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Serverům a datům
v MHM je krásně
za jakéhokoliv počasí
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Moto: Všichni Kréťané jsou lháři.
Epimenidés, Kréťan (okolo roku 600 př. Kr.)

Na konci října tohoto roku proběhlo v našem školicím centru první školení na produkt
CommVault Simpana 10. Školení uvedlo účastníky do problematiky tohoto software. Hlavní
část byla věnována základům instalace a implementace. Seznámili jsme se s možnostmi celé
platformy. V připraveném demo prostředí byly předinstalovány v produkci běžné operační
systémy s aplikačními nadstavbami.

Martin Miloschewsky,
provozní ředitel MHM computer

P

omalu, ale jistě se blíží 9. červenec 2015, tedy datum 25. výročí založení společnosti MHM computer. Tomuto datu předcházelo v té době již
neoslavované 42. výročí Vítězného února (28. 2. 1990) a ještě předtím, tehdy
ještě oslavované 72. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (7. listopadu 1989). Nu a mezi těmito dvěma dnes již naštěstí téměř zapomenutými
výročími proběhla sametová revoluce (17. 11. 1989), která všechno postavila na
hlavu. Tedy měl bych spíše napsat – postavila na nohy, protože většinou si
tehdy lidé mysleli, že právě život v socialistickém táboře, a tedy i v Československu, byl postavený na hlavu.
Noviny jsem četl již před sametovou revolucí. Vlastně jen nebo hlavně sportovní stránku. Zprávy málo, a když, tak u vědomí, že je vše obráceně – jsem je
taky obráceně četl. Tedy, když jsem četl o úspěších socialistického zemědělství,
pomyslel jsem si – to zas bude neúroda, a naopak. Prostě byl jsem naučen, že
novináři lžou.
Poté, naivně idealistický a nainfikovaný myšlenkami novinářů, kteří tvrdili, že
už máme svobodu slova a již vždy budou psát pravdu, jsem chvíli žil v blaženém pocitu, že tomu tak opravdu je.
V průběhu dalších let (a vlastně i velmi nedávno) jsem se několikrát dostal
do situace, že jsem prožíval to, co zajímalo veřejnost. A veřejnost „to“ zajímalo
tak moc, že se „toho“ chopili novináři a začali o „tom“ psát. „Dostal jsem se do
situace“ znamená, že jsem byl přímým aktérem nebo osobou, která byla
„tomu“ tak blízko, že jsem „to“ prožíval buď já osobně, nebo „to“ prožili mí nejbližší příbuzní, přátelé, kolegové či osobní známí, tedy lidé, kteří mi to vyprávěli
a hlavně – kteří pro mne byli a jsou naprosto důvěryhodní.
Prostě jsem to prožil. Tedy doufám, že jsem „to“ prožil. Vlastně teď sám nevím.
Od té doby, kdy jsem o „tom“ četl v novinách, si opravdu nejsem jist. „TO“,
co jsem prožil v novinách, bylo zcela jiné než „to“, co jsem prožil v životě. Někdy
„TO“ v novinách bylo jenom větší, někdy „
“ bylo menší, ale obvykle to bylo
něco úplně jiného.
Sám se divím tomu, jak je to možné, že čtu i dnes téměř každý den noviny.
Čtu a říkám si – je to pravda, nebo lež? Mám to, co čtu, vnímat jako „to“ nebo
„TO“ anebo „
“?
Jednou jsem se setkal s jedním novinářem. Seděli jsme, popíjeli a bavili se.
Posteskl jsem si, že nevím, co je v novinách pravda a co lež. Čekal jsem, že mi
poradí, že bude mluvit o novinářské etice a odpovědnosti novináře, o jeho
zdrojích a o prověřování informací a o tom, jak poznat pravdivost zpráv. Nedočkal jsem se. Pak se novinář na chvíli zamyslel, napil se a řekl mi: Pamatuj, že
všichni novináři jsou lháři.
Takže zase nic nevím. Jediné, co vím určitě, je, že do magazínu Data v péči
MHM novináři nepíšou, a přeji vám pěkné čtení.

TO

TO
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Ukázány byly jak způsoby zcela běžné pro zálohovací programy v podobě záloh a obnov
operačních systémů a aplikací, tak i pro Simpana specifické záležitosti v podobě indexování
obsahu a vyhledávacích funkcionalit nebo možností práce s virtualizovaným prostředím
se silným důrazem na jeho komplexní správu. Celé školení ukázalo technologickou hloubku
předváděného řešení a podrobně probralo možnosti a dovednosti, které je dobré přenést
si do praxe k zákazníkovi.

MHM computer
a CommVault
Radek Košťál, MHM computer
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D

ata jsou v dnešní době velice
cenná komodita, firemní data
jsou o to cennější. Proto i na zachování dat a jejich vysokou dostupnost
se v dnešní době klade vysoký důraz. Zálohovací softwary jsou proto nedílnou
součástí osobního i firemního vybavení.
CommVault Simpana je jedním z řešení
pracujících s touto problematikou a jako
komplexní platforma nejen pro zálohování se v segmentu enterprise řešení nabízí jako jedna z nejlepších této doby.
CommVault Simpana je jednotná
platforma nejen pro zálohu a obnovu
dat, ale integruje v sobě samotnou
správu dat, aplikační podporu, zapojení
snapshotů a clonů u podporovaných HW
platforem, indexaci, deduplikaci, replikaci
a archivaci. Všechny tyto vlastnosti
a funkce jsou propojeny do jednoho

funkčního celku a ovládány z centralizované grafiky, která byla jako jednotný
kód primárně vytvářena právě pro toto
celkové řešení.
Zálohovací prostředí se skládá z back
‑up serveru, média agentů, klientů
a prostoru pro zálohovaná data. V terminologii CommVaultu nese zálohovací
server název „CommServe“. Tento server
má ve své MS SQL databázi uložena nastavení celého zálohovacího prostředí.
Komunikuje se všemi klienty, Media
agenty, řídí všechny operace, které v celém řešení probíhají, a to nejen operace
zálohování a obnovení, ale i kopírování
dat a správu médií. Pro pohyb samotných dat, jejich deduplikaci a šifrování
slouží servery s funkcí Media agenta.
Tento server, popř. servery v sobě nesou i databáze využívané pro deduplikaci a indexaci zálohovaných dat. Další
částí této ucelené platformy je Content

