – nováčků, tak zkušených matadorů. Po večeři, jež
se skládala výhradně z jídel, která se musela jíst příborem nebo lžící, přinesla
obsluha (dva Indové ve špinavém oblečení) misky s teplou vodou provoně‑
nou citrónem. Po chvilce naprostého překvapení jsme si domysleli, že jde
o „finger bowl“, tedy misky na omývání prstů po jídle.
Ti (asi nevzdělaní) Indové zjevně nevěděli, co dělají. Přejali selektivně ně‑
které vnější znaky vybraného stolování ze západu, aniž se zamysleli nad jejich
smyslem a podstatou. Bylo zřejmé, že na svou „finger bowl“ jsou pyšní a že
právě tato miska dělá jejich hotel HOTELEM. Opakovali bezhlavě to, co se
obvykle dělá – nebo co jim někdo řekl, že se to obvykle dělá, aniž tomu ro‑
zuměli.
Smál jsem se jim. Smál bych se ještě dnes, kdybych si neuvědomil, že ne‑
jsme často jiní. I my mnohdy přejímáme jenom vnější znaky našich vzorů,
aniž adoptujeme v první řadě podstatu věci. Je to i proto, že „uklízet a udr‑
žovat hotel je opravdu složitější, než ohřát misku vody“. Nebudu zde uvádět
příklady z Čech. Ten indický by nám měl stačit.

MARTIN MILOSCHEWSKY
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StoreOnce

Jednou a dost!

Neukládejte dvakrát a ušetřete místo na disku
Petra Kolůchová, MHM computer

O

bjem dat neustále roste, zvyšují se nároky na bez‑
pečné zálohování, proto se taky klade větší důraz na
kapacitu zálohovacích úložišť. Z výzkumu vyplývá, že
70 % dat je duplicitních, v této souvislosti výrobci hledají
nové cesty k uspokojení požadavků svých zákazníků, byla vyvi‑
nuta speciální technika komprese dat, tzv. deduplikace.
Deduplikace zabraňuje ukládání stejných datových bloků
na jednom úložišti. Deduplikační jednotka ukládá referenční
informace o datové struktuře, a díky tomu je schopna při zpět‑
ném čtení deduplikovaných dat zpět obnovit původní kom‑
plexní informaci. Účelem deduplikace je úspora místa na dato‑
vém úložišti.
Rozlišujeme tři základní druhy deduplikace:
na
úrovni souboru (celé, binárně shodné soubory),
●●
s
konstantní
velikostí datového bloku,
●●
s
proměnnou
velikostí datového bloku.
●●

Jak funguje deduplikace
Deduplikace dat je metoda snížení požadavků na
úložiště odstraněním redundantních dat, takže ur‑
čitý datový obsah zabírá prostor na disku pouze jed‑
nou. Deduplikace dat zkoumá datové toky, které
přicházejí do úložiště, kontroluje jejich obsah a ak‑
tivně odstraňuje nadbytečné kopie. Pokud se nalez‑
nou duplicitní data, jsou nahrazena ukazatelem na
již uložený soubor údajů, a vlastní data jsou zaho‑
zena neboli „de‑duplikována“.
Nicméně systém stále udržuje index a strukturu
všech dat, aby bylo možné provést rekonstrukci do
původní formy. Deduplikace dat se provádí na
úrovni bloku, nikoli na úrovni souborů (souborová
deduplikace je známá např. ve formě tzv. single
‑instance storage).
Proces zálohování je perfektním „generátorem“
velkého množství opakovaných kopií dat, a proto je hlavním
kandidátem na deduplikaci, jejíž implementace zde přinese
mnohonásobnou úsporu kapacity.
Jakmile je původní soubor uložen, technologie HP Store‑
Once odstraní duplicitní data až na úrovni bloků nebo bajtů
pro všechny další změny tohoto souboru. Pokud je provedena
změna v původním souboru, pak deduplikace dat uloží pouze
skutečně změněný blok nebo bloky dat, přestože zálohovací
aplikace do zařízení pošle celý soubor v jeho aktuální verzi
(blok je obvykle velmi malý, menší než 10 kB). Například po‑

kud se změní pouze nadpis v dokumentu, který má 1 MB, de‑
duplikační zařízení uloží znovu jen část souboru, obvykle 4 kB
dat, s novým nadpisem a s ukazatelem na první verzi souboru
pro ostatní části dokumentu. Při použití v kombinaci s dalšími
metodami redukce dat, jako jsou běžné datové komprese,
může deduplikace dat snížit objem dat ještě více. To vše při‑
náší následující výhody pro zákazníka:
●● možnost uložení výrazně více dat on‑line, na disku,
●● udržení více zálohovaných dat na disku delší dobu umož‑
ňuje rychlejší přístup k zálohovaným datům pro rychlé ob‑
novení ztracených nebo poškozených souborů,
●● snížení dopadu na produktivitu práce a zároveň poskytnutí
úspory IT zdrojů, fyzického prostoru a požadavků na napá‑
jení,
●● obnova jednotlivých souborů z disku je rychlejší než
z pásky,
●● zvýšení úrovně RPO (Recovery Point Objective) – více
verzí je dostupných velmi rychle a efektivně – zvýšení SLA
(Service Level Agreement),

