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EDITORIAL

Optimistický rok 2016
Martin Miloschewsky, provozní ředidel MHM computer

N

adpis mého editorialu je promyšlený a přesný stejně jako titulky mnoha
článků našich profesionálních novinářů. Přesně totiž navozuje, do jaké nálady se má čtenář dostat a kam má být směrován, nezávisle na tom, co je
pak v článku opravdu napsáno.
To, že soudruzi novináři používají manipulativní titulky článků, je však jen špička
ledovce, daleko důležitější je, že i novinářské články samotné jsou složeny z polopravd, nebo dokonce lží. Bohužel se dnes setkáváme se situací, že lžou téměř
všichni novináři, a noviny proto čteme v prizmatu tohoto faktu.
Také spojení slov „soudruzi novináři“ je užito záměrně. Chci přece ve spojení se
slovy „články složené z polopravd, nebo dokonce lží“ vzbudit dojem, že levičáčtí
novináři píší polopravdy a lži. I dodávám v zájmu (falešné) objektivity, že lžou téměř všichni novináři, a nikoliv tedy pouze levičáčtí, situaci nijak nezlepším. Džin
manipulace je z láhve již vypuštěn a dojem, že levičáčtí novináři lžou, je v hlavě
čtenáře již pevně ukotven. A o to přece šlo. Abych se vyhnul obvinění, že píši nepravdy a paušalizuji, tak jsem při kvantifikaci lhavých novinářů záměrně použil
slovní spojení „téměř všichni novináři“. Nikdo mi nemůže vyčítat, že bych byl neobjektivní, neboť nikdo není schopen dokázat, a) kolik je na světě novinářů a b)
kolik z nich lže.
Pokud se s námi novináři a vůbec média pokoušejí manipulovat a sdělují nám
lži a polopravdy, jsme my, čtenáři, stále ještě v docela dobré situaci. Můžeme se
alespoň pokusit ověřit si zprávy, které nám předložili, a srovnáváním zdrojů si utvořit obrázek, nebo dokonce se dopídit pravdy.
Daleko horší než psaní polopravd a lží je ovšem cenzura a zejména pak cenzura
skrytá. Jsem opravdu zhnusen, že jsem se znovu dožil doby, kdy naše a evropská
politická elita používají zjevnou, ale i právě skrytou cenzuru k prosazení svých politických zájmů. Nedělám si a nikdy jsem si nedělal iluze, že pádem komunismu ve
střední a východní Evropě by v dotčených státech cenzura absolutně vymizela.
Ovšem zamlčování informací o událostech, které velmi pravděpodobně mohou
radikálně změnit evropskou kulturu (ano, mluvím mimo jiné také o způsobu informování o neřízené a masové imigraci obyvatel části Asie a Afriky do Evropy), považuji za čiré zlo nezávisle na tom, v rámci jakého dobra je toto zlo pácháno.
Kromě skryté cenzury je dalším nešvarem novinářů buď psaní textů na tzv. politickou objednávku, nebo komentáře vyjadřující nikoliv objektivní pohled na danou událost, ale subjektivní pohled novináře samotného, tedy subjektivní komentář vydávaný za zprávu.
Zastavme se na chvíli u spojení slov nešvar se slovem cenzura. Nešvar, byť je to
věc vpravdě nehezká, má svá synonyma, kterými jsou například zlozvyk nebo nepřístojnost. Slovní spojení „cenzura je nešvar“ proto naprosto mění vnímání cenzury – posunul jsem totiž chápání cenzury z kategorie prostého zla do kategorie
drobného a vlastně téměř neškodného zlozvyku nebo omluvitelné nepřístojnosti.
Že tento editorial není příliš optimistický? Ale jděte, vy jste si nepřečetli titulek?
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Společnost MHM computer dodala
do ŠKODA AUTO výpočetní systém
pro vývoj nových vozů od HP
Jan Vydrář, MHM computer

J

e nám ctí oznámit, že největší výrobce automobilů v České republice – ŠKODA AUTO – zvolil pro vývoj nových vozů výpočetní systém založený na hardwaru firmy HP. Společnost
MHM computer spolu s HP instalovala
tento HW a na konci roku 2015 implementovala systémový a další software,
který tvoří ucelené řešení – HPC cluster
pro CAE aplikace.
Dodaný HPC cluster bude využíván
pro počítačovou analýzu, simulace a výpočty a náročné on‑line renderování 3D
modelů, které jsou v odvětví automotive
nepostradatelné. Díky novému výpočetnímu výkonu bude možné zkrátit dobu
zpracování, poskytnout inženýrům
nové – jemnější, a tím přesnější sítě, které
v modelech zastupují vlastní materiál automobilu. Vozy pak dosahují špičkových
výsledků v oblasti emisí CO2, nárazových
testů i aerodynamiky.
MHM nainstalovala ve ŠKODA AUTO
více než 3 800 výpočetních jader s operační pamětí převyšující 20 TB, čímž došlo k dalšímu navýšení výpočetních kapacit clusterů ve ŠKODA AUTO. Tento
cluster disponuje výkonem větším než
100 TFlops. Komunikace mezi servery je
založena na dvou samostatných vysokorychlostních nízkolatentních 56Gbit FDR
Infiniband sítích společnosti Mellanox.
Do ostatních sítí je systém připojen
10/40Gbit Ethernetem. Použití nejmodernějších HP technologií s výkonnou Infiniband infrastrukturou dává základ pro

