Scientia est potentia
40 / prosinec 2015

EDITORIAL

Čas
Martin Miloschewsky, provozní ředidel MHM computer

A

no a je to tady. Vánoce, Nový rok. Bohužel daleko dříve, než jsem čekal.
Když jsem byl malý, každý rok trval asi roky čtyři a možná i pět let –
vím to bezpečně. Od Vánoc do nových Vánoc to bylo strááášně dlouho
a nejdelší byly listopad a prosinec. Ty byly k „nepřečkání“. Tedy rok byl dlouhý,
ale prázdniny – ty ne. Ty zase uběhly moc rychle. Vlastně byly hned pryč. Takže
nikoliv rok trval v té době pět let, ale pouhých deset měsíců z tehdejších roků trvalo pět let, neboť prázdniny – to byl okamžik.
Ještě v pubertě a v letech dospívání bylo od Vánoc do nových Vánoc docela
dost daleko. Soudím, tak dva roky, možná i o něco déle. Jenom měsíce, kdy jsem
se učil na zkoušky, se strašně zkrátily a utekly vždy hrozně rychle. Na rozdíl od
těchto měsíců týden v těchto inkriminovaných měsících zůstal ještě docela
dlouhý. Když mě někdo pozval na pivo týden před zkouškou, klidně jsem šel –
s vědomím, že týden je hodně dlouhá doba a vše se jistě stihnu naučit.
Někdy v období, kdy se mi narodily děti, rok se s rokem vyrovnal. Prostě
a jednoduše – další Vánoce budou až za rok – a byly.
Ale od té doby začal čas zrychlovat. Nejdříve pomalu a nenápadně a ke
konci už naprosto zjevně: 10 let trvání MHM computer jsme oslavili asi za 7 roků,
15 let od založení jsme už slavili asi za 11 let a 20 let trvání firmy jsme slavili už ne
později než za 14 let od jejího faktického založení. Poměrně jednoduchým výpočtem by každý mohl dovodit, že letošní 25. výročí založení MHM jsme měli
oslavit asi za 18 let od založení. Ale není tomu tak.
Letos jsem zjistil, že čas nejenom ubíhá rychleji a rychleji, ale začíná se i smršťovat. Čtvrtstoletí trvání firmy jsme proto letos oslavili podle mého mínění (i mínění mých starších kolegů) nikoliv za předpokládaných 18 let, ale už za 12 let od
jejího založení. Tedy o dva roky dříve, než jsme oslavili výročí dvacáté.
Vysvětlení, proč nám, dospělým a starším, ubíhá čas rychleji, je jednoduché.
Je to tím, že čas chce ubíhat stále stejně rychle – ať si pan Einstein říká, co chce.
Takže pokud dětem ubíhá pomalu, musí dospělým, aby se to vyrovnalo, logicky ubíhat rychleji. Když se na něco hodně těším, čas ubíhá pomalu. Když vím,
že má přijít něco hodně nepříjemného, čas skoro vždycky hrozně zrychlí. Takže
nejpomaleji čas ubíhá těšícímu se děcku a nejrychleji starci, který očekává něco
nepříjemného. Ale v průměru každému z nás běží tedy čas stále stejně rychle.
Každý se snaží nějak čas ošálit. Tak se o to pokusím i já. O Vánocích se uklidním, přestanu myslet na práci. Odjedu na hory nebo alespoň na venkov, budu
chodit s rodinou na procházky v zasněžené (doufejme) krajině. Prostě budu žít
pomalu a klidně a pokusím se čas zmást. Malinko se budu těšit na příští rok, ale
ne moc, abych čas nezrychlil. Udělejte to také tak. A prožijte vánoční svátky
a Nový rok 2016 v pohodě a klidu a v očekávání lepších věcí příštích.
Přeji vám za společnost MHM computer příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný Nový rok 2016.

2 /

www.datavpeci.cz

PF 2016

Scientia est potentia
OBČASNÍK
Vydáno: Listopad 2015
neprodejné
Vydává: MHM computer a. s.
Kontakt:
U Pekáren 4, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 267 209 111
Fax: +420 267 209 222
www.mhm.cz
redakce@datavpeci.cz
Grafická úprava: IDG Czech Republic, a. s.
Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.
Registrace: ISSN 1803-604X
Ve spolupráci s časopisem
COMPUTERWORLD ve vydavatelství
IDG Czech Republic, a. s.