Indexing a Search server. Tyto funkcionality zajišťují indexaci obsahu jednotlivých
dokumentů a e‑mailů, a to nejen z pohledu archivace, ale i z hlediska zálohovaných dat a vyhledávání informací v jejich obsahu. Komunikaci zálohovaných
klientů s celým prostředím zajišťují
agenti. Tito inteligentní agenti, neboť
v podání CommVaultu nesou název iDA
agents – „intelligent data agent“, dělají
operace zálohování a obnovy klientských dat a podporovaných aplikací.
Na základě jejich komunikace je

www.datavpeci.cz

/ 3

MHM & COMMVAULT

TECHNOLOGIE

SLOVO MHM
umožněn jak zápis, tak pohyb dat do
multiprotokolových diskových zařízení
jako DAS, NAS, SAN, iSCSI nebo cloudových prostředí. Nad celým tímto řešením
CommServe konzole a CommCell databáze zachycují metadata protékajících
dat, umožňují zákazníkům spouštět management reporty v jakémkoliv bodě
ochrany nebo během přesunu dat.
Deduplikace jako nástroj pro úsporu
času a zálohovacích kapacit je v dnešní
době naprostou nutností a Simpana ji
přináší také. Můžete si vybrat, kdy a kde
budou data deduplikována. Pokud máte
převahu výkonu na klientovi a potřebujete šetřit svou síťovou infrastrukturu, je
možné zvolit deduplikaci na klientovi.
Pokud se spoléháte na výkon na straně
zálohovacího řešení, lze deduplikovat na
straně média serveru nebo při záloze na
páskovou knihovnu v podobě SILO
storage.
Ve výčtu dalších funkcí a funkcionalit,
které toto rozsáhlé řešení nabízí, je třeba
zmínit replikace a vysokou dostupnost.

Na základě Continuous Data Replication
modulu Simpana poskytuje host‑based
replikace, které jsou aplikačně konzistentní a umožňují aplikaci návrat do konzistentního stavu, tak aby byla zachována stoprocentní funkcionalita a kontinuální back-up.
Když už jsme zabrousili do problematiky, která se částečně otírá o nativní
funkcionality diskových polí, je třeba
zmínit také IntelliSnap. Simpana plně
spolupracuje s nativní technologií snapshotů podporovaných diskových polí.
To umožňuje na základě vestavěných
funkcí těchto polí, bez použití dodatečného skriptování, integrovat funkcionality snapshotů a clonů, a díky tomu velice
zjednodušit přístup k datům a jejich kopiím na diskovém poli. Toto zjednodušení spočívá v možnosti připojení snap
shotu k proxy serveru, jeho následné
procházení a prohledávání, ale také bez
dodatečné zátěže na primárním serveru
k pohodlnému provedení zálohy. Kopie
jednotlivých snapshotů jsou následně in-

dexovány, tak aby mohly být poskytnuty
jako katalog dat pro případnou obnovu.
Síla a potenciál tohoto řešení, které se
aktuálně nabízí na trhu ve verzi 10, jsou
natolik velké, že se v roce 2014 již počtvrté za sebou podle Gartner Magic
Quadrant umístil jako lídr v oblasti Enterprise zálohovacích řešení. Společnost
CommVault se proto po tom, kdy výrazně zvýšila podíl svých aktivit na americkém trhu, snaží více prosadit i na starém kontinentu a přilehlých trzích.
Vybudovala proto v naší oblasti lokální zastoupení, které se snaží toto řešení uvést do širšího vědomí. A to nejen
spuštěním programů ve formě různých
workshopů a hands‑on pro nabízené řešení, ale i rozšířením partnerské základny.
MHM computer se tímto partnerem
stalo, a to nejen na pozici instalační a implementační, ale také otevřelo jako
složku svého školicího a kompetenčního
střediska část věnovanou tomuto produktu a jako první v ČR tento produkt
školí.

MHM vždy dodávalo a stále dodává nejčastěji disková pole s blokovým přístupem.
V poslední době stále častěji směřují požadavky našich zákazníků k úložištím typu NAS.
Proto přinášíme čtenářům další z pohledů na NAS problematiku, pohled na základní problémy,
které NAS řešení obvykle přináší.

Tři problémy
s přidáváním kapacity
k NAS – a jak je řešit?
George Crump, Lead analyst,
Storage Switzerland

S

ystémy Network Attached Storage
(NAS) založené na pevných discích
se staly jedním ze středových
bodů datových center. Takové systémy
musí reagovat na prudký nárůst nestrukturovaných dat, kterému nyní čelí organizace všech velikostí. Výsledkem je, že
tyto podniky musí navyšovat kapacitu
svých NAS systémů anebo přidávat celé
NAS. Rozšiřování kapacity jistě zpočátku
vypadá jako snadné řešení, ale postupem času může organizaci zatížit mnohem většími náklady, než byla původní
cena pořízení nových diskových polic,
a tak zneefektivnit její IT.