velmi výkonné a stabilní řešení.
Výpočetní síla je v šasi HP Blade c7000,
které obsahuje servery HP BL460 Gen9
Obslužné servery pak zajišťují HP DL380
Gen9. Servery jsou osazeny procesory
Intel Xeon v3 z řady E5 s moderní architekturou Haswell. Pro dočasná data výpočetních úloh disponuje cluster 20 TiB
diskového prostoru. Řešení je postaveno
jako funkční celek, tedy je zde kladen
důraz na maximální nezávislost na ostatních systémech zákazníka.
Pro správu a monitoring celého clusteru je pak instalován produkt HP Cluster Management Utility v režimu vysoké
dostupnosti. Ten slouží také pro bootování různých verzí operačního systému
přesně podle potřeb klienta. Na všechny
výpočetní i obslužné servery je instalován operační systém SUSE Linux Enter-

prise Server. Vysokou dostupnost služeb pak
zajišťuje SUSE
High Availability
Extension.
V rámci implementace jsme standardní SLES HA doplnili o část „Infiniband Gateway“, která zajišťuje směrování datového provozu
mezi interní Infiniband sítí a externí
Ethernet sítí zákazníka.
HPC cluster, ale i jeho jednotlivé části
byly podrobeny náročným akceptačním
testům, které se zaměřují na výkon řešení v syntetickém testu Linpack, výpočetní výkon v aplikacích Fluent, PamCrash a OpenFOAM, propustnost sítí,
rychlost lokálních diskových prostor pro
ukládání dočasných dat.
Testy prověřily také spolehlivost, vysokou dostupnost služeb a chování
podle přesně definovaných pravidel.
Rozsah akceptačních testů je možné přiblížit časovou náročností, kterou zákazník stanovil na deset dní.
Ve spolupráci s HP dokázal implementační tým MHM computer ve velmi
krátké době nainstalovat, zprovoznit,
zdokumentovat a akceptovat řešení,
čímž prokázal rozsah znalostí v komplikovaných řešeních, jakým bezesporu
HPC cluster je. Celá instalace by se samozřejmě neobešla bez příkladné součinnosti a podpory zákazníka, který v průběhu řešení spolupracoval s týmem, tak
aby výsledný produkt odpovídal požadavkům a představám ŠKODA AUTO.
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Novinka v portfoliu:
Hitachi Flash Storage
v reálném čase jako součást nového mikrokódu VSP G a nové FMD disky – FMD
DC2 s in‑line komprimací dat a podstatně vyšším výkonem, než měla předchozí generace FMD disků.
Přesto to zřejmě nestačí a HDS novým systémem Hitachi Flash Storage cílí
na specifické zákazníky, o které se převážně dělí firmy EMC, IBM, Pure Storage,
NetApp, HP a další. Neméně zajímavou
novinkou je řada G10 Hitachi Content
Platform. Záměr sjednotit existující HCP
řešení podporující interní nebo externí
storage HDS zveřejnilo v březnu minulého roku.

Hitachi Flash Storage
Michal Marek, MHM computer

P

řed časem Hitachi Data Systems
oznámilo partnerům plán uvést na
trh další storage systém typu Flash.
Z pohledu počtu uživatelů SSD/FMD
technologie jde o pochopitelný krok.
Statistiky ukazují, že více než 50 % uživatelů má ve svých storage systémech alespoň část kapacity na velmi rychlých
discích.
Podobné systémy samozřejmě firma
HDS již delší dobu nabízí. Jde o hybridní
řešení, kdy do diskového pole instalujeme disky typu SAS, NL‑SAS nebo kombinace obou typů, které se doplní
o rychlé SSD/FMD. Obvykle se využívá
storage tiering, kdy silně zatížená část logických svazků migruje na rychlé disky.
Zhruba v polovině roku 2015 HDS uvedlo
Hitachi Accelerated Flash (HAF) – přesměrování IO požadavků na rychlé disky
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V lednu 2016 firma HDS uvolnila systém Hitachi Flash Storage. HFS je
k dispozici ve třech verzích pod označením HFS A220, HFS A250 a HFS A270.
Kódové označení připomínající známé
německé vozy určuje jen počet disků
v systému.
A220 obsahuje 10× 1.6 TB SSD, A250
30× 1.6 TB SSD a A270 60× 1.6 TB SSD.
Rám všech tří storage systémů je stejný.

A220 a A250 mají shodně 128 GB cache,
A270 má 256 GB cache. Při započítání
deduplikace a komprimace je efektivní
kapacita pro A220 64 TB, A250 192 TB
a A270 dokonce 384 TB!
Vezmeme‑li v úvahu rozměry (2U)
a váhu (u největšího A270 48 kg), jsou to
obdivuhodné kapacity. Blokový přístup
serverů lze uskutečnit přes FC (16× 8Gbs),
8× 10Gbs iSCSI, resp. 8× 40Gbs iSCSI.
Později přibudou ještě Infiniband
a 16Gbs FC. IO výkon u A270 je 1M IOPS.
Pro ukládání dat je HFS vybaven
následovně:
●● In‑line deduplikace
●● In‑line komprimace
●● Thin provisioning
●● QoS
●● Snapshots
●● Remote replikace
●● Encrypce dat
Management pro HFS je přes nativní
GUI. Očekáváme CLI, podporu REST/API,
podporu VMware vCenter a OpenStack.
Připravuje se integrace do Hitachi Infrastructure Directory.
Předpokládá se, že systémy HFS budou s výhodou nasazeny v prostředí VDI,
HPC nebo pro DB aplikace. Jako u jiných
storage systémů společnost MHM plánuje nákup HFS do školicího a testovacího centra, a tím dát případným zájemcům možnost ověřit si výhody HFS
v reálném prostředí.

