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Pokud jste dosud dostávali magazín „Data v péãi MHM“ a toto poslední
ãíslo jste nedostali, je to tím, Ïe jsme zmûnili zpÛsob distribuce. Naopak, pokud jste magazín nikdy nedostali a toto ãíslo ano, je to také tím, Ïe jsme
zmûnili zpÛsob distribuce. Pokud jste dostali v‰echna dosud vydaná ãísla
magazínu, tak zpÛsob distribuce nemá na to, Ïe v˘tisky dostáváte, zatím
Ïádn˘ vliv. Pokud vám Ïádné ãíslo na‰eho magazínu vãetnû tohoto vÛbec
nikdy nebylo doruãeno ani jste se s ním nikdy nesetkali… tak nevím. Trochu
jsem se asi zamotal. TakÏe znovu: DÛleÏitá zpráva z redakce pro v‰echny
ãtenáﬁe – vûnujte prosím pozornost následujícímu textu:
Vzhledem k rÛzné formû distribuce magazínu Data v péãi MHM mÛÏe
b˘t fakt, Ïe jste magazín dostal právû vy, pouhá náhoda. Chcete-li mít
jistotu, Ïe budete dostávat ná‰ magazín pravidelnû, zaregistrujte se prosím k odbûru na webov˘ch stránkách www.mhm.cz.
Objem uchovávan˘ch dat v posledních letech dramaticky narÛstá nejen
v podnikové sféﬁe, ale i v domácnostech. Stejné tvrzení jsme sly‰eli jiÏ pﬁed
deseti a více lety. Nejnovûj‰í pﬁedpovûdi v‰ak prorokují, Ïe to, k ãemu do‰lo v minulosti, není niãím proti tomu, jak budou datové objemy narÛstat
v budoucnu. Dobrá zpráva pro nás je, Ïe se vzrÛstajícím objemem dat se
budou stále vyvíjet technologie s ukládáním a managementem dat spojené.
Budeme mít tedy o ãem psát. V tomto vydání najdete mimo jiné dva zajímavé ãlánky vûnované technologiím, o kter˘ch jsme v podstatû je‰tû nic nepsali. Jde o technologie Nettwork Attached Storage (NAS). Doufám, Ïe se
pﬁíspûvky budou líbit.
Martin Miloschewsky

Vyhrajte s MHM!
NÁRAMKOVÉ HODINKY S PAMùTÍ
âEKAJÍ NA ·ËASTNÉHO V¯HERCE.
PODROBNOSTI A SOUTùÎNÍ OTÁZKU HLEDEJTE NA STRANù 15.