Je přidávání kapacity odpovědí?
Jak již bylo řečeno, nejčastější reakcí na
poptávku po kapacitě je „jednoduše“ přidat další polici s disky. Je to atraktivní řešení, protože většina moderních NAS systémů dokáže přidat diskovou polici do
svých storage poolů bez narušení přístupu k datům. A většina z těchto NAS
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systémů umí o tuto novou kapacitu rozšířit existující volumy a shary.

Problém číslo 1 – náklady
Realitou ovšem je, že přidání NAS kapacity vytvoří stejné množství problémů,
jako kolik problémů vyřeší. První potíž je
docela zjevná, nákladová složka, pracnost nákupu a implementace dodatečné
kapacity. Navíc je tu cena napájení každé
přidané police a zabraný prostor v racku.
Takové náklady se během životní doby
polic – a každé další police – vrší jeden
na druhém.

Problém číslo 2 – zvýšená
složitost ochrany dat
Druhým problémem po přidání kapacity
k NAS systému je to, že je třeba chránit
a zálohovat více dat. To zatěžuje zálohovací servery i síťovou infrastrukturu a přidává další vrstvu správy dat. Většina procesů ochrany dat bude ale chránit stará
i nová data se stejnou prioritou. Jedním
z důsledků přidání NAS kapacity je tedy
také to, že kapacita řešení ochrany dat
musí být navyšována stejnou rychlostí

jako produkční kapacita NAS – ne-li rychleji, vzhledem k tomu, že procesy
ochrany dat vytvářejí vícenásobné kopie
informací na NAS.

Problém číslo 3 – kapacitní limity
Třetí problém rozšiřování NAS kapacit
spočívá v tom, že i tyto systémy mají
svoje kapacitní limity. Ve skutečnosti většina NAS systémů ovšem nedosáhne
maximální kapacity uvedené v datasheetech – tím, že ve filesystémech přibývají
soubory, degraduje jejich výkonnost.
V reálu proto mají některé organizace ve
svých standardech uvedeno, že žádný
NAS by neměl překročit 50 % své kapacity. Jedinou možností po dosažení limitu je zakoupit další NAS systém; v organizacích tak vznikají celé farmy NAS
využitých na polovinu kapacity.

Realita kapacity
Skutečností je, že většina těchto rozšíření
je nepotřebná. Majorita dat uložených na
NAS systémech nebyla použita po celá
léta a lze je bezpečně vymazat nebo archivovat. Faktem je, že existují studie,
které uvádějí, že k až 80 % dat na NAS
nebylo přistupováno v posledních 90
dnech. Tudíž kdyby se podařilo bezpečně odstranit 80 % dat, nebylo by
nutné uskutečnit nejen okamžité navýšení kapacity, ale ani žádná další po
dobu několika let. Odstranění statických
dat a jejich uskladnění v levnější formě
storage je zjevným prostředkem úspory
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nákladů. Navzdory tomuto potenciálu
má archivační strategii implementovanou velmi málo datových center.
Problém tkví v tom, že ačkoli je na
trhu dostatek nástrojů k analýze a identifikaci statických dat, nástrojů schopných
pomoci správcům dat tato data přesunout, a přitom je s původním umístěním
propojit transparentními odkazy do nového umístění, je zoufale málo. Transparentnost odkazu je kritická pro uživatele,
kteří se potřebují dostat ke svým datům,
jež byla přesunuta z primárního NAS,
jednoduchým způsobem.

Únik z kapacitního kolotoče
To, co NAS systémy potřebují, je „exit
strategy“, plán úniku z nekonečného nárůstu kapacity, který umožní odmigrovat
data tak, aby dodatečná kapacita nebyla
potřeba (tak rychle a často). Pro výrobce
NAS je jednoduché vestavět do svých
zařízení funkcionalitu migrující data na
sekundární zařízení, tak aby nebylo
nutné rozšiřovat storage za primárními
NAS. Není ale překvapivé, že většina systémů tuto schopnost nemá, protože by
eliminovala anebo výrazně zredukovala
budoucí nákupy diskových kapacit.
V současnosti pouze jediný výrobce
podporuje tuto schopnost integrovanou
přímo v zařízení – a tím výrobcem jsou
Hitachi Data Systems na jejich HNAS. Ten
totiž dokáže posílat stará data na sekundární NFS mountpoint. Kdyby tím sekundárním mountpointem ale byl kapacitně
orientovaný NAS, eliminuje se z výše
uvedených problémů, vzhledem k použitému NFS protokolu, jen nákladová
složka. Ostatní problémy přetrvají, byť na
levnějších discích.

Pásky – konečný cíl pro NAS data
Pásková storage je ideálním cílem
k uchování těchto dat. Je spolehlivá, nízkonákladová a nevyžaduje napájení, pokud se na data nepřistupuje. Jediným
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problémem je, že páska se běžně neprezentuje jako mountpoint protokolu NFS
a namísto toho je třeba použít sadu SCSI
příkazů, což žádný NAS nemá
implementováno.
Řešení, jako je Crossroads StrongBox,
překlenují tuto mezeru na trhu. Kombinací integrovaného diskového front
‑endu s páskovou knihovnou, prezentovanou na síti jako NFS mountpoint, vytváří nákladově optimální řešení. Jde
vlastně o abstrakci, chcete-li virtualizaci,
disků i pásek a jejich prezentaci jako archivního tieru schopného pracovat s jakýmkoli NAS. To umožnuje Hitachi HNAS
psát data přímo na pásku bez prostředníků. Tím je eliminován první problém,
náklady na přidávání nové kapacity.
Jakmile se data octnou na archivním
tieru, jsou okamžitě automaticky zkopírována na páskovou knihovnu, a to s redundancí, čímž je eliminována potřeba
tato data zálohovat. Tak je nejen eliminován problém s ochranou dat, ale zlepšil
se i proces ochrany dat, protože odpadá
několik kroků.
Po nasazení takového řešení je nutno
kapacitu primárního NAS navyšovat
mnohem méně často a dokonce se
může značná část kapacity uvolnit. To
odstraňuje třetí problém NAS – kapacitní
neefektivnost.