TECHNOLOGIE

OBELISK Archive for
Hitachi Content Platform
Dlouhodobé důvěryhodné úložiště
edokumentů
Michal Marek, DNS
Spojení důvěryhodného elektronického archivu OBELISK Archive
a inteligentního hardwarového úložiště Hitachi Content Platform přináší
ideální řešení pro elektronickou archivaci. Kombinací výhod SW a HW
řešení dochází k zajištění legislativní platnosti, důvěryhodnosti
a bezpečnosti uložených dat a dokumentů na logické i fyzické úrovni.

Z

ákladní funkčnost řešení pro dlouhodobé uchování a prokázání
platnosti uložených dokumentů
chytře spojuje aplikaci ETSI standardů
rozšířeného elektronického podpisu aplikace OBELISK Archive a nejmodernějších
principů Hitachi Content Platform pro
bezpečné ukládání dat.
●● Zajištění digitální kontinuity uložených dokumentů formou přerazítkování a garance jejich neměnnosti
a nesmazatelnosti pomocí retenčních
politik Hitachi Content Platform

●● Komplexní podpora pro práci s elekt-

ronickými podpisy a časovými razítky
spolu s ověřováním platnosti certifikátů napříč Evropskou unií
●● Možnost seskupování dokumentů
uložených v Hitachi Content Platform
za účelem zajištění dlouhodobé platnosti podle nastavených politik nezávisle na jejich typu, významu, přístupových právech a vzájemném
vztahu, umožňující optimalizaci dlouhodobé péče o uložená data
●● Řízená skartace ve shodě s legislativ-

ními požadavky a obecnými zásadami pro skartaci dokumentů
●● Vysoká integrita uložených dat a automatická detekce a odstranění chyb
obsahu, díky čemuž není nutné data
zálohovat

Přínosy řešení
●● Zajištění důvěryhodnosti a legislativní

platnosti dokumentů v dlouhodobém horizontu
●● Zajištění průkaznosti dokumentů
i mimo fyzické úložiště
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●● Jednotný archiv vhodný pro veškerá

●●
●●
●●
●●

data z různých zdrojů sdílený více
aplikacemi
Garance bezpečného ukládání dat
pomocí prověřených HW technologií
Snadná škálovatelnost a zvládání velkých objemů dat
Dosažení shody se zákonnými normami pro archivaci dokumentů
Minimalizace provozních nákladů na
dlouhodobé zachování důvěryhodnosti dokumentů
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HITACHI CONTENT PLATFORM

OBELISK Archive

Hitachi Content Platform (HCP) je objektové úložiště, které poskytuje masivně
škálovatelnou, vysoce spolehlivou, extrémně efektivní a snadno použitelnou
kapacitu pro konsolidaci, automatickou
správu a uchovávání obsahu. Poskytuje
podporu pro neustále rostoucí nestrukturovaná data pomocí automatizovaného provozu. Snižuje tak složitost operací a omezuje tlak na rozpočet a provozní náklady. Více informací naleznete
v produktovém listu HCP.

OBELISK Archive nabízí řešení pro dlouhodobé ukládání a správu elektronických dokumentů, které zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu
jejich životního cyklu. Řešení je založené
na aplikaci moderních standardů s využitím bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek
v souladu s ETSI standardy rozšířeného
elektronického podpisu (AdES). Více informací naleznete v produktovém listu
OBELISK Archive.
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HP Apollo

vání disků k serverům, vyšší (r2800) pak
flexibilní. Příkladem nasazení může být
například jednoprocesorový server pro
web server, další jednoprocesorový
server třeba pro souborové služby
a dvouprocesorový server pro virtualizaci. K tomu řekněme 24× 1,2GB 10K
disky. Ve 2U tak menší firma může mít
pořešeno vše.

Petr Prager, MHM computer

S

tále vznikají nové a často i velice
zajímavé produkty. Zklamání pak
mnohdy nastává v konfrontaci
s českým, převážně SMB trhem, tedy
s faktickými možnostmi nasazení. Z toho
důvodu se ani dnes nebudeme věnovat
řadám 6000 a 8000. V případě Apolla
2000 a 4000 je to jinak, a tak si pojďme
říct, co že to Apollo je.
Rodina produktů Apollo sdružuje
velice odlišné servery typu all‑in‑one.
Zatímco vyšší modely jsou primárně
postaveny pro zpracování velkých dat
a High‑Performance Computing, nižší
jednoduše umožňují skloubit zajímavým
způsobem serverový výkon s lokálním
datovým úložištěm překvapivých charakteristik. Nicméně i ty nejnižší modely
vycházejí ze současné řady serverů Pro
Liant Gen9, a nabízejí tak i výkonné procesory řady E5‑2600 v3 a paměť DDR4.
Dnešní serverové řadiče nemusejí být
ani hloupé, ani pomalé. Možností osazení řadičů je opět více, ale to podstatné
je, že je možné získat velice solidní výkon. Aktuální řadiče disků mohou mít až
4GB cache, podporují 12GB SAS a také
SSD. Kombinací těchto prvků je pak
možné dosáhnout překvapivé výkonnosti, a to oproti diskovým polím za zlomek ceny. Zásadním rozdílem je tedy jen
dostupnost a i to má své řešení v podobě SDS.