Hitachi Content Platform v7.2
(Izumi)
Hitachi Content Platform asi není třeba
zvlášť představovat, jde o specializované
úložiště určené především pro archivní
data. Necelý rok po uvedení verze
HCP 7.1 přichází další release 7.2 s řadou
zajímavých a potřebných novinek. Především dochází ke sjednocování HW
platformy. Známé HCP300, resp.
HCP500XL nódy jsou nahrazeny zcela
novými G10 nódy.
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I nadále platí, že minimální konfigurace je tvořena čtyřmi G10 nódy. Zůstává
známý storage nód S10 a je uveden ještě
větší S30. Storage nódy S10, resp. S30
patří do třídy tzv. economy storage, která
se připojuje ke G10 IP protokolem.
Do výkonnějších G10 nódů lze instalovat SSD disky jako Acceleration option.
Na tyto disky se přenášejí procesy interního DB systému a redukuje se IO bottleneck v případě zapojení HCP archivu do
cloudu. Dalším vylepšením je možnost
implementovat 10Gbs back‑end, čímž se
zvýší průchodnost a urychlí rovnoměrné
rozprostření dat přes jednotlivé G10
nódy.
Škálovatelnost HCP s G10 nódy je
v rozsahu 4–112 TB. HCP s S10, resp. S10
Storage nód je tvořen dvěmi řídicími jednotkami a až 60× 6TB disky. Data jsou
chráněna Erasure Code 2.0 (20 + 6). S10
má velikost 4U. S30 nód jsou dva racky
se 16× 4U diskovými tray a 2× řídicími
servery. Celkově je možné připojit až 80×
S30 s celkovou kapacitou 457 PB. Nový
kód Izumi je podporován na všech exis-

tujících HCP platformách (HCP300,
HCP500, HCP‑VM).
Starší HCP je možné doplnit, případně rozšířit o nové S10 nódy. Izumi
dovoluje připojit k archivu kapacitu
ze SAN diskových polí, kde je použita
technologie Hitachi Dynamic Tiering. Vezmeme‑li v úvahu, že
kromě interní (disky v G10
nódech), economy
(S10, S30) a již zmíněné SAN storage
lze ještě připojit
cloud storage protokolem
S3 nebo HSwift, je jasné, že HCP je zařízení, které může splnit prakticky veškeré požadavky kladené na archivní storage od relativně malých organizací až
po velké korporátní celky. Samozřejmostí je možnost migrace dat mezi jednotlivými typy připojených paměťových
systémů.
Ve verzi 7.2 došlo k vylepšení spolupráce HCP a MS AD. Aplikace pro HCP se
nyní mohou autentizovat přes AD. HCP
lze připojit do AD s omezenými oprávněními, čímž se snižuje bezpečnostní riziko. K HCP se mohou připojit uživatelé
i z jiných AD Forests. Byla vylepšena
podpora protokolu S3. HCP teď podporuje S3 AWS signature v4.

Zájemce o problematiku S3 protokolu bych odkázal na Developer Network pro Hitachi Content Platform, což
je součást portálu http://community.hds.
com. Zlepšilo se rozbalancování dat
v případě výpadku HCP nódu.
Nově jsou distribuovány dokumentace
a HCP utility přes
webové rozhraní. Je
změněna a rozšířena
správa přístupových logů.
Byl zaveden Global Data Protection Audit, který kontroluje, zda
replikované prostory (Namespace)
mají správný počet kopií.

Později, ale dobře
Hitachi Data Systems nastupuje s jistým
zpožděním do světa specializovaných
All‑Flash diskových polí. Zatím ještě důvěrné informace naznačují, že parametry
Hitachi Flash Storage – Cheetah jsou na
úrovni a jistě osloví specifickou klientelu
tohoto typu diskových polí. HCP zaujme
organizace, které se budou muset poprat s nařízením Evropského parlamentu
a Rady EU o elelektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
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Wi‑Fi nestačí jen mít
Zuzana Humajová, Cisco

P

řipojení přes Wi‑Fi ve veřejném
prostoru je prakticky nutností. Ať
již jde o obchody, restaurace,
úřady nebo třeba školy či sportoviště, zákazníci či návštěvníci dnes prostě možnost být se svým smartphonem on‑line
vyžadují. Zkrátka, dnešní svět je propojený. Řada institucí ale vnímá Wi‑Fi spíše
jako nutné zlo. Tím si ale mohou udělat
medvědí službu. Zákaznická zkušenost je
dnes modlou a ušetřit pár desítek korun
na nekvalitní Wi‑Fi se může pořádně
prodražit.
Je pravda, že Dan Přibáň se svým týmem dokázal v trabantech projet skoro
celý svět. Většina z nás ale na delší cestu
raději sáhne po něčem přece jen pohodlnějším, co nám nabídne větší komfort
a nakonec i spolehlivost.
Bohužel při investicích do IT často
řada lidí sáhne po trabantu, protože
přece slouží stejně jako audi. Jenže pak
se diví, že dostane komfort trabantu odpovídající a že se to zákazníkům, žákům
či zaměstnancům moc nelíbí.