Konec kolotoče nákupů
HNAS a jeho řešení hierarchické správy
dat (HSM) usnadňuje uživatelskou archivaci dat tím, že k automatické správě statických dat používá politikami řízený
data mover, a tak dosahuje efektivity nákladů – kombinací diskového a páskového řešení.

Designéři NAS systémů většinou umožnili snadné přidání kapacity, bez odstávky a s automatickým nafukováním
sharů a souborových systémů. Pokušení
IT oddělení spočívá v nutkání vydat se
touto cestou jako nejjednodušší, ve skutečnosti tomu ale tak není. Přidání kapacity vyvolá náklady jak okamžité, tak
dlouhodobé. Zatíží také novými tlaky již
tak napjaté zálohovací procesy a přidaná
kapacita stejně nebude efektivně
využita.

Řešení jako Crossroads StrongBox
abstrahuje disk i pásky a prezentuje virtuální filesystém, a tak je nejlepším řešením „problému kapacit“. Takový systém
může růst dál a dál, a přitom si stále zachovávat nákladovou efektivitu a odlehčovat zálohování.
Originál článku autora George
Crumpa, lead analyst ze Storage
Switzerland, vyšel na:
http://storageswiss.com/2014/04/30/
the‑3‑problems‑with‑adding‑capacity‑to
‑your‑nas‑and‑how‑to‑solve‑it/

EMC se vrací
Miroslav Teichman, MHM computer

S

polupráce MHM a EMC se datuje
již od roku 1993. Na rozdíl od maďarské větve společnosti MHM,
kde vzájemná spolupráce probíhá nepřerušeně až do dnešních dnů, došlo
v roce 2005 k pozastavení partnerství
mezi českou větví MHM a EMC, a to až
do letošního léta.
Firma MHM se v té době začala zaměřovat na technologie dalších renomovaných výrobců a výrazně rozšířila své
portfolio až na úroveň realizace kompletní ICT infrastruktury. Součástí této
strategie byla od počátku snaha nabídnout našim zákazníkům vždy optimální
řešení jejich potřeb. A je proto logickým
krokem znovuzařazení EMC mezi dodávané technologie.
Portfolio produktů EMC se během
této doby výrazně rozrostlo nejen v oblasti storage technologií, ale společnost
EMC začala být aktivní i v dalších oblas-

tech ICT technologií. Proběhla řada akvizic, například společností VMware, RSA
nebo ISILON.
V dalších vydáních časopisu vás budeme seznamovat s nejzajímavějšími
produkty EMC podrobněji, ale pro začátek bychom vám chtěli stručně představit portfolio EMC v oblasti ukládání a archivace dat.
Jádrem nabídky jsou storage pro
ukládání provozních dat – produktové
řady VNX2, VMAX a XtremIO.
Rodina EMC VNX2 je nejnovější inovací firmy EMC v oblasti Unified storage.
Hardware i software design umožní zcela
bezezbytku využít potenciál moderních
technologií a plně zhodnotit potenciál
multicore CPU Intel Sandy Bridge.
Funkčně navazuje a je kompatibilní
s předchozími EMC platformami,
a umožňuje tak využívat všechny funkci-

onality dostupné na blokové i souborové
úrovni v předešlých řadách VNX, Clariion
a Celerra.
Byl zachován a dopracován nástroj
pro integrovanou správu EMC Unisphere,
který se stává fakticky standardem pro
všechny EMC produkty a sjednocuje
správu blokové a souborové storage. Rodina VNX2 je tzv. Unified storage platformou, zákazník tak dostává na vybranou,
zda chce používat VNX2 model s čistě
blokovým přístupem nebo pouze se
souborovým přístupem či oba přístupy
zároveň – tzn. uUnified storage. Dále je
zde možnost rozšířit o přístup objektový,
pomocí integrace s ATMOS VE.
EMC Symmetrix V‑Max byl navržen
pro použití v rozsáhlých datových centrech. Disponuje bezkonkurenčně nejvyšším výkonem jak z pohledu počtu
I/O operací a propustnosti, tak z pohledu
poskytovaných funkcí. V‑Max je systémem, který poskytuje unikátní datovou
hustotu a nízké provozní náklady spojené s chlazením a napájením.
V‑Max umožní současně provoz aplikací ve standardní infrastruktuře i v prostředí infrastruktury typu „Private Cloud“
s pokročilým stupněm dynamické virtualizace. Unikátní scale‑out architektura
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SLOVO MHM
Virtual Matrix dovolí lineární navyšování
výkonu i kapacity jednoduchým přidáváním stavebních bloků V‑Max engine
a diskových jednotek.
Pro prostředí s vysokými nároky na
rychlost zpracování je určeno pole EMC
XtremIO. Jde o úložné pole s architekturou scale‑out, jehož základní stavební kameny představují bloky s názvem
X‑Brick. Každý blok X‑Brick nabízí kapacitu 10 TB nebo také verzi s 20TB kapa
citou. Pole XtremIO s více než 250 TB
účinné kapacity v jediném clusteru
XtremIO s in-line deduplikací dovolují
zpracovat až jeden milion plně náhodných vstupně‑výstupních operací.
Pole zahrnuje řadu datových služeb
optimalizovaných právě pro flash paměti,
jako jsou ochrana dat specifická právě
pro flash, technologie thin provisioningu,
in-line redukce dat, schopnost rychlejšího zprovoznění prostředí VMware přes
rozhraní VAAI a podobně.