●● méně investic do fyzických pásek a mechanik – to následně

snižuje náklady na správu a omezuje nutné použití pásky
jen na delší archivaci a obnovy po kompletní havárii,
●● nabízí účinný způsob, jak uskutečnit replikaci dat mimo
pracoviště – deduplikace HP.
StoreOnce poskytuje možnost replikovat site‑to‑site za nižší
cenu a i po velmi pomalých linkách. Replikace je inteligentní
a přenáší do druhé lokality pouze změněná data po dedupli‑
kaci na rozdíl od celého souboru dat. Tím se šetří čas a šířka
pásma, což umožňuje lepší odolnost proti havárii. Odpadají
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StoreOnce
také provozní náklady spojené s dopravou
fyzických pásek mimo datové centrum.

StoreOnce
Technologie StoreOnce od společnosti
HP je novou generací deduplikačního ře‑
šení, které umožňuje lepší správu, vyšší
výkon a efektivnější ochranu dat a zároveň
poskytuje správcům IT efektivní způsob
zvládnutí neúprosného růstu objemu dat.
HP StoreOnce deduplikaci lze použít
na více místech v datovém centru. Výho‑
dou je, že stejná technologie umožňuje
přesun, zálohu a přístup k datům bez nut‑
nosti jejich rekonstrukce do původní
formy (také „rehydratace“) před přecho‑
dem k jinému úložišti.
HP StoreOnce deduplikační software poskytuje lepší výkon
za poloviční cenu konkurenčních řešení a umožňuje klientům
ušetřit až 95 procent kapacity ve srovnání s tradičními for‑
mami zálohování. HP D2D Backup systémy s HP StoreOnce
deduplikací je možné inte‑
grovat do existujících IT pro‑
středí díky flexibilitě jejich
připojení – nabízejí jak NAS
(CIFS/NFS), tak Virtual
Tape Library (VTL) cíle
(přes IP, iSCSI nebo Fibre
Channel), vše v základní vý‑
bavě bez nutnosti nákupu
dodatečných licencí.
Deduplikace a replikace
jsou možné pro libovolný typ
cíle (NFS, CIFS, VTL), na
jednom zařízení lze provozo‑
vat více cílů různého druhu,
a optimalizovat tak použití
zařízení požadavkům IT prostředí. Správa všech funkcí včetně
replikace se provádí pomocí velmi jednoduchého interaktiv‑
ního grafického rozhraní, které je součástí zařízení – a nevyža‑
duje tedy ani instalaci management softwaru, ani hlubší zna‑
losti z oblasti skriptování, textových konfiguračních příkazů
a podobně, jako je tomu u některých konkurenčních techno‑
logií.

Jak HP StoreOnce funguje?
HP StoreOnce software je založen na principu in‑line dedupli‑
kace s hash algoritmem – tzv. hash‑based chunking technice.
Vytvořený hash kód je unikátním otiskem, tzv. fingerprintem
daných dat. Tok zálohovaných dat je na vstupu rozdělen na
bloky s proměnnou velikostí. Například pro 4kB blok v dato‑
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vém proudu je vytvořený
„hash“, který v pouhých 20
bajtech jednoznačně reprezen‑
tuje původní data. Pokud už
stejný blok (se stejným hash
kódem) v úložišti existuje,
uloží se pouze tento hash – do‑
chází tak k masivnímu snížení
velikosti ukládaných dat. Čím
větší bloky, tím menší je šance
na získání stejných dílů repre‑
zentovaných stejným hash kó‑
dem, a tak poměr deduplikace
nemusí být tak vysoký. Čím
menší velikost bloku, více efek‑
tivní procesy, vyšší deduplikace
dat, ale i větší overhead a režie indexování. Systém HP Store‑
Once tedy v reálném čase optimalizuje velikost bloků a hledá
vhodná místa v datovém toku pro jejich dělení. HP StoreOnce
postupuje velmi jednoduše:

1. Při vstupu dat do zařízení (v tomto případě HP
D2D2500, D2D41XX nebo D2D4300 série) je datový tok
rozsekán na řadu bloků o průměrné velikosti 4 kB, proti kte‑
rým je spuštěn SHA‑1 hash algoritmus. Tisíce těchto bloků
jsou pak zpracovávány a deduplikovány najednou v dávkách.
2. Z každé „šarže“ je odebráno malé množství vzorků
(chunks), jejichž hash je porovnán s indexem v RAM paměti
(používá se zde metoda „sparse indexing“ vyvinutá v HP
Labs). Sparse Index mapuje každý vzorek (pomocí jeho hash
klíče) na kus dříve zálohovaných sekcí dat, která obsahují ten
samý vzorek (chunk). Vzhledem k tomu, že index mapuje
pouze vybrané kousky, ne všechny hash výpočty, má až o dva
řády nižší režii než některé alternativní technologie.