Postaveno pro pohodlí
Samozřejmě že na první pohled základní
Wi‑Fi směrovač z jakéhokoli supermarketu dělá totéž co přístroje z podnikové
kategorie. Jenže bohužel jen na první
pohled. Pokud si takové zařízení dáme
domů, proč ne, asi to nebude problém.
Ale kdekoli jinde už mohou nastat komplikace třeba jen v tom, kolik zařízení
může být zároveň připojeno, o nákladech na údržbu, správu a případné odstraňování problémů ani nemluvě.
Technologické firmy již dávno pochopily, že pro sledování nákladů (zejména)
na IT jsou klíčovým ukazatelem celkové
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výdaje na vlastnictví (TCO). Postupně se
k tomuto přístupu přiklánějí i zákazníci
z dalších oborů. Jasnou zkušenost s tím
před časem udělala například síť restaurací Kolkovna se svými devíti pobočkami
v Česku a na Slovensku. Sázka na levné
přístupové body vedla ke stížnostem zákazníků kvůli nefunkční Wi‑Fi a také
k nadměrnému zatěžování personálu neustálou údržbou (zejména častými
restarty).

Postaveno pro spolehlivost
Přechodem na platformu Cisco Meraki
se situace radikálně změnila, restaurace
nyní nabízejí zákazníkům kvalitní, stabilní
a rychlé připojení. Zároveň se personál
již o přístupové body a jejich funkčnost
nemusí vůbec starat, takže má více času
na hosty. Více než roční zkušenosti v síti
Kolkovna ukazují, že systém může běžet
relativně dlouhou dobu při vysokém zatížení bez významnějších výpadků.
Řada Cisco Meraki totiž nabízí ucelené řešení pro prostředí s vysokou hustotou klientských zařízení. Základem
platformy jsou robustní Wi‑Fi přístupové
body podporující standardy 802.11n/ac.
Dokážou obsloužit až 300 současně připojených zařízení, což je až šedesátkrát
více než u základních přístupových bodů
prodávaných třeba v supermarketech.
Wi‑Fi přístupové body Cisco Meraki navíc zvládají až 15 sítí (SSID) současně, což
usnadňuje řízení provozu.
Přístupové body doplňují i další infrastrukturní prvky včetně směrovačů a aktivních přepínačů s přepínáním na druhé
i třetí vrstvě a s podporou rozpoznávání
aplikací do sedmé vrstvy, virtuálního stohování a mnoha bezpečnostních funkcí.
Kromě nich lze platformu doplnit také
o bezpečnostní brány podporující napří-

klad filtrování obsahu podle standardu
CIPA, integrovaným systémem IPS a antivirem pro blokování škodlivého kódu či
podporou bezpečnostních politik založených na identitě uživatele. Díky tomu
je možné členit jednotlivé segmenty uživatelů, ať již pomocí jejich identity, nebo
konkrétního fyzického umístění.
Díky těmto nástrojům splňuje platforma Cisco Meraki pravidla EU pro
ochranu osobních údajů a další bezpečnostní standardy, jako například EU Data
Protection Directive 95/46, US‑EU Safe
Harbor, PCI DSS Level 1, standardy SSAE
16‑SAS 70 Type II a ISO 27001:2013 a další.

Postaveno pro snadnou správu
Ale ani to ještě není všechno, platforma
Cisco Meraki má kromě robustního hardwaru ještě jeden trumf. Tím je cloudová
aplikace umožňující udržet si přehled
o všech zařízeních i ve velmi rozsáhlých
sítích. Pomocí Meraki Dashboard lze pří
mo z prostředí prohlížeče nejen vidět, ale
především velmi jednoduše spravovat
všechna Meraki zařízení připojená do sítě.
Spravovat znamená skutečně spravovat se vším všudy, administrátor je schopen na dálku zařízení kompletně nasta-
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vit. V rámci Meraki Dashboard lze používat i předpřipravené profily. To
znamená, že administrátor může například vytvořit profil konkrétního zařízení
pouze podle jeho sériového čísla a přiřadit ho do sítě. Přitom nemusí přístupový
bod ani vybalit z krabice (nebo dokonce
příslušné zařízení může být ještě u dodavatele). Jakmile pak toto zařízení dorazí
na místo určení, jediný úkol, který čeká, je
připojit jej do elektřiny a k internetu.
Právě tato vlastnost dělá z Cisco
Meraki téměř ideální řešení pro firmy,
které potřebují zajistit funkční síť třeba
na rozsáhlé síti menších poboček,
v nichž není vlastní tým správců IT.
V ideálním případě může administrátor
celou síť na pobočce připravit z centrály
a od personálu na místě to vyžaduje
pouze jednoduchý úkon: propojení několika málo kabelů. Také proto boduje
Cisco Meraki v různých maloobchodních
řetězcích, kde pobočky potřebují disponovat Wi‑Fi, ale jinak je jejich síťová infrastruktura v podstatě minimální a nemají
dedikovaného administrátora.
Totéž platí o menších firmách, kterým
Cisco Meraki otevírá prostor pro snazší
outsourcing správy sítě či celého IT. Tím,
že většinu problémů může administrátor
odstranit na dálku bez nutnosti fyzické
návštěvy, se snižuje časová náročnost
správy, což pro organizace znamená výraznou úsporu nákladů.
Prostřednictvím Meraki Dashboardu
lze dokonce naplánovat aktualizaci firmwaru v jednotlivých aktivních síťových
prvcích, která se pak může uskutečnit
bez zásahu člověka v době mimo provozní dobu nebo prostě tehdy, kdy síť
není potřeba. To znamená, že aniž bude
personál na pobočce cokoli tušit, přes
noc dojde k automatickému updatu.
Ráno je pak síť opět plně připravena
fungovat.
Stejně tak má správce možnost aktualizace na dálku ručně řídit, případně si

nastavit, jaké updaty se mají a jaké se naopak nemají instalovat automaticky
a kdy. Důležité je podotknout, že ačkoli
je Meraki Dashboard cloudový nástroj,
do cloudu se odesílají jen provozní data,
v žádném případě data přenášená uživateli v síti.
Samotné cloudové prostředí přitom
podporuje i různé úrovně přístupu. To
znamená, že lze určit uživatele, kteří do
něj budou mít přístup, a zároveň jim přiřadit určitou úroveň oprávnění. Administrátor bude mít přirozeně přiřazenu nejvyšší úroveň oprávnění, kde bude moci
aktivně upravovat konfiguraci sítě, další
uživatelé mohou mít přístup jen ke statistikám nebo přehledu zařízení v síti.