Odolnost lokálních úložišť
Kdo chce data ukládat, chce si je také někdy přečíst a Achillovou patou lokálních
úložišť by mohla být dostupnost. Jenže
žijeme v SD době. Software‑Defined
době. Pokud chci mít odolné řešení, pořídím si takové krabice dvě nebo třeba

HP Apollo 4000

deset. Zaštítím to inteligencí softwarově
definované storage a dostupnost mi dostoupá, kam potřebuji. Například i Microsoft Storage Spaces se ve své nové implementaci serveru 2016 zbavily mnohých neduhů. Jestliže chci mít větší
jistotu, mohu sáhnout po nějaké časem
osvědčené implementaci SDS
jako třeba HP Virtual Storage
Appliance.

Základem je opět 2U šasi, tentokrát už
s přece jen klasičtější stavbou. Zařízení
vychází ze známého modelu DL380, ale
oproti němu je navrženo pro podstatně
vyšší možnosti diskového subsystému.
Disky jsou zde umístěny ve dvou řadách
za sebou, nicméně stále jsou disky jednotlivě servisovatelné a i disk z vnitřní
řady můžete vyměnit bez přerušení
běhu serveru. Server umožňuje osazení
až 28 LFF, respektive 50 SFF disků. Při použití 8TB disků tak pracujeme s kapacitou
224 TB, případně 100 TB v malých, rychlých discích. A to prosím i se solidním výpočetním výkonem na pouhých 2U.

Free your mind
Cílem tohoto článku bylo především poukázání na fakt, že existují specializovaná
řešení, která nám umožňují řešit konkrétní požadavky daleko efektivněji,

HP Apollo 2000 –
nejmenší z rodiny
Základem je specializované 2U rackové
šasi. Do něj je možné nakonfigurovat jeden až čtyři servery rozdílných procesorů, pamětí i rozšiřujících karet včetně
podpory GPU. Tyto servery efektivně sdílejí napájení a chlazení. A podle preferencí volíme mezi velkými 3,5" (max. 12)
nebo malými 2,5" disky (max. 24). Nižší
modely (r2400, r2600) mají pevné mapo-

s mnohem jednodušší správou řešení
a dokonce i levněji. Stále více zákazníků
také řeší serverovny jako takové, kde bojují s místem, příkonem i chlazením, s tím
vším nám může specializované zařízení
pomoci.
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Společnost MHM začala
nabízet cloudové služby
Jakub Herink, obchodní ředitel G2 server CZ
Není to tak dlouho, co společnost MHM oznámila spolupráci s CommVault
a stala se jejich výhradním distributorem. Nyní MHM doplňuje své
portfolio služeb o zálohování do cloudu a disaster recovery ve spolupráci
s G2 server CZ.

S

polečnost G2 server CZ působí na
českém trhu od roku 2004 v oblasti
poskytování cloudových služeb.
Dnes patří G2 server mezi největší hráče
v České republice. V roce 2014 odstartovala firma zahraniční expanzi po Evropě
a nyní je jejím cílem být jedničkou na
středoevropském trhu.
Společnost umísťuje data českých klientů výhradně v ČR, a to až v šesti datových centrech v Čechách i na Moravě.
V případě požadavku klienta je možné
data přemístit také na cloud do londýnského či bratislavského datacentra, která
jsou provozována zahraničními pobočkami G2 server.
Mezi jejich hlavní služby patří právě
zálohování do cloudu, disaster recovery,
pronájem infrastruktury a cloudových
serverů. Díky rozmístění datacenter jsou
však schopni nabídnout také geograficky oddělený cloud v režimu synchronní či asynchronní replikace.
Pro konektivitu cloudových služeb je
využíváno více poskytovatelů z důvodu
zajištění vysoké dostupnosti i v případě
výpadku konektivity jednoho z nich. Samozřejmostí je napojení přímo do NIX.
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Zálohování do cloudu/disaster
recovery
Mezi aktuálně nejpoptávanější produkty
patří zálohování do cloudu a disaster recovery (DR) formou služby. Pomocí Simpany jsme schopni nabídnout zálohování nejen virtuálních serverů běžících
na VMwaru a HyperV, ale také koncových
stanic, fyzických serverů a konkrétních
informačních systémů nebo SQL serverů.
Velkou výhodou těchto služeb je umístění dat mimo lokaci kde jsou provozovány. Zákazník tak má jistotu, že o svá
data nepřijde. Zálohování je standardně
jedenkrát za den, individuálně je však
možné zálohovat například každou
hodinu.
Pokud vám nestačí jen klasické zálohování dat a chcete mít možnost v případě poruchy data v záloze okamžitě
spustit, je pro vás vhodnou službou disaster recovery. DR umožní během
krátké chvíle spustit provoz ze záložní lokality. Data se v takovém případě nejen
zálohují, ale ještě se asynchronně replikují do jiného datacentra. A když je třeba
DR v jiné lokalitě spustit – tedy začít
cloud používat – je rozdíl mezi daty