Network Attached Storage (NAS) – krátk˘ úvod
Vzhledem k nutnosti sdílet v poãítaãov˘ch sítích nûkteré spoleãné
zdroje, mimo jiné napﬁíklad data, vznikly file servery, tedy specializované uzly v sítích, slouÏící k uchovávání spoleãn˘ch souborÛ a k jejich poskytování ostatním uÏivatelÛm (poãítaãÛm) sítû. Urãitou nev˘hodou file serverÛ z hlediska jejich hlavní funkce byla jejich obecnost,
tj. nejednalo se o specializované systémy pro ukládání dat a jejich zpﬁístupnûní v síti. Lze v‰ak ﬁíci, Ïe file servery jsou pﬁím˘mi pﬁedchÛdci
zaﬁízení, která dnes souhrnnû naz˘váme NAS.
NAS dnes chápeme jako pamûÈov˘ systém, pﬁímo pﬁipojiteln˘ do poãítaãové sítû (obvykle Ethernet), mající svou IP adresu a slouÏící k ukládání souborÛ a ke zprostﬁedkování pﬁístupu k souborÛm. Nezávisle na
konkrétním technickém provedení se NAS vÏdy skládá ze dvou základních ãástí: z ãásti, která zaji‰Èuje pﬁístup do sítû i management
souborÛ (engine nebo NAS head) a z ãásti slouÏící k úschovû dat/souborÛ (storage). Technicky je zaﬁízení NAS vyrábûno buì jako monolitické, nebo jde o systém sloÏen˘ ze „specializovaného poãítaãe“, ke
kterému je pﬁipojeno jedno ãi nûkolik diskov˘ch polí (RAID).
Hlavní rozdíl proti file serverÛm spoãívá v tom, Ïe zaﬁízení NAS mají
svÛj vlastní operaãní systém, optimalizovan˘ pro poskytování souborov˘ch sluÏeb, a obvykle mají i svÛj vlastní file systém. Pro pﬁístup
k souborÛm z ostatních uzlÛ sítû podporují zaﬁízení NAS vût‰inou nûkolik standardních protokolÛ (NFS, CIFS, FTP atd.).
Zaﬁízení NAS se dobﬁe hodí pro aplikace vyuÏívající soubory, ménû
vhodné ãi spí‰e nevhodné je pro tzv. blokové pﬁístupy k datÛm nebo
pro databázové uloÏení dat.
Z hlediska názvosloví mÛÏeme pod pojmem NAS chápat jak jedineãné zaﬁízení, tak cel˘ systém (standardní poãítaã se specializovan˘m
softwarem a pamûÈové zaﬁízení) nebo mÛÏe jít o postupné pﬁechody
mezi tûmito variantami. Vedle názvu NAS se mÛÏeme setkat i se jménem file storage server nebo pouze storage server, ãímÏ je my‰leno
vût‰inou totéÏ co NAS.
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Od disků k diskovým polím
– základní úrovně RAID
SHRNUTÍ NEJDÒLEÎITùJ·ÍCH INFORMACÍ Z MINULÉHO âÍSLA:
Aby bylo dosaÏeno zv˘‰ení rychlosti provádûní I/O operací u diskov˘ch pamûtí, jsou relativnû levné (malé) disky spojovány do skupin pod jednotn˘m ﬁízením. Zapisované dlouhé bloky dat jsou rozdûlovány na men‰í ãásti a tyto ãásti – stripy – jsou souãasnû zapisovány na
„spojené“ disky. Tato metoda se naz˘vá stripování (striping). Skupina diskÛ pod jednotn˘m
ﬁízením se pak naz˘vá RAID skupina. Termín nadbyteãnost – redundance – vyjadﬁuje stav,
kdy jsou v RAID skupinû vedle dat navíc uloÏeny takové informace, které slouÏí hlavnû k obnovû dat uloÏen˘ch na chybovém disku nebo na chybov˘ch discích skupiny. Obvykle se jedná o hodnoty vypoãítané z ukládan˘ch dat (parita), av‰ak mÛÏe jít i o kopii prvotních dat.
Dne‰ní pﬁíspûvek je vûnován zejména definicím základních úrovní RAID.
DEFINICE ZÁKLADNÍCH ÚROVNÍ RAID

discích. To lze jednodu‰e odvodit z definic jednotZákladní úrovnû RAID pﬁedstavují standardizované
liv˘ch úrovní RAID.
názvy pro kombinace technologick˘ch principÛ poCENA ZA KAPACITU A CENA DISKOVÉHO POLE
uÏívan˘ch v RAID technologiích (viz pﬁedchozí ãlánek). Tyto názvy vyjadﬁují:
Cena za kapacitu
● Jak˘ je zpÛsob uloÏení dat v RAID skupinû (tj. vyCelkem jednodu‰e lze spoãítat, kolikrát více nás stouÏití stripingu pro data).
● Jaké paritní informace uchováváme (tzn. duplijí uloÏení dat v RAID skupinû ve srovnání s uloÏekace dat nebo vypoãítaná parita – pak ov‰em rozním stejného objemu dat na obyãejn˘ch discích, teli‰ujeme i podle toho, jak je parita vypoãítána a k ãemu v‰emu slouÏí).
ZÁKLADNÍ ÚROVNù RAID (RAID LEVELS)
● Jak˘ je zpÛsob uloÏení parity
v RAID skupinû.
ÚroveÀ
Popis
To, zda a jaká parita je pouÏita
RAID-0
UloÏení dat: striping na úrovni blokÛ
a jak jsou v RAID skupinû paritní inParita: ne
formace a data uloÏena, urãuje dÛRAID-1
UloÏení dat: normální
leÏité vlastnosti kaÏdé úrovnû RAID,
(mirroring, Redundance: ano – tvoﬁena totoÏn˘mi daty zapsan˘mi na jin˘ disk
tedy: odolnost proti chybám, v˘kon
duplexing) v RAID skupinû
Zvlá‰tní paritní disk: ano, jeden v RAID skupinû
(rychlost provádûní I/O) a nakonec
cenu.
RAID-2
UloÏení dat: striping dat na úrovni bitÛ
Dal‰í poznámky, které se vztahuParita: ano – je vypoãítána pomocí Hammingov˘ch kódÛ
(ECC kódy)
jí k hodnocení nûkter˘ch vlastností
Zvlá‰tní paritní disk: ano, poãet paritních diskÛ v RAID skupinû zázákladních úrovní RAID, je proto nutvisí na konkrétní implementaci
no chápat relativnû, tedy vzhledem
Poznámka: Jde o jedinou úroveÀ RAID, o které v‰echny prameny
shodnû tvrdí, Ïe se v prÛmyslové praxi nepouÏívá. DÛvodem je
k jednotliv˘m úrovním RAID, a nikovysoká technická sloÏitost ﬁe‰ení, kdy napﬁ. v‰echny disky v RAID
liv absolutnû.
skupinû musejí b˘t synchronizovány.