StoreOnce

3. Pomocí výsledků z indexu zvolí HP StoreOnce malé
množství dříve zálohovaných sekcí, které jsou velmi podobné
nové dávce dat, a deduplikuje tuto novou dávku pouze proti
těmto částem. Prozkoumá hash seznam bloků a porovná, zda
některé bloky souhlasí s hash klíči aktuální dávky dat.
4. Bloky bez odpovídajících (již uložených) hash klíčů se
zapisují do deduplikačního úložiště a jejich hash klíče jsou
také uloženy jako položky v tzv. receptu. Ten představuje popis
odkazů na jednotlivé bloky zálohovaného toku dat v pořadí,
v jakém byly přijaty HP StoreOnce zařízením – odkaz na
umístění původních bloků. Vše se děje v reálném čase, tak jak
jsou data přijímána zařízením. Pokud jsou data unikátní (to
znamená, že jsou první verzí cca 4kB bloku poprvé ukláda‑
ného v zařízení), jsou fyzicky uložena, navíc s Lempel‑Ziv
(LZ) kompresním algoritmem po procesu deduplikace. Ty‑
pické kompresní poměry LZ algoritmu jsou mezi 1,5 : 1
a 2 : 1, ale mohou být vyšší v závislosti na typu dat.
5. Kusy, jejichž hash odpovídá duplicitním datům, nejsou
zapsány do deduplikačního úložiště. Pouze
jejich hash hodnota je uložena do „receptu“,
na pozici, kam data patří – zde dochází k ma‑
sivní úspoře místa. V průběhu času, jak zaří‑
zení přijímá více a více dat, nachází více
a více shodných hash klíčů. Nicméně aktu‑
ální data jsou uložena pouze jednou, takže
úspora místa nadále roste.
6. Chcete‑li obnovit data ze zálohy v sy‑
stému HP StoreOnce, přístroj vybere správný
soubor „receptu“ a začíná postupně rekon‑
struovat původní datový tok nebo soubor.
Čte soubor receptu jako návod, jak se pů‑
vodní kusy mají složit dohromady a v jakém
pořadí, a vrátí data do původní formy, kterou
poskytuje jako datový tok čtený zálohovací aplikací a proce‑
sem obnovy.
7. Jednotlivé bloky jsou uloženy a drženy v zařízení do
doby, dokud na ně odkazuje alespoň jeden soubor receptu.
Pak jsou automaticky odstraněny během procesu, který je na‑
zýván housekeeping. Ten kontroluje všechny dostupné sou‑
bory receptů a srovnává, které bloky dat nejsou žádným recep‑
tem adresovány – a odmaže je.
Proč je HP StoreOnce lepší než konkurence?
Většina dnešních technologií deduplikace používá hash‑based
chunking technologii. Často se však potýkají s problémy –
s růstem indexů a s množstvím potřebné RAM paměti. Pro
příklad, 1 TB datového toku rozděleného na 4kB bloky potře‑

buje 250 milionů 20bajtových hash záznamů v operační pa‑
měti – vyžaduje tedy 5 GB místa v RAM. Pokud je index ne
efektivní, může výrazně zpomalit zálohování až na nepřijatel‑
nou úroveň nebo vyžaduje velké objemy RAM paměti. Jestliže
systém použije pro deduplikaci bloky větší než 4 kB, rapidně
klesá efektivita deduplikace, jelikož je obtížnější nalézt větší
bloky, které by byly absolutně shodné.
Procenta v grafech značí objem uspořeného místa v závis‑
losti na použité velikosti bloku a možnosti jeho proměnlivé ve‑
likosti.
HP StoreOnce s inovativní metodou Sparse Indexing, vy
vinutou v HP Labs, dramaticky snižuje množství paměti po‑
třebné pro správu indexu, aniž výrazně ovlivňuje výkon nebo
účinnost deduplikace, a to i pro průměrnou velikost bloku
pouhé 4 kB. Nejenže tato technologie umožňuje vytvořit
vysoce výkonné systémy zálohování na disky s nízkou cenou,
ale také umožňuje použití menších velikostí bloku. To vytváří
lepší podmínky pro efektivnější deduplikaci dat, která je odol‑
nější vůči změnám v zálohovaném toku a vhodná pro jakýkoli
formát nebo typ dat.