Postaveno pro lepší přehled
Součástí řešení Cisco Meraki je i propracovaný Meraki Systems Manager umožňující zobrazit a spravovat také zařízení
připojená do bezdrátové sítě. Správce tak
má dokonalý přehled o zařízeních využívajících bezdrátovou síť. Právě schopnost udržet si přehled o zařízeních v síti
je dnes pro řadu administrátorů klíčovým úkolem. Stále větší procento firem
totiž sahá k podpoře konceptu BYOD,
kdy zaměstnanci pracují na svých zařízeních, místo aby je firma nakupovala
centrálně.
Kromě toho dnes již řada zaměstnanců vlastní smartphony i pro soukromé použití a chtějí je v práci používat
na Wi‑Fi, aby ušetřili datové přenosy
v mobilní síti. Je to logické, nicméně pro
správce je poté poměrně obtížné udržet
požadovanou úroveň bezpečnosti celé
sítě. S pomocí Meraki Systems Manageru
si může přehledně zobrazit všechna připojená zařízení, získat o nich základní informace, případně je i lokalizovat.
Na firemní zařízení lze navíc nainstalovat i příslušnou aplikaci, která umožní zařízení na dálku konfigurovat a spravovat.
Díky tomu mohou administrátoři jedno-

duše aktualizovat nastavení i jednotlivé
aplikace, vynutit akceptování bezpečnostních pravidel, ale také například celé
zařízení na dálku zablokovat nebo smazat v okamžiku, kdy dojde k jeho ztrátě či
odcizení. Tím je zaručena bezpečnost firemních dat i v případně nějakých mimořádných událostí.
Tím, že Wi‑Fi přístupové body umožňují utvářet až 15 virtuálních Wi‑Fi sítí
současně, mohou správci ve firmách vytvořit několik sítí s různými bezpečnostními pravidly a samozřejmě i s rozličnými
možnostmi. Velmi snadno tak mohou
například vytvořit jednu bezdrátovou síť
pro zaměstnance, jejímž prostřednictvím
mají přístup k firemním serverům a datům na nich, další pro privátní zařízení
pracovníků s určitými omezeními v přístupu, a třeba nezabezpečenou síť pro
návštěvníky, která nevyžaduje žádné přihlášení, ale zároveň je provoz v ní zcela
oddělen od firemní sítě.
Stejně tak se Cisco Meraki uplatňuje
například na školách, které jsou schopny
připravit samostatnou síť pro učitele
a potřeby školního provozu, další pak pro
žáky a jejich zařízení.

Postaveno pro vyšší bezpečnost
Oddělení síťového provozu a snadný
přehled o zařízeních připojených v síti
jsou základními stavebními kameny bezpečnosti celé platformy Cisco Meraki. Ta
může být samozřejmě doplněna speciálním bezpečnostním hardwarem a bezpečnostmi rozšířenými na přepínačích či
směrovačích. I v tomto směru mohou
Cisco Meraki a cloudové nástroje pro
správu nabídnout něco navíc. S jejich
pomocí lze totiž nastavit i velmi pokročilé filtrování obsahu.
Při využití tradičního přístupu musejí
správci ručně specifikovat konkrétní obsah, ke kterému nemají mít uživatelé
v síti přístup. Často jde o konkrétní domény či servery, nicméně to je v rychle
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se měnícím světě internetu dávno zcela
nedostatečné. Cisco Meraki nabízí filtrování obsahu pomocí cloudové databáze
Webroot Brightcloud. Ta umožňuje nastavit nevhodný obsah výběrem z více
než 70 kategorií. Administrátor tak v konkrétní síti znepřístupní jen obsah určité
kategorie, kategorizace konkrétních stránek na internetu jsou aktualizovány každou hodinu, takže je zajištěno, že uživatelé sítě se nedostanou ani k nově vzniklým závadným serverům, jejichž přidání
tradiční cestou by mohlo trvat i několik
dní či déle.
Nástroje Meraki Dashboard ale jdou
ještě dále a nabízejí nejen filtrování
podle obsahu, ale dokonce i podle dalších pravidel. Přirozeně lze filtrovat podle
skupiny uživatelů, ale v tomto případě je
umožněna filtrace i podle času a lokality.
To najde využití například ve školách, kde
lze nastavit, aby žáci a studenti měli
třeba přístup ve třídě k sociálním sítím
jen o přestávkách, a naopak v případě, že
jsou připojeni třeba k přístupovému
bodu v jídelně, využívat tyto služby zcela
bez omezení. Podobný přístup ale mohou využít například obchodníci či provozovatelé restaurací, kteří mohou omezit (nebo zpomalit) třeba stahování
a streamování videa, tak aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování sítě.