Řešení EMC Isilon je založeno na
scale‑out architektuře NAS (Network
Attached Storage) diskového pole, která
umožňuje lineární škálování kapacity
i výkonu přidáváním jednotlivých stavebních bloků, takzvaných nodů, které
tvoří jeden cluster. Data jsou automaticky rozprostřena napříč celým clusterem v rámci jediné logické jednotky
s jedním souborovým systémem škálovatelným až do kapacity 20 petabajtů.
EMC Centera je garantovaný archiv
pro elektronické systémy spisových služeb, MS Exchange, SAP, Document Ma
nagement systémy, souborové systémy,
ale i řadu dalších oblastí, kde je požadována shoda s národní legislativou nebo
podnikovými směrnicemi týkajícími se
archivace obsahu. Mezi sféry, kde se
EMC Centera využívá, patří kupříkladu
veřejná a státní správa, bankovnictví,
zdravotnictví, ale také telekomunikace,
komunální služby nebo výrobní podniky.

Škálovatelnost archivního řešení za provozu se pohybuje od jednotek TB (počáteční kapacita) do desítek petabajtů
(1 000 TB).
Posledním řešením, které v tomto
přehledu zmíníme, je EMC Syncplicity.
Jde o uživatelsky přívětivý a bezpečný
firemní nástroj pro sdílení dokumentů
on-line a pro mobilní spolupráci. Díky
němu mohou IT oddělení v podnicích
poskytnout zaměstnancům, kteří potřebují nepřetržitý přístup k obsahu kdekoli
a na všech zařízeních, volnost s potřebným přístupem. Současně nabídnout
elegantní mobilní prostředí a zajistit
ochranu všech sdílených dat pomocí
prostředků řízení na podnikové úrovni.
Strategií řešení Syncplicity je poskytnout hybridní cloud založený na zásadách. Ten dává IT specialistům prostor
pro nastavení pravidel, která automatizují zpracování různých typů obsahu
v podniku.

Oblast serverů, jejich implementace a servis je pro MHM stále významnějším zdrojem příjmů.
A jistě není bez zajímavosti, že počet prodaných a servisovaných strojů se stále generaci
od generace zvyšuje, jak je vidět i na přiloženém grafu.
Rozhodnutí přejít na nové servery není
u našich zákazníků motivováno jen prostou
obměnou, že jednou za čtyři nebo pět let se
kupuje nový server. Je většinou podloženo
kalkulací, co mi nový server přinese. A to jak
v provozních úsporách, tak v nové funkcionalitě
a výkonnosti. Co nám přinášejí nové servery
Gen9, které jsou na trhu jen pár měsíců,
se dozvíte v tomto článku.

HP Proliant servisované MHM

HP ProLiant Gen9
přepisují historii serverů
Jiří Lepka, Hawlett‑Packard
Svět x86 serverů letos slaví takové malé výročí. Je tomu už téměř přesně
25 let od doby, kdy v texaském Houstonu sjel z výrobní linky první stroj
tohoto typu na světě. Server HP SystemPro. A za tu dobu se toho až
neuvěřitelně mnoho změnilo.

N

ejen způsob, jakým pracujeme,
ale vlastně samotná podstata
našich životů jsou naprosto neodmyslitelně spjaty s elektronickými
daty, tisíci aplikací, neustálou možností
spojit se s kolegy či s přáteli a vlastně se
spoustou činností, které „běžně“
děláme – od rozsvícení světla (výrobu
a distribuci elektřiny řídí servery) přes řízení auta (semafory řídí servery, provoz
benzínových stanic ostatně jakbysmet)
pořádným trekem v přírodě konče
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(máme nějaké GPS? A neřídí jej vlastně
také počítač?).
Statisticky závisí náš dnešní život na IT
službách prakticky 24 hodin denně bez
ohledu na to, zda si to uvědomujeme či
nikoliv.
Věděli jste, že za poslední zhruba dva
roky lidé vyprodukovali více dat než za
celou svou historii, která je delší než
20 tisíc let (kdy první lidská ruka zaznamenala znakové písmo tesané do kamene)? Ano, je to tak a tento trend bude

exponenciální měrou pokračovat. Počet
aplikací, množství dat a možností, jak
s daty pracovat, je dnes nepřeberné
množství. V roce 2020 očekáváme, že na
světě bude 1 Yottabyte dat (1024). To jest
pro ilustraci dva a půl milionu krychlových metrů microSD karet naskládaných
na sebe – velikost Cheopsovy pyramidy
v Gíze…
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A v roce 2025 se očekává, že lidstvo
vyprodukuje a bude pracovat s jedním
Brontobytem dat (1027). Prostě a jednoduše vzato – dnešní svět IT, tak jak jsme
jej všichni znali tři dekády, pomalu, ale
jistě přestává stačit. Postačí se podívat na
uvedený graf, jenž znázorňuje požadavek na výpočetní výkon, který celosvětově na servery klademe. Zatímco v roce
1995 stačila celková kvantita serverů na
úrovni virtuální hodnoty „1,“ dnes jsou
požadavky více než dva a půl tisíckrát
větší… A zrychlujeme.
Je tedy na čase začít uvažovat jinak.
Je na čase začít přepisovat svět informačních technologií, tak jak je známe.
A to včetně serverů, které do vínku musí
dostat způsob, jak dnešní rostoucí informace zpracovávat, a to co možná on-line
nejen na úrovni výpočetního výkonu, ale
i ve vrstvě, která zpracovává data. Je na
čase znovu předefinovat řešení zvané
„server.“
Seznamte se s devátou generací
serverů HP ProLiant Gen9.
HP ProLiant Gen9 jsou navrženy tak,
aby byly schopny poskytnout až čtyřikrát
více výkonu než v minulé generaci, ale