MHM A G2 SERVER CZ

v primární lokalitě a sekundární pouze
v řádech jednotek minut.
Oproti nákupu licence má „zálohování nebo DR jako služba“ výhodu v tom,
že se o nic nestaráte. Pouze si objednáte
službu, kterou vám naši specialisté nastaví, a můžete klidně spát. V případě
problému my budeme ti, kteří ho budou
řešit.

Pronájem IaaS, SaaS, PaaS
Další službu, kterou tato spolupráce přináší, je pronájem infrastruktury, softwaru
či platformy. „Podle průzkumu bude většina firem v roce 2020 provozována
z cloudu, proto se také snažíme cloudové
produkty co nejvíce vyvíjet a být pro naše
zákazníky nejlepším partnerem,“ říká obchodní ředitel českého G2 server Jakub
Herink.
Zákazník tak nemusí řešit nákup nových serverů a softwaru, ale může si jej
pronajmout a provozovat své systémy na
řešení, které je schopné pracovat v režimu vysoké dostupnosti. Další přidanou
hodnotou této služby je její extrémní flexibilita. Infrastruktura se pak přizpůsobuje růstu společnosti a firmám odpadá

složité plánování nákupu nového HW na
další roky.
Samozřejmostí je i poskytování SaaS
(software jako služba). V našem podání
to znamená nejen možnost pronájmu
Office 365, ale také pronájem databází
MSSQL, SharePoint serverů či licencí od
společností Microsoft, Red Hat a Oracle.
V případě, kdy zákazník řeší pronájem Exchange serveru, ale chce mít garantovanou dostupnost a umístění dat v rámci
ČR, má G2 server vlastní řešení provozované v režimu HA a s umístěním dat
pouze v ČR.
„Od spolupráce si slibujeme doplnění
portfolia produktů pro naše zákazníky. Už
nyní jsme byli schopni nabídnout prodej
a implementace řešení jak pro serverovou
část, tak pro zálohování. Ale v případě, kdy
je po nás zákazník chtěl formou služby, neměli jsme jim co nabídnout. Proto jsme delší
dobu hledali kvalitního partnera na českém
trhu, se kterým budeme schopni provozovat i tyto služby. Mezi hlavní výhody společnosti G2 server je využívání pouze seniorních administrátorů na technické podpoře.
Což nám zajišťuje vysokou kvalitu a krátkou
reakční dobu v případě řešení požadavků
našich zákazníků. Důležité pro nás je
i rychlé zřízení cloudových služeb. U většiny
případů jsme schopni klientovi připravit
plně funkční prostředí během pár hodin,“
doplnil obchodní ředitel MHM Dženan
Mašič.
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Rozhovor
s Janem Vydrářem
Andrea Silná, Marketing Manager

Honzo, potkáváme se ve firmě také
už nějaký ten rok a stále s úsměvem
na tváři? Tebe to tady baví!
Přiznám se, baví. Tři místnosti plné „železa“, možnost si vyzkoušet spoustu věcí
naživo, to je to, co se mi líbí, stejně jako
kanadské žertíky v technickém týmu.
Jak dlouho už pracuješ v IT? A jak
ses k tomu dostal?
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Přijde mi, že vlastně celý život, tedy asi
od 15 let. K počítačům mě poprvé přilákal můj děda, který mě začal v mých asi
devíti letech učit programovat na počítači Sinclair s 48KB RAM.
Máš nějaké cíle po pracovní
stránce? Na co se chceš vyloženě
zaměřit?
Obor se vyvíjí neskutečnou rychlostí,