Nastavení očekávání na kapacitu a výkon
Jednoduchá odpověď je, že můžete čekat cca dvacetinásobné
snížení datového objemu. Nicméně to závisí na povaze záloho‑
vaných dat, metodice zálohování a době, po kterou jsou data
v zařízení uchovávána.
Při typické záloze obchodních dat, po dobu delší než tři mě
síce, mohou uživatelé očekávat deduplikace poměru 20 : 1 pro
denní inkrementální a plné zálohy jednou týdně nebo poměry
ještě vyšší pro denní plné zálohy. Výkon je velmi závislý na spe
cifickém prostředí, konfiguraci, typu dat a HP D2D Backup
System modelu. Podrobnější informace a konkrétní rady může
te nalézt na stránkách společnosti HP, www.hp.com/go/storeonce.
Doufáme, že vás technologie HP StoreOnce zaujala –
v případě vašeho zájmu nás kontaktujte na info@mhm.cz.
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Hitachi Data Systems

Po čem manažer IT touží
Radim Petržela, HDS

P

oložili jste si někdy otázku z titulku a víte, jaká je
správná odpověď? Pokud tipujete, že je to asistentka,
máte pravdu. Ono mít spolehlivou, výkonnou asis‑
tentku, která ví o všem, kde se co šustne, je k nezaplacení.
Právě takovou asistentkou manažera IT je rodina produktů
Hitachi Command Suite (HCS).
HCS představuje jednotnou platformu pro správu, monito‑
rování, analýzu a reportování prostředí IT postaveného na Hi‑
tachi technologiích. Rodina HCS se skládá z různých pro‑
duktů, bloků, které lze vzájemně kombinovat. Díky tomuto
přístupu je možné HCS moduly použít od nejmenších pro‑
středí až po enterprise prostředí skládající se z datových center
a poboček.
Další velikou výhodou rodiny produktů HCS je jednotné
grafické rozhraní s možností organizace zdrojů správy do logic‑
kých skupin, a tím dele‑
gování zodpovědnosti,
kdo co může spravovat,
monitorovat, reportovat
atd., na další, např regio‑
nální, pobočkové správce.
HCS produkty lze in‑
stalovat jak na fyzické, tak
i virtuální servery. Pojďme
si tedy jednotlivé pro‑
dukty rodiny HCS krátce
představit a popsat.

Hitachi Device Manager (HDvM)
Základem rodiny HCS je program Hitachi Device Manager
(HDvM). Jde o centrální studnu vědomostí o aktuální konfi‑
guraci připojených fyzických nebo virtuálních serverů, virtua‑
lizačních platforem (VMware, MS), Hitachi NAS zařízení, di‑
gitálních archivů HCP (Hitachi Content Platform) a Hitachi
diskových systémů.
HDvM umožňuje rychle, efektivně zobrazit IT manažerům
informace, které potřebují vědět: jaké kapacity, komu a po ja‑
kých cestách jsou namapovány, které kapacity jsou volné
a které jsou nakonfigurovány pro interní (systémové) použití.
HDvM představuje jednotnou správu všech diskových sy‑
stémů Hitachi a byl navržen pro pohodlné vykonávání každo‑
denních rutinních úkonů storage administrátorů podle dopo‑
ručených postupů (Best Practice): vytvoření LDEV, mapování
LDEV, konfigurace HDP poolů, konfigurace externí storage
atd. HDvM získává informace z diskových systémů prostřed‑
nictvím sítě LAN.
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Hitachi Replication Manager (HRpM)
Hitachi Replication Manager (HRpM) je nadstavbou pro
HDvM. Jde o centrální knowledge base shromažďující infor‑
mace o všech replikacích (klony, snapshoty, synchr. vzdálená
replikace, asynchr. vzdálená replikace) konfigurovaných v pro‑
středí diskových systémů Hitachi.
HRpM umí rychle zobrazit topologii replikačních párů
včetně kaskád a informace, v jakém stavu se replikační páry
nacházejí. HRpM představuje jednotnou správu všech repli‑
kačních funkcí včetně podpory on‑line zálohování MS Ex‑
change a SQL prostřednictvím VSS a VDI (Volume Shadow‑
copy Service, Virtual Disk Interface).

Hitachi Tier Storage Manager (HTSM)
Hitachi Tier Storage Manager (HTSM) je rozšířením HDvM.
HTSM umožňuje snadnou on‑line migraci dat mezi storage
tiery (SSD, SAS, SATA, FAT, THIN). V Hitachi virtualizova‑

ném storage prostředí umí HTSM on‑line migrovat data mezi
interní↔interní, interní↔externí, externí↔externí, exter‑
ní↔interní diskovou kapacitou. Externí disková kapacita
může být i jiného výrobce. Jinými slovy HTSM umí on-line
přemístit aplikace (data) mezi diskovými systémy různých vý‑
robců. Uživatel v HTSM pracuje s objekty vyšší úrovně, jako
jsou aplikace, storage tiery a spouští jednoduché operace ve
smyslu: tato aplikace se bude on‑line migrovat na tento sto‑
rage tier. Uživatel je tak odstíněn od detailní konfigurace dis‑
kového systému, nepracuje na úrovni LDEV, ale vyšších logic‑
kých celků. HTSM vyžaduje existenci Hitachi enterprise dis‑
kového systému (USP, NSC55, USP, USP‑V nebo VSP).