Postaveno pro lepší poznání
uživatelů
Soustředění informací o zařízeních připojených do sítě na jednom místě dává
platformě Cisco Meraki do rukou další
trumf v podobě možnosti zpracovávat
a analyzovat informace o provozu. Sada
analytických nástrojů, které jsou součástí
Meraki Dashboardu, umožňuje například
vytvářet zátěžové mapy. Administrátor
tak může například sledovat vytížení jednotlivých přístupových bodů v čase a na
základě toho optimalizovat pokrytí určitého prostoru Wi‑Fi signálem.

8 /

www.datavpeci.cz

V případě zájmu o bližší informace určitě
neváhejte navštívit jeden z našich webinářů,
kde budete mít možnost vidět živé demo
Meraki technologie.

Tato analýza dává obrovský prostor
nejen pro úpravu strategie IT, ale v případě nasazení v obchodech, obchodních centrech či třeba restauracích také
pro úpravu marketingové strategie. Zátěžové mapy (heatmapy) dokážou totiž odhalit pohyb zákazníků po obchodě či obchodní jednotce. Pochopitelně není
možné sledovat konkrétní klienty, v systému jsou k dispozici informace jen
o povaze připojeného zařízení.
Přesto lze ale na základě analytických
dat vysledovat například trasu, kterou se
uživatelé Wi‑Fi pohybují a jak se tento
směr mění v čase – podobně jako v mobilních sítích lze totiž použít i Wi‑Fi přístupové body a jejich vzájemný překryv
pro určení polohy. Na rozdíl od GPS je
ovšem funkční i uvnitř budov. Právě zátěžové mapy tak mohou ukázat, jak rychle
se připojená zařízení posunují od jednoho přístupového bodu ke druhému.
Lze tedy kupříkladu usoudit, že zboží
v jednom regále zákazníci míjejí bez povšimnutí, zatímco jinde setrvávají déle
(a tedy zřejmě je zde umístěné zboží
zaujalo).
Provozovatelé obchodních center
stejně tak mohou snadno odhalit oblíbené trasy, kterými se zákazníci po
centru pohybují, a kupříkladu tomu přizpůsobit cenu za pronájem prostor.
V případě ploch pro stánky ve veřejných
prostorech obchodního centra lze do-

konce stanovit rozdílnou cenu za pronájem podle konkrétního časového úseku
a dne. Na rozdíl od minulosti, kdy museli
manažeři obchodních center toto vše
v podstatě odhadovat, mohou mít s Cis
co Meraki k dispozici skutečně přesná
data.

Postaveno pro úspěch
Takovýto pohled může ovšem zcela
změnit názor řady obchodníků na Wi‑Fi
sítě obecně. Až doposud totiž vnímali
nabídku Wi‑Fi spíše jako nutné zlo znamenající náklady. I proto bylo jejich volbou v některých případech co nejlevnější zařízení. Firmy v podstatě Wi‑Fi
chtěly jen mít, aby dostály požadavkům
zaměstnanců či zákazníků. Ovšem využití analytických nástrojů, které Cisco
Meraki nabízí, může Wi‑Fi zcela proměnit
z nákladové položky v položku přinášející měřitelný a jasně viditelný byznys.
Zejména pro marketingové odborníky je schopnost skutečně porozumět
přáním a chování zákazníků věc, jejíž
hodnotu nelze penězi vyčíslit. Znalost
klientů totiž přináší možnost přizpůsobit
jim nabídku na míru, a zvýšit tak pravděpodobnost toho, že je přimějí k nákupu.
Stejně tak může robustní a spolehlivá
konstrukce zařízení Cisco Meraki přinést
firmám měřitelné úspory v nákladech na
správu a pomoci snížit celkové náklady
na vlastnictví.
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Linuxová MHM
Jan Vydrář a Jiří Kružík,
MHM computer

V

oblasti linuxových operačních
systémů se v MHM věnujeme
především enterprise sektoru –
tedy zavedeným distribucím, u kterých
je možné zakoupit garantovanou podporu výrobce. Podporujeme obě hlavní
distribuce – Red Hat Enterprise Linux
a SuSE Enterprise Linux Server. Náš implementační tým disponuje technickými
školeními a certifikacemi pro oba zmíněné systémy.
Abychom podpořili implementace
u našich zákazníků, má linuxový tým
v MHM k dispozici kompetenční centra
Hitachi, HP a CommVault. Jde zejména
o servery, disková pole, síťové prvky Cis
co a SAN infrastrukturu. Našim zákazníkům poskytujeme samozřejmě i komplexní konzultační podporu.
MHM se dlouhodobě věnuje řešení
pro zákazníky, kteří požadují vysokou dostupnost svých dat, aplikací a služeb.
Kromě kvalitního hardwaru, který je
v řešeních nezbytný, používáme nativní
clusterové technologie, kterými Linux
disponuje. V rámci provozu vysoce dostupných služeb máme zkušenosti s vícenódovými clustery, active‑passive
i active‑active řešeními. V případě, že
zákazník požaduje funkcionalitu, která
není standardními prostředky clusteru
dostupná, vyvíjíme moduly podle
požadavků.
Virtualizace serverů se stala běžnou
součástí všech větších společností. V této
oblasti nejraději používáme Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV). Aktuální
verze virtualizace doznala značných
změn, funkcionalita se již velmi přibližuje
nejrozšířenější platformě v této oblasti.