RYCHLÁ STŘELBA
Oblíbený nápoj: < 15 %, >35 %
Dovolená aktivní/pasivní: pasivní, topinka
na slunci
Oblek, nebo džíny: něco mezi
Jak se vidíš, flegmatik/cholerik: cholerik!
Blondýna/bruneta: jo, jo, třeba obě
Fotbal, nebo hokej: nějak mě to nebere
Komedie, nebo horor: komedie, když horor, tak televizní zprávy
Tvůj nejhorší zlozvyk: odkládání
odložitelného
Oblíbený server: google.com

 ořád je co se učit. Teď se snažím pro
p
niknout do oblasti HPC, je to svět, ve
kterém se nikdo nespokojí s málem,
jde se na hranu nebo za hranu technologických možností. Cokoli v HPC je
prostě výzva, a to je to, co mě posouvá dál.
Dokázal bys charakterizovat českého zákazníka? Ví, co chce?
Nerad bych klienty házel do jednoho
pytle, jak se říká, náš zákazník, náš pán.
Mám rád zlatou střední cestu, kdy je
možné pomoci, poradit a efektivně vyřešit to, co klienta trápí.
Je něco, s čím opravdu v IT
bojuješ?
Nedostatek času, potřeboval bych den
tak o 12 hodin delší, abych stihl vše, co
chci.
Obtěžuje tě, když něco není
opravdu uděláno pořádně?
Popravdě? Neskutečně! Jsem v jistém
ohledu perfekcionista a nemám rád,
když něco není podle pravidel.
Vím, že máš dvě malé děti, jaká je
ideální představa tvého víkendu?
Vypnout telefon, notebook, slunce, voda,
klid a pohoda.

ROZHOVOR

Určitě je na světě něco, co tě dokáže vytočit k nepříčetnosti.
Snažím se, aby mě nic moc nevytáčelo,
tedy mimo šlápnutí na kostičku Lega na
zemi, to je spolehlivé.
Existují rozhodnutí, která bys s odstupem času řešil jinak?
Vždy se něco takového najde, ale podstatná je budoucnost, chyby jsou od
toho, abychom se poučili a šli dál.
Když nemůžeš v noci spát, přemýšlíš o práci?

Spánek není problém, ale poměrně
často spím a přemýšlím u toho o práci.
Častokrát se mi podaří právě ve spánku
najít řešení problému, který jsem přes
den nemohl vyřešit. Je to celkem efektivní způsob, jen si člověk moc
neodpočine.
Jak přijímáš kritiku od druhých?
Kritika mě posouvá dál, vždy je možné
dělat věci lépe, rychleji, efektivněji. Jsem
rád, když mi někdo ukáže, že to umí lépe,
je to důvod ho příště zapojit do projek-

tového týmu (Andy, to jsem asi neměl říkat, co?).
Čím se zabavíš, když se začneš
nudit?
Kromě dvou ratolestí, s nimiž se rozhodně nudit nejde, jsou to dílna, soustruh, frézka, jednočipy…
Chtěl bys něco vzkázat
našim čtenářům a také svým
kolegům?
Ve znalostech je síla, přeji vám, ať jste
silní…

PROSTOR 168 x 72 milimetrů

Slovo závěrem:
Drazí naši čtenáři… čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy. To stojí v jedné písni od Karla Gotta. Mám dojem, že je to
opravdu jen pár měsíců, co jsem psala slovo závěrem do prosincového čísla roku 2014. Omyl, rok se s rokem sešel. Z obchodních
center na nás již nějaký ten pátek blikají světýlka, začínáme přemýšlet, co koupíme tatínkovi, mamince, babičce, dědečkovi… pomalu a jistě vycházíme obtěžkáni dárky. Neustále brbláme, že je třeba koupit ještě to či ono, všude je hodně lidí, není kde zaparkovat. Maminky, tchyně, babičky se hroutí při představě, že letos nebudou péct dvě vánočky, ale třeba šest. A tak to jde neustále
dokola a troufám si říct, že je nás stále stejně většina, která se na vánoce těší. Vůně purpury, hořící svíčky, svícny za oknem, provoněný byt cukrovím, a ten váš stromeček je letos stejně zase nejhezčí. Přeji Vám, abyste si užili svátky vánoční v klidu a pohodě,
děkuji všem, kteří se v tomto roce podíleli na vydání Dat v péči a těším se na shledanou v roce 2016.
Hezké vánoce a a do nového roku jen to nejlepší
Andrea
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Mnoho štěstí
v novém roce
2016 Vám přeje
MHM computer