Hitachi Global Link Manager (HGLM)
Hitachi Global Link Manager (HGLM) je centrální know
ledge base obsahující informace o stavu všech datových cest
připojených hostů s Hitachi MPIO driverem (HDLM).
HGLM umožňuje snadno, rychle zobrazit informace o dato‑

Hitachi Data Systems
vých cestách: které cesty jsou OK, kde jsou varování, jaké cesty
byly řízeně vypnuty nebo které jsou nedostupné. Uživatel
HGLM může tyto cesty centrálně spravovat z HCS unifikova‑
ného GUI: aktivovat cesty nebo z důvodu maintenance (vý‑
měna portu) řízeně vypnout. Unikátní funkcí HGLM je na‑
stavení loadbalancing algoritmu na úrovni LUN (bez HGLM
se nastavuje loadbalancing algoritmus na úrovni hosta =
všechny připojené LDEV používají stejný algoritmus). Další
funkcí HGLM je centrální monitoring datových cest prostředí
s funkcí e‑mailové notifikace v případě výpadku.

Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM)
HDLM je Hitachi MPIO driver umožňující funkce multi‑
path, path failover/failback, loadbalancing (6 algoritmů), path
health check. HDLM má vlastní GUI a CLI.

Hitachi High Availability Manager (HAM)
HAM zabezpečuje vysokou dostupnost Hitachi enterprise dis‑
kových systémů (USP‑V, VSP), které si vzájemně synchronně
replikují svá data. Konfiguraci HAM můžeme přirovnat
k mutlipath prostředí, kde jedna (primární) datová cesta vede
na primární diskový systém a druhá (záložní) cesta vede na se‑
kundární diskový systém. Výpadek primárního diskového sy‑
stému je tak pro aplikace transparentní, protože aplikace auto‑
maticky začnou používat další datovou cestu podobně jako
v klasickém multipath prostředí. Funkcionalita HAM je im‑
plementována v mikrokódu Hitachi enterprise diskového sy‑
stému.

Hitachi Tuning Manager (HTnM)
Hitachi Tuning Manager (HTnM) představuje ústřední data‑
bázi obsahující aktuální i historická data o konfiguraci a vý‑
konu diskových systémů Hitachi, FC switchů, operačních
systémů a DB aplikací, resp. data pokrývající celou datovou
cestu (od aplikace až po fyzický disk). HTnM je tak výborným
analytickým nástrojem, který umí rychle zprostředkovat infor‑
mace a závislosti z nasbíraných dat.
HTnM obsahuje několik desítek již předkonfi‑
gurovaných grafů (pohledů). Jedním klikem tak lze
zjistit závislosti mezi např. investicemi do IT a ná‑
růstem výkonnosti/zkrácení response time nebo
plánováním (předvídáním) růstu výkonu a disko‑
vých kapacit atd. V případě problému s výkonností
aplikace, FC switche nebo diskového systému mů‑
žeme aktuální data o výkonu konfrontovat s histo‑
rickými daty, a tak rychle vyhledat, kde je výkon‑
nostní problém.

stavit vlastní plochy, tzv. dashboardy. Na těchto plochách se
mu potom budou centrálně zobrazovat požadované informace
ze všech HCS produktů, které si na svoji plochu připraví.
HCmD komunikuje s ostatními HCS produkty prostřednic‑
tvím LAN.

Hitachi Compute System Manager (HCSM)
Hitachi Compute System Manager (HCSM) slouží pro cen‑
trální správu a monitoring Hitachi serverů a Blade systémů.

Hitachi Capacity Storage Reporter (HCSR)
Jde o databázi obsahující informace o diskových kapacitách
aplikací, hostů a diskových systémů. Je to užitečný reportovací
nástroj pro plánování růstu diskových kapacit. HCSR dispo‑
nuje přehledným grafickým GUI (založeným na technologii
WEB2) s předdefinovanými pohledy na historický i budoucí
vývoj diskových kapacit daného prostředí z pohledu aplikací,
hostů a diskových systémů.
HCSR je nazýván agentless aplikací, protože není nutné in‑
stalovat agenty na aplikace, hosty a diskové systémy. HCSR
získává potřebné informace standardním komunikačním roz‑
hraním aplikace, OS, diskového systému (WMI, SSH atd.).
Další výhodou HCSR je, že lze použít v heterogenním pro‑
středí, to znamená, že podporuje i jiné storage systémy než Hi‑
tachi.

Hitachi Application Protector (HAPRO)
On‑line konzistentní zálohování MS aplikací Exchange, SQL
and SharePoint pomocí replikačních funkcí diskového sy‑
stému. HAPRO byl navržen pro administrátory MS aplikací,
proto je celé ovládání začleněno do standardní MS MMC
konzole. MS administrátoři jsou odstíněni od hlubší znalosti
Hitachi diskových systémů a replikačních funkcí. Používají jim
známé GUI a jednoduché operace jako zálohuj/obnov Ex‑
change/SQL/SP databázi. On‑line konzistentní zálohování je
založeno na technologiích k tomu určených, tzn. VSS a VDI
(Volume Shadowcopy Service, Virtual Disk Interface).