Společnost Red Hat vyvíjí zejména aktivity směřující k integraci mezi různými
hypervizory. Výsledkem pak bude migrace virtuálních serverů z virtualizačních
prostředí jiných výrobců do RHEV na „pár
kliků“.
Od svého začátku MHM nejen dodává a zajišťuje správu a servis zařízení,
ale i pravidelně monitoruje prostředí. Pro
monitoring používáme nejrozšířenější
open source nástroj Nagios, případně
jeho rozšířenou verzi Icinga. Servery, ale
i další zařízení je možné monitorovat
i z pohledu výkonu. Pro monitorování
a vytváření statistik v reálném čase pra-

procesů, jež ale software, který pro danou oblast používají, neumí obsáhnout.
Dobrým příkladem může být požadavek
zákazníka na doplnění zálohovacího
softwaru o dvě automatizované funkcionality: ověřování čitelnosti pásek po
uplynutí určité doby a reklamace volného místa na páskách.
Řešení standardní cestou – tedy přes
výrobce softwaru – nemusí být vždy jednoduché, rychlé a hlavně levné. V tomto
případě jsme v úzké spolupráci se zákazníkem analyzovali možnosti řešení, vytvořili diagramy procesů, zjistili možnosti
externího volání příkazů (API) a během
velmi krátké doby vyvinuli program, který
z jednoho místa centrálně obstarává požadovanou funkcionalitu na více než deseti cílových serverech. K základnímu

cujeme s nástrojem Zabbix. Pro Zabbix
jsme vyvinuli například monitorování
provozu na úrovni jednotlivých síťových
protokolů. Díky dlouhodobému záznamu hodnot do databáze je možné
sledovat trendy či dohledat, co se v daný
okamžik na zařízení dělo.
Naši zákazníci požadují i nestandardní
řešení – tedy abychom se správně vyjádřili: chtějí řešení svých standardizovaných

programu vznikl i nástroj, který zpracovává statistiky zpracovaných pásek a upozorňuje na případné chyby ve zpracování.
Doby, kdy zákazníci znali MHM „jen“
jako špičkového dodavatele diskových
polí, jsou dávno minulostí. MHM neustále rozšiřuje svoje portfolio dodávaných řešení a služeb. A služby v oblasti linuxových řešení jsou toho jasným
důkazem.
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Kdo tu byl dříve? Firma,
nebo Jan Heřmánek?
Andrea Silná, Marketing Manager
Někdo se možná zeptá „proč“, a je to proto, že jen málokdo je v naší firmě
v zásadě od začátku. Skoro mě napadá… Kdo tu byl dříve – ty, nebo firma?
Takže jestli tě mohu požádat, udělej nám takový rychlý průřez. Jaké to
bylo, když jsi nastoupil, jak jsme se vyvíjeli, jaké to je teď a jak to možná
vidíš.

K

do že tu byl dříve? To je jako se slepicí a vejcem. Z mého hlediska
jsem tu byl samozřejmě dříve já.
Firma se zrodila v létě 1990, já o mnoho
dříve. Na druhou stranu – firmě už byly
čtyři roky, když mě do ní dnešní majitelé
nalákali. A tak jsem jako původní profesí
programátor začal prodávat hardware.
Dodnes toho kroku nelituji.
Když jsem nastoupil,
byli jsme malou, skoro rodinnou firmou s velkou
vizí – totiž že to nejcennější
v informačním systému
nejsou technické prostředky, ale data a informace v nich uložené, což
nebylo v roce 1994 zdaleka
samozřejmostí. V souladu
s touto vizí jsme přinášeli
našim zákazníkům řešení
od datových úložišť na
počátku po kompletní
infrastrukturu datového
centra dnes. A protože
jsme vždy pracovali se
špičkovými technologiemi, mohli jsme přemýšlet i za zákazníky a přicházet s řešeními dlouhodobě perspektivními.
Jednoduše řečeno – viděli
jsme za horizont a mohli
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jsme je připravit na to, co je čekalo, ale
čeho si ještě nebyli vědomi. Rostli jsme
s úkoly a úspěchy, ale naši základní filozofii vyznáváme dodnes.
Co ti na práci v MHM vyhovuje?
To, že má smysl. Tedy alespoň dokud zákazníci – především někteří zadavatelé
veřejných zakázek – nepožadují na-