TECHNOLOGIE

za výrazně méně peněz. Všechny servery
Gen9 mají ve svém rodném listu totiž napsány tyto charakteristiky:
●● výrazně vyšší výpočetní výkon,
●● radikálně zvýšená rychlost zpracování
dat,
●● podstatně širší nabídka serverových
řešení, ušitá přesně na míru konkrétních potřeb a aplikací,
●● možnost servery výrazně přesněji nakonfigurovat a vyrobit podle přání
zákazníka,
●● schopnost serverů proaktivně předvídat případné poruchy a dát uživateli
možnost jim předejít,
●● výrazně zdokonalená a podstatně
rychlejší správa,
●● levnější provoz, resp. schopnost návratu případné investice za několik
málo měsíců.

Výpočetní výkon
Standardní servery, vybavené novými
procesory Intel Xeon E5 2600 v3, dosahují o 30 až 50 % vyšší výkon než předchozí generace (1–2 roky stará) a dva‑ až
čtyřikrát vyšší výkon než stroje staré 3–4
roky. Vysokému výkonu CPU pomáhá

Dosažený a odhadovaný celosvětový serverový výkon od roku 1995 do roku 2017
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i nová operační paměť DDR4 s vyšším
taktovacím cyklem (avšak při nižší spotřebě) a vyšší úrovní ochrany dat.
Hewlett‑Packard ve svých serverech
používá speciální paměťové moduly –
tzv. HP SmartMemory – které nesou
ještě vyšší úroveň ochrany dat a jsou
schopné dosahovat vyšších výkonů, než
jsou běžné, průmyslově standardizované
moduly. V nabídce Gen9 serverů jsou
však i modely, které jsou vybaveny i procesory ARM (32bit i 64bit) a speciálními
AMD procesory – pro dosažení maximální efektivity watt/performance ve
specifických aplikačních scénářích.

Jak rychle Gen9 umí zpracovávat
data?
Zde bylo nutné udělat největší krok
vpřed. Protože zatímco za posledních
deset let vzrostl výpočetní výkon serverů
zhruba stonásobně, standardní rychlost
zpracování dat narostla pouze zhruba třikrát – zejména kvůli omezením spojeným s maximálními rychlostmi pevných
disků, resp. počtu operací za vteřinu,
které jsou schopny zvládnout.
Gen9 jsou však vybaveny revolučními
technologiemi, které dokážou posunout
hranice obvyklé pro mechanické disky až
tisícinásobně nahoru! Pro ilustraci si srovnejme výkony HP serverů za posledních
šest let (první tabulka):
Rychlost zpracování dat je dnes jedním z klíčových parametrů (zrychlování
aplikací – caching, in‑memory computing, mash computing, analytické kalkulace…), a díky extrémním rychlostem,
kterých Gen9 dosahují, mohou dnes
firmy „překreslit“ procesy zpracování dat.
To znamená, co bude uloženo na datovém úložišti a co – a při jaké rychlosti –

Generace

Technologie

Rychlost (maximální průměrná) Rok

HP ProLiant G6

mechanické disky

2 000 operací za vteřinu (IOPS)

2009

HP ProLiant G7

SSD disky 1. generace

8 000 IOPS

2011

HP ProLiant Gen8

SSD disky 2. generace

40 000 IOPS

2012

HP ProLiant Gen9

PCIe

100 000 IOPS

2014

HP ProLiant Gen9

NVDIMM

1 000 000 IOPS (!)

2014

bude zpracovávat server.

Je z čeho vybírat
Jedním z klíčových faktorů provozu
dnešních datových center je maximalizace výkonu při minimalizaci nákladů.
Mít stroj navržený a postavený přesně na
míru požadované aplikaci. A i o tom
servery Gen9 jsou.
Dnes se totiž již nebavíme o „pouhé“
klasické nabídce univerzálních 1U a 2U
serverů, případně zásuvných (blade)
serverů, které tvořily páteř datových center dlouhá desetiletí. Gen9 nabízí i specializované stroje s vysokou kondenzací
výkonu (např. 20 CPU v 5 U) nebo zcela
novou platformu strojů s revolučním poměrem instalované výpočetní kapacity
versus náklady na provoz (HP Moonshot),
kde jsou společnosti schopny provozovat až 1 800 fyzických serverů v jedné jediné rackové skříni. Nicméně i z pohledu
„klasických“ univerzálních strojů dosáhly
Gen9 významného pokroku, neboť zákazníci si nyní budou schopni mnohem
lépe a adekvátněji nakonfigurovat stroj
podle aktuální potřeby – mít v něm
vlastnosti, které potřebné jsou, a vynechat ty, jež by jen zbytečně zatěžovaly
rozpočet.

Rychlejší a automatizovaná
správa
HP servery nyní zákazníci mohou spravovat již nejen jako jednotlivé „boxy,“ ale
jako celé federované skupiny. Adminis
trátor je schopen obsluhu serverů sloučit
do jedné či více skupin, kde bude jeden
server sloužit jako „master.“

A ten může rozdistribuovat pokyny
obsluhy i na další stroje, takže adminis
trátorovi stačí udělat požadovaný úkol
na jednom stroji a o zbytek se postará
tento „master.“ Což platí třeba i u aktualizace strojů o nové ovladače. Zákazníci,
kteří tuto HP technologii (iLO Federation)
již začali aktivně využívat, hlásí úsporu
času 60–95 %.