Hitachi Command Director (HCmD)
Hitachi Command Director (HCmD) představuje
pohledový nástroj, kde si manažer IT může předna‑
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HP DATA PROTECTOR

HP Data Protector –
řešení chránící vaše data
v každém prostředí!
Your HP Data Protector Channel and Sales team

Z

álohování a obnova kritických obchodních informací
konfrontuje zákazníky s roustoucími problémy. Zvět‑
šující se objemy dat, nutná kratší doba zálohovacího
procesu a vývoj v odvětví virtualizace serverů vyžaduje přehod‑
nocení stanovených zálohovacích strategií.
Tradiční bezpečné nástroje, jako jsou v současnosti stále
aktuální páskové jednotky, nejsou vždy to nejlepší médium
pro všechny typy dat. Backup2disk technologie, deduplikace,
snímkování a zrcadlení jsou technologie, přístupy a výzvy,
které musí být zvládnuty v dnešním vysoce konkurenčním
prostředí.
HP Data Protector 7 nabízí sofistikovaný přístup k ochraně
dat a optimální integraci se všemi široce rozšířenými technolo‑
giemi. Jde‑li o zálohování databáze Microsoft Exchange nebo
Microsoft SQL, Oracle, SAP – HP Data Protector může být
velmi lehce integrován do vaší aplikační infrastruktury. HP
Data Protector je navržen, aby snižoval čas vytváření záloh,
a to díky inteligentním 2disk technologiím, jako jsou synte‑
tické nebo plné virtuální zálohy nebo rozsáhlé integrace se sy‑
stémy HP StorageWorks.
Díky integracím Zero downtime backup s řešením pro oka‑
mžitou obnovu dat v HP Data Protector 7 jsou interakce mezi
fyzickým úložištěm a zálohovacím SW velmi zjednodušeny.
Účinnost fyzické paměti v prostředí zálohování
dat hraje stále důležitější roli.
Zálohovat větší objemy dat stále rychleji a mít té‑
měř okamžitý přístup k zálohovaným datům je ne‑
zbytnou součástí každé strategie. HP Data Protector
díky přednastaveným integracím a deduplikacím se
systémem HP StoreOnce umožňuje tyto cíle splnit
bez jakýchkoliv dalších nároků na zvýšení komplexity
prostředí. Díky schopnosti obnovit data Microsoft
exchange serveru, virtuálních serverů nebo například
SharePointu přímo na aplikačním nebo zálohovacím
serveru výrazně snižuje čas nutný k obnově kritických
dat, což řadí HP Data Protector na čelní pozici mezi
zálohovacími řešeními.
HP Data Protector vás chrání v zabezpečených
virtuálních a fyzických prostředích stejně tak jako
v prostředí, kde jsou využívány nové zálohovací tech‑
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nologie a mnoho verzí a typů operačních sy‑
stémů. HP Data Protector můžete vyzkoušet
s plnou funkcionalitou po dobu 60 dnů
zcela zdarma.

Vlastnosti HP Data Protector
Všechny tyto vlastnosti jsou obsaženy v základní licenci HP
Data Protector Starter Pack, a nejsou tedy třeba žádné další
licence:
●● Neomezený počet klientů pro file servery: redukuje náklady
a poskytuje flexibilní integraci do vašeho prostředí
●● Použití knihoven do 60 slotů
●● Built‑in Media Management: Minimalizování času nut‑
ného k obnově dat
●● Free Disaster Recovery Options: Rychlá a bezpečná obnova
fyzických a virtuálních prostředí
●● Integrovaný reporting
Pro více informací týkajících se HP Data Protector 7 pro‑
sím navštivte www.hp.com/go/dataprotector.
HP tým je tu pro vás, aby vám pomohl s vašimi projekty
a strategiemi zaměřenými na zálohování a bezpečnou a rych‑
lou obnovu dat. Pomoci můžeme se školeními, konzultacemi
a technickou podporou. Náš vysoce technicky zdatný tým vám
poskytne veškeré informace a vysvětlí, jak využít vlastnosti HP
Data Protector v malých i velmi komplexních prostředích.