prosté nesmysly, kterým prostě vyhovět
nelze.
Navíc jsem pracoval (a pracuji) s řadou kolegů a kolegyň, se kterými se spolupracovalo dobře – uměli a bylo na ně
spolehnutí. K tomu přistupuje i minimální fluktuace lidí, v oblasti IT firem
nevídaná.
Ohlédni se a pojmenuj nejdůležitější okamžiky firmy v jejím vývoji.
Podle mě byla ta nejdůležitější rozhodnutí učiněna na počátku. Rozhodla nejen
o budoucím směřování společnosti a jejím postavení na trhu, ale také o jejím
vnímání ze strany zákazníků. Pamětníci
vědí, co znamenalo počítat na socialistické výpočetní technice řady EC. A jaké
pak bylo jejich překvapení, když jim v pátek dokoktaly úlohy na „ecéčku“ a v pondělí se tytéž úlohy najednou rozběhly
mnohem rychleji (a nesrovnatelně spolehlivěji). To jen díky tomu, že parta nad-
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šených profíků během víkendu vyměnila
celé výpočetní středisko. Nic na tom, že
šlo o starší repasované systémy (zejména
Hitachi). A takhle dopadlo více než 50
tehdejších výpočetních středisek.
Pak jsme přeskočili řadu „vývojových
stadií“, takže dalším mezníkem byl přímý
přechod od second hand techniky k nejmodernějším technologiím, o kterých
v té době neměla střední Evropa často
ani tušení. To nám umožňovalo nabízet
a dodávat řešení, se kterým byli naši zákazníci na dlouho spokojeni. I když
z čistě obchodního hlediska to bylo občas kontraproduktivní – díky dlouhé nejen technické, ale i morální životnosti
byla rychlejší obměna dodaných systémů obtížná.
Následující změny a rozšíření počtu
strategických partnerů na straně dodavatelů byly už jen logickým pokračo
váním a na nastoupeném trendu nic
nezměnily.
Jaký byl tvůj největší pracovní
úspěch?
Základem všech mých pozdějších pracovních úspěchů (i neúspěchů) bylo rozhodnutí opustit po dvou letech studia
Fakultu chemické technologie a v rámci
VŠCHT přestoupit na Fakultu chemického inženýrství, obor automatizované
systémy řízení. Tím jsem v podstatě
uhnul od chemie k počítačům. Napřed
k vědecko‑technickým výpočtům, pak ke
zpracování hromadných dat a nakonec
k prodeji výpočetní techniky. Dodnes to
považuji za nejlepší rozhodnutí v mém
životě.
Pokud to mám hodnotit z hlediska
firmy, tak získání nejvýznamnější české
banky a její udržení po více než 18 let
mezi našimi zákazníky. I když přitom
došlo k několika generačním obměnám
instalované technologie.
Jak reaguješ na extrémní a stresující požadavky? Ptám se proto, jelikož
z tebe mám dojem, že vše řešíš s na-

prosto chladnou hlavou. Zdá se mi to,
nebo je tomu tak?
Zdá se ti to, a přesto máš pravdu. Když už
dojde na řešení takových požadavků, nastupuje chladná hlava. Jinak by to ani nešlo. Ty jen nevidíš, co tomu někdy
předchází…
Existuje nějaké období ve tvém
profesním životě, na které vzpomínáš
opravdu rád?
Večerní diskuze u kulatého stolu v dobách, kdy nám zákazníci dávali prostor
pro návrhy řešení a my jsme často trávili
dlouhé hodiny vymýšlením optimálního
řešení. Kvalitního, perspektivního, a přitom pro ně ještě finančně schůdného.
A pak jak klienta přesvědčit, že ty problémy, s nimiž návrh už počítá a které
pomáhá řešit, ho skutečně čekají. Tehdy
skutečně platilo rčení: „Chceš‑li vědět, co
tě čeká za rok, podívej se do západní Evropy. A chceš‑li vědět, co tě čeká za dva
roky, podívej se za oceán.“
Je něco, co tě tzv. zvedá ze židle?
Ano – v profesním životě zejména arogance mocných a hlavně těch, kteří si na
ně jenom hrají. Ať jsou na straně zákazníků nebo dodavatelů. Někdy ti ukážu, co
dokážou napsat do „návrhu“ smlouvy
s faktickým dovětkem „doplňte požadované údaje, podepište a pošlete zpět,
o obsahu smlouvy se diskutovat nedá“.
V osobním životě pak řada vyjádření našich politiků (zejména některých), a pokud se mám držet publikovatelných výrazů, tak „vypočítavost“ některých lidí.
„Šmejdi“ se nevyskytují jen na předváděcích akcích.
Kdybys mohl jeden den strávit
podle svých představ, jak by vypadal?
Dokážeš odpočívat?
Na všechny mé představy by jeden den
rozhodně nestačil a těžko vybírat. Odpočívat ale dokážu – v létě u moře s knížkou, v zimě jde o odpočinek dvoufázový – přes den na svahu na lyžích, pak
klidová regenerace. Nějak se neumím

RYCHLÁ STŘELBA
Oblíbený nápoj: víno
Dovolená aktivní/pasivní: 20 : 80
Oblek, nebo džíny: v obojím se cítím dobře
Fotbal, nebo hokej: hokej (a basketbal)
Jak se vidíš, flegmatik/cholerik: jak kdy
Blondýna/bruneta: přímo černovláska
Komedie, nebo horor: komedie (horory
ve zprávách stačí)
Tvůj nejhorší zlozvyk: zeptej se mé
manželky
Oblíbený server: iDnes.cz (pokud už musím
nějaký jmenovat)

ztotožnit s lidmi, kteří hlásají, že nejlepší
odpočinek od práce duševní je práce fyzická. To je jen vyhánění čerta ďáblem.
Jenom často nedokážu při odchodu
z práce sundat pracovní hlavu a nasadit
tu domácí…
Co se ti v životě podařilo úplně
nejlépe?
Dcera, tedy společně s manželkou.
Vzpomeneš si, jak jsi odpovídal na
otázku čím budu, až budu velký?
Na to se mě zrovna moc neptali, ale
představu jsem měl. Chtěl jsem být pilotem. Jenže pak mi kdosi vysvětlil, že
cesta do kokpitu dopravního letadla
vede jen přes vysokou vojenskou školu
v Košicích a službu v armádě. Tak jsem
nějakou dobu zůstal jen u létání s modely letadel. Ale dodnes se rád „svezu“ –
ať už na dovolenou nebo při vyhlídkovém letu. Loni jsem dostal k narozeninám let balónem. To byl úplně jiný, ale
krásný zážitek.
Máš nějaké životní moto?
Líbí se mi moto „Co můžeš udělat dnes,
neodkládej na zítra – můžeš to zrovna
tak dobře udělat pozítří a zítra máš
volno“. Ale nikdy se mi nepodařilo se tím
řídit.
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