Vyšší výkon za méně peněz

„absorbovat“ daleko větší aplikační
zátěž než v jakékoliv předchozí generaci (libovolného) serveru…
●● Další z důvodů pro možnost vysoké
konsolidace a rovněž tak i pro instalaci virtuálního storage řešení HP VSA
(do 1 TB za serverový nód zdarma).
●● Pracovat jako extrémně spolehlivá
a vysoce bezúdržbová platforma,
která si navíc systémově rozumí
s běžnými hypervizory, jako jsou VMware, Hyper‑V nebo KVM.
●● Ať již zákazník používá jakoukoliv aplikaci, respektive prostředí, nyní díky
nejširší nabídce na trhu bude schopen vybrat si přesně odpovídající model s přesnou konfigurací za co nejlepší cenu.

Díky vyššímu výpočetnímu výkonu a radikálně urychlenému diskovému subsystému jsou servery Gen9 bez problému
schopny nahradit 3–5 strojů starších generací, řádově tři až čtyři roky staré. Ve
změme si příklad, jak by mohla vypadat
ekonomicky náhrada osmi strojů (HP
ProLiant G6 pořízených v roce 2011)
dvěma servery HP ProLiant Gen9:

Co si servery HP ProLiant Gen9
kladou za svůj hlavní cíl?
●● Gen9 je platforma, která díky nejen

vyššímu výkonu, ale i dramaticky zvýšené kapacitě a rychlosti dat dokáže

Náklady 12 měsíců
HP ProLiant G6
1 server
Pořizovací cena

HP ProLiant Gen9

8 serverů

2 servery

n/a

n/a

240 000 Kč

Spotřeba

10 196 Kč

81 568 Kč

11 982 Kč

Chlazení

7 137 Kč

57 096 Kč

8 374 Kč

Servisní balíček

8 000 Kč

64 000 Kč

16 000 Kč

Správa HW a SW

28 800 Kč

230 400 Kč

57 600 Kč

54 133 Kč

433 064 Kč

333 956 Kč

Celkem

Cenový rozdíl za 12 měsíců: –99 108 Kč, cenový rozdíl za 36 měsíců: –1 210 388 Kč.
Návratnost: 8 měsíců (kalkulace 2. a 3. roku již neobsahuje položku pořizovací ceny)
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Scientia est potentia
36 / prosinec 2014

ZIMA

HISTORIE ČASOPISU
DATA V PÉČI MHM

JE TADY

Scientia est potentia

Serverům a datům
v MHM je krásně
za jakéhokoliv počasí

Scientia est potentia

Scientia est potentia
Scientia est potentia

Scientia est potentia

Scientia est potentia

34 / červen 2014

35 / září 2014

31 / září 2013

32 / prosinec 2013

Kam s tím ... ?

Životní cyklus diskového pole

Nová
generace
HNAS

MHM nejen u zrodu knihy
Deduplikace
a HP
StoreOne

Hitachi
Compute
Blade

Roadshow v rytmu afrických bubnů
MHM má nové partnery
Data v péči UCP

Ty máš
ale starosti

Scientia est potentia
29 / březen 2013

28 / prosinec 2012

Testování

Hitachi Dynamic Tiering

Scientia est potentia

HUStě VMěstnáno
Hitachi Unified Storage VM

Data
v péči
ČÍSLO 16

Jednou a dost!
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VMware Horizon Suite komplexní řešení pro
mobilitu zaměstnanců

MHM
1234

Víte, jaké služby jsou kolem
vás ve světě HP technologií
HP 3Par Peer Persistence
a VMware Metro cluster

MHM COMPUTER A. S.

identity a access management

Bezpečnost dat

u diskových a archivních systémů Hitachi

Bakbone NetVault

ve společnosti Chemosvit Folie

HP Data Protector
řešení chránící Vaše
data v každém
prostředí!

HUS-VM:
Enterprise za cenu moduláru

CloudSystem
Matrix Software

Nejste v tom SAMi!
HPN WIFI

12 /

Co vendoři neradi slyší aneb
Řešení nejen pro státní podnik

Proč zavést

Neukládejte dvakrát
a ušetřete místo na disku.

HP Generation 8
Nenechte si ujít jarní

PROSINEC 2009

Připoutejte
se, prosím...

Storage Concepts

27 / září 2012

Ocenění pro MHM
pro rok 2012
HP 3PAR StoreServ 7000

Scientia est potentia
30 / červen 2013

33 / březen 2014

Po čem manažer IT touží
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Andrea Minaříková

RYCHLÁ STŘELBA

Marketing managerka

se nevyhne ani tobě, takže:

Mám v rukávu ještě mnoho kolegů a kolegyň, ale přijímám výzvu našeho
provozního ředitele Martina Miloschewského, odhazuji vrozenou plachost
a poperu se s tím, abych udělala rozhovor sama se sebou. Nestandardní,
ale jdu do toho.
Andreo, co ty a MHM? Záměr, nebo
náhoda?
Naprostá náhoda, ta nabídka přišla
z čistého nebe a já si řekla, že do toho
půjdu. Člověk, pokud mění zaměstnání,
tak při rozhodování hraje roli několik zásadních bodů. Jedním z nich je náplň
práce. Mám ráda, když je mi práce koníčkem. A to se musím přiznat, že tomu
skoro doposud tak bylo. Je důležité, aby
tě práce bavila, protože teprve potom ji
budeš dělat dobře. A jsou samozřejmě
důležité tým a prostředí. Práce je sa
mozřejmě o to pestřejší, pokud mě čekají roadshow, semináře, workshopy
a golfové turnaje. To pak popouštím
uzdu fantazii a vrhám se do toho po
hlavě.