cloudmatrix

CloudSystem Matrix Software
Miroslav Teichman, MHM computer

S

tále více společností i organizací státní správy musí zvy‑
šovat dynamiku změn v organizační struktuře i v klíčo‑
vých procesech. Tuto schopnost změny je potřeba pod‑
pořit i způsobilostí pružně měnit IT prostředí společnosti.
Ovšem neustálé změny v alokaci serverů, datových úložišť
a síťových prvků výrazným způsobem zatěžují rozpočet IT
oddělení.
Rychlost, úspora nákladů a požadavky na vysokou dostup‑
nost jsou patrně nejdůležitějšími důvody, proč se privátní
cloud prosazuje ve stále větší míře, a tento trend vypadá jako
nezvratitelný. Cest, jak vybudovat cloud, je celá řada. Různé
přístupy a řešení se liší v použitých technologiích, implemen‑
tovaných procesech administrace i šířkou různých výstupů
a reportů. Jedním z bezesporu nejkomplexnějších je řešení
Matrix od společnosti Hewlett‑Packard (HP). HP v systému
Matrix přineslo na trh řešení, které bezezbytku splňuje veškeré
požadavky privátních i veřejných cloudů.
HP CloudSystem Matrix je na trhu již od loňského roku.
Jde o první řešení konvergované infrastruktury v tomto od‑
větví, které dokáže definovat a poskytovat služby v pouhých
minutách od zadání požadavku v rámci celé infrastruktury
společnosti. Výrazně tak zvyšuje produktivitu administrátorů,
a snižuje tak celkové náklady na vlastnictví.
Společnost HP v letošním roce přichází s novinkou, s řeše‑
ním HP CloudSystem Matrix 7.1 Software pro menší
a střední společnosti. Vychází z HP CloudSystem Matrix, ale
má menší nároky na instalovanou infrastrukturu. Matrix Soft‑
ware je pro společnosti, které provozují větší počet serverů
s VMware nebo Hyper‑V. Těmto firmám přinese výrazné sní‑
žení nároků na administraci systému, ale i velice detailní pře‑
hled o využití zdrojů (procesorů, úložišť, paměti) jednotlivými
odděleními společnosti nebo i uživateli.
To přináší výrazně vyšší využití jednotlivých komponent
cloudu díky sledování nákladů na využívané zdroje. Je pak
v zájmu každého oddělení včas uvolňovat alokované zdroje
a sledovat i využívání například datových úložišť uživateli.
Matrix Software není nijak závislý na výrobci existující infra‑
struktury, lze ho nasadit i do libovolného heterogenního pro‑
středí. Podstatné pouze je, aby servery spravované z prostředí
Matrix Software využívaly virtualizaci VMware nebo Hy‑
per‑V.
Rozdíl mezi „plnou“ verzí HP CloudSystem Matrix a „lite“
verzí HP CloudSystem Matrix Software spočívá především
v hardwaru. Tedy HP servery, HP networking v podobě Vir‑

tual Connectu a HP podporované storage. Zatímco v případě
HP CloudSystem Matrix Software řídí servery jen prostřednic‑
tvím hypervizoru, v případě podporovaného hardwaru komu‑
nikuje řídící Matrix software napřímo, a má tak větší mož‑
nosti. Nový server s požadovanými službami tak můžete přiřa‑
dit do své infrastruktury několika kliknutími. Také se může
stát, že v konkrétních případech se neosvědčí převod původně
fyzického serveru na virtuální a po čase jej chcete vrátit na fy‑
zický stroj.
Migrace virtuálu na ProLiant server? Opět jen otázka něko‑
lika kliknutí! Takovému serveru zase dokážete jednoduše vnu‑
tit síťová nastavení stejně jako dedikovat fyzickou storage.
Možnosti Matrixu se mohou v čase měnit, tedy může být uži‑
tečné začít dnes se softwarovou variantou a ve vhodné chvíli,
kdy budete potřebovat inovovat servery, přejít na „full“ verzi.
Taková dodatečná integrace je bezproblémová, prostě jen při‑
budou další možnosti.

Nasazení Matrix Softwaru přinese
společnosti:
Snadné vytváření infrastruktury i pro složité služby
Snadnou modifikaci poskytovaných služeb i za provozu
Vysokou dostupnost
Přehled o používaných zdrojích ve vazbě na uživatele a od‑
dělení společnosti
●● Možnost účtování nákladů v závislosti na alokovaných nebo
využívaných zdrojích
MHM computer nabízí svým zákazníkům komplexní
služby při implementaci systému Matrix i jeho podpoře bě‑
hem jeho celého životního cyklu, od úvodní analýzy přínosů
až po servis veškerých komponent.
Samozřejmě že prostředí cloudu se nehodí pro každou
společnost. Je vhodné především pro firmy, které mají větší
počet serverů a v nichž dochází k dynamickým změnám IT
infrastruktury. MHM proto nabízí všem společnostem
zdarma vypracování stručné analýzy přínosů nasazení Matrix
Softwaru do konkrétního prostředí. Výstupem z této analýzy
je kalkulace úspor, které nasazení Matrix Software může při‑
nést.
Druhým krokem je možnost zdarma na dobu 45 dní vy‑
zkoušet Matrix Software přímo ve svém prostředí. Pokud bu‑
dou výsledky úvodní analýzy příznivé, specialisté MHM naim‑
plementují Matrix Software včetně potřebného serveru ve vaší
organizaci. Budete tak mít možnost vyzkoušet veškerou funk‑
cionalitu řešení po dobu 45 dnů a až pak se rozhodnout, zda je
toto řešení pro vaši společnost to pravé.
●●
●●
●●
●●
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tisková zpráva

Společnost MHM computer rozšířila na Slovensku
portfolio datových úložišť o značku NetApp
&

S

polečnost MHM computer, přední dodavatel komplex‑
ních ICT řešení v České republice, na Slovensku
a v Maďarsku, rozšířila spolupráci s celosvětovým výrob‑
cem profesionálních úložných řešení a po Maďarsku zařadila
do svého portfolia nabízených produktů značku NetApp i na
Slovensku.
„Velice si vážíme navázání spolupráce s jedním z předních
hráčů na trhu profesionálních ICT řešení, tedy společností Net
App, která se rozhodla využít naše dlouholeté zkušenosti nejen na
maďarském, ale i slovenském trhu,“ říká pan Radoslav Pirohár,

ředitel společnosti MHM computer Slovakia, a dodává:
„Věříme, že tato spolupráce bude ku prospěchu oběma stranám
a povede k maximální spokojenosti našich koncových zákazníků.“
Celosvětový výrobce datových úložišť NetApp uzavřel part‑
nerství na úrovni Silver se společností MHM computer Slo
vakia. MHM Computer Hungaria již se společností NetApp
spolupracuje se statusem Authorized Service Partner.
Důvodem vzniku tohoto partnerství jsou neustálý růst spo‑
lečnosti MHM computer a také poptávka zákazníků po tech‑
nologiích společnosti NetApp.
Uzavření tohoto partnerství je důkazem, že MHM je spo‑
lehlivým a kvalitním dodavatelem komplexních ICT služeb
a řešení. Svým zákazníkům tak může nabídnout další nové
produkty a služby a stát se preferovaným partnerem v oblasti
ICT.

8.
Ro(c)kování
o technologických
trendech 2012

BRATISLAVA

16. října 2012

Hypervisor and Storage
Economics, jak zlevnit
provoz IT pomocí
moderních technologií

Prezentace budou o nových modulárních HDS
produktech (HUS) a jak zefektivnit a zlevnit
provoz IT pomocí moderních technologií.
Archivace nestrukturovaných dat
► o současných trendech v oblasti ukládání nestrukturovaných dat
► o hlavních výzvách při řízení velkého objemu nestrukturovaných dat
a jejich možná řešení
► o technologii pro archivaci digitálních dokumentů HITACHI HCP
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ÚČAST ZDARMA

Soutěž

soutěž

Spustili jsme nový web!
Po mnoha měsících příprav se můžeme pochlubit krásným novým firemním webem. Přehlednější, informačně plnější, uživatelsky přívětivý a hlavně 100% MHM.CZ.
Pevně věříme, že se vám bude náš web líbit a budete se na něj rádi vracet.
Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje Kompetenční centrum, které provozuje společnost
MHM na HDS technologiích?
a) MHM & Hitachi Data Systems Kompetenční centrum pro ICT řešení
b) MHM Kompetenční centrum pro produkty a služby Hitachi Data Systems
c) Hitachi Data Systems Kompetenční centrum provozované MHM computer
Odpověď pište do formuláře odpovědí na www.datavpeci.cz do 1. prosince 2012.
Nápovědou mohou být naše nové stránky www.mhm.cz, kde naleznete správnou
odpověď.

Správná odpověď z minulého
čísla 26/2011 na otázku
„Jaké jsou klíčové produkty
obsažené ve službě Základní
montáž hardwaru“?, jsou
všechny varianty správně:
„Doprava na místo v serverovně. Instalace a montáž zařízení do racků. Připojení zařízení
do elektrické sítě či k UPS. Natažení a propojení síťové kabeláže.“ Výhercem se stal pan
František Roubík z Prahy.

Správnou odpověď na soutěžní otázku najdete v příštím čísle.
Na výherce, který bude vylosován ze správných odpovědí dne 2. prosince 2012, čeká jako obvykle dárek od MHM computer.

www.mhm.cz

Spustili jsme nový web!

Scientia est potentia

služby zajišťuje MHM computer

►

návrhy nových síťových infrastruktur (LAN, WAN, WiFi)
s využitím aktivních prvků HP
►

►

prodej a konfigurace aktivních prvků HP podle požadavků
zákazníka
►

►

konzultace a poradenské služby v oblasti síťových infrastruktur

zajištění servisních služeb s garantovanou dobou
zprovoznění funkcí síťové infrastruktury
►

►

posouzení a návrhy na úpravy a rozšíření stávajících LAN

zpracování návrhů na optimalizaci datových toků na základě
provedené analýzy

posouzení bezpečnosti síťového prostředí a případné
vypracování návrhu na vyšší zabezpečení
2012 GOLD
HP ServiceONE

www.mhm.cz
servis@mhm.cz
+420 267 209 111

hp.com/networking
Expert

MHM computer a.s., U Pekáren 4/1309
102 00 Praha 10, Czech Republic
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