14 /

www.datavpeci.cz

Přišla jsi z jiného oboru (byť jsi
před pár lety již v reklamě a marketingu pracovala), máš tedy srovnání,
jak jinde probíhají takové akce?
Pracovala jsem v malé firmě, kde se nic
tak velkolepého nekonalo. O to asi víc
mám ďábla v těle. Vzpomínám na loňský
golfový turnaj, obchodní ředitel se mě
dotázal, zdali budeme jako ocenění rozdávat standardní věci, jako jsou skleněný
golfový míček, poháry, plakety atd. Jasně
jsem řekla NE. A jak to dopadlo, vidíte na
fotografii. Uzda popuštěna.
Časopis jsi někdy měla možnost
vydávat?
Ne, nikdy a tohle pro mě byla opravdu
výzva. Vzpomínám si na svoje první číslo,
kdy za mnou přišel provozní ředitel Mar-

tin Miloschewsky a dával mi rady co
a jak. Byla jsem z toho tak vystresovaná,
že jsem si řekla, že už další číslo vydávat
nechci. Uteklo pár dní, týdnů a měsíců
a mě to neskutečně baví, je to naše mimino a já si ho nesmírně ráda mazlím. Je
to opravdu zajímavá práce. Kdo nevyzkoušel, neví.
Měla jsi jako malá nějakou vysněnou práci?
Určitě ano. Strašně jsem chtěla být lékařka. Ovšem velký háček je v tom, že nesnáším pohled na krev. Což mi přijde
v tomhle oboru celkem zásadní.
Co děláš ve volném čase, máš nějaké koníčky?
Táhne mě to vždy nějak ke sportu. Otec
hrál profesionálně fotbal, takže dětství
jsem prožívala na fotbalovém hřišti. Několik let jsem hrála tenis a házenou. Ale
díky genům se, myslím, dobře umím postavit jak k volejbalu, lyžím, baví mě
i squash, občas si jdu zaběhat nebo se
projet na in-linech. A miluji Šumavu,
takže vyjet o víkendu na kolo je naprosto
ideální. A byť jsem říkala, že to, co nikdy
nevyzkouším, je golf, protože mi to přišlo
hodně nezáživné, teď tomu malinko
propadávám.
Nějaký oblíbený pořad v TV?

Oblíbený nápoj: co se týče alkoholu, jsem
abstinent. Jinak nemám nic oblíbeného.
Dovolená aktivní/pasivní: všichni píšou
aktivní. Nevěřím jim. Já budu pár dní pasivní a pak mám ďábla v těle.
Sukně, nebo džíny: mám ráda sportovní
oblečení, takže džíny a sako vidím jako ideální variantu.
Jak se vidíš, flegmatik/cholerik: jsem
kombinací obojího.
Komedie, nebo horor: bojím se ráda, ale
ne sama. Takže volím cestu menšího zla.
Komedie.
Tvůj nejhorší zlozvyk: mám ráda ve věcech
pořádek. Přítel by řekl, že až moc často
doma uklízím.
Balaton, nebo Seychely: Havaj – lidi, počasí, ano, je to doslova havaj.

Televize je něco, co mě malinko obtěžuje. Neříkám, že se občas nedívám, ale
většinou na dokumenty.
Andreo, je něco, co opravdu nemáš
ráda?
Nemám ráda hloupé, arogantní, závistivé, sobecké, neslušné, bezohledné, lajdácké, zbabělé, nespolehlivé lidi. Lidskou
hloupost, zákeřnost a podlost. A opravdu
nemám ráda polévku „mlíkovku“. To
bych skoro až řekla, že tu nenávidím.
Televize ti nic moc neříká a co
literatura?
Mám velice vtipného partnera, takže
díky tomu, že jsem začala s golfem, momentálně mám doma knížku od Agathy
Christie Vražda na golfovém hřišti.
Existují nějaká rozhodnutí, která
bys s odstupem času řešila jinak?
Těžko říci. Nevím. Možná asi ano, ale člověk vždy řeší situaci s ohledem na dané
podmínky a okolnosti. Nicméně vše jsem

asi vždy řešila tak, abych se sama sobě
a ostatním mohla podívat do očí.
Máš nějaké vysněné místo na
dovolenou?
Každopádně je hodně míst, kam by se
chtěl člověk podívat. Neptej se mě proč,
co mě tam tak táhlo, ale já od 12 let
chtěla do Moskvy, to přání se mi splnilo
a bylo to opravdu hezké. A v létě jsme
byli na Hawaji, a to byla opravdu cesta

rájem. A možná ráda bych se podívala na
Nový Zéland.
Co bys vzkázala na závěr svým
kolegům?
MHM computer je moje čtvrté zaměstná
ní a upřímně říkám, že je to vše i o lidech,
a nutno podotknout, že lidi tady v MHM
kopou za jeden tým. Myslím si, že je radost
s námi spolupracovat, máme odborníky
každým coulem a máme co nabídnout.

Slovo závěrem:
Kolegové, klienti, vy všichni čtenáři… Právě máte v ruce poslední číslo našeho časopisu v roce 2014. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jeho vydání.
Za pár týdnů nás čekají Vánoce, každoroční shon, pečení cukroví, balení dárků,
asi i pár kil navíc, která budeme v příštím roce opět shazovat, ale hlavně myslete na
to, že to jsou svátky klidu a pohody. Užijte si tedy vánoční svátky a v příštím čísle časopisu Data v péči MHM se těším na shledanou.
Andrea
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Děkujeme všem
zákazníkům a partnerům,
kteří nám v tomto roce
věnovali svou důvěru,
a přejeme jim hodně
spokojenosti a osobních
úspěchů v roce 2015.
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