ODOLNOST PROTI CHYBÁM
(FAULT TOLERANCE)
Odolnost proti chybám nehodnotí
ãetnost v˘skytÛ chyb, ale to, zda pﬁi
v˘skytu chyby nebo nûkolika souãasn˘ch chyb je zaﬁízení funkãní
a jak˘ dÛsledek má v˘skyt chyby na
jeho funkcionalitu, tedy vliv na dostupnost (availability) a pﬁípadnû na
v˘konnost systému.
Nejmen‰í – ve skuteãnosti Ïádnou
– míru odolnosti proti chybám má
RAID-0. Ostatní úrovnû RAID (vyjma
RAID-6) neztratí funkcionalitu pﬁi chybû jednoho disku z RAID skupiny.
RAID-6 neztratí funkcionalitu ani pﬁi
souãasném v˘skytu chyb na dvou

RAID-3

UloÏení dat: striping dat na úrovni bitÛ nebo bajtÛ
Parita: ano (XOR)
Zvlá‰tní paritní disk: ano, jeden v RAID skupinû

RAID-4

UloÏení dat: striping dat na úrovni blokÛ
Parita: ano (XOR)
Zvlá‰tní paritní disk: ano, jeden v RAID skupinû
Poznámka: RAID-4 a RAID-3 se li‰í pouze velikostí stripÛ.
V praxi proto b˘vají ãasto zamûÀovány

RAID-5

UloÏení dat: striping dat na úrovni blokÛ
Parita: ano (XOR)
Zvlá‰tní paritní disk: ne, bloky s paritou jsou zapisovány pﬁes v‰echny disky RAID skupiny (na jednom disku skupiny jsou tedy obecnû
uloÏena data i parita)

RAID-6

UloÏení dat: striping dat na úrovni blokÛ
Parita: ano, dvû parity, v˘poãet parity je realizován pomocí XOR
nebo speciálními matematick˘mi metodami
Zvlá‰tní paritní disk: ne, bloky s obûma paritami jsou zapisovány
pﬁese v‰echny disky RAID skupiny (na jednom disku skupiny jsou
tedy obecnû uloÏena data s 1. paritou a 2. paritou)
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dy vyuÏitelná kapacita (storage efficiency). PouÏívá se vzorec:

n
VyuÏitelná kapacita (%) = ————
× 100 (%)
(n + m)
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kde n je poãet datov˘ch diskÛ, m je (teoretick˘) poãet paritních diskÛ (pro jednoduchost uvaÏujeme
disky stejné velikosti). VyuÏitelná kapacita se pohybuje od 50 % do 100 % a z definic jednodu‰e
vypl˘vá Ïe nejvy‰‰í (100%) je pro RAID-0 a nejniÏ‰í (50%) je pro RAID 1. VyuÏitelná kapacita se
pro ostatní úrovnû RAID pohybuje v intervalu
(50–100 %). Je dobré si ale také uvûdomit, Ïe tento pomûr se li‰í i v rámci jednotliv˘ch úrovní RAID.
Napﬁíklad RAID-5 oznaãujeme obecnû jako n + 1,
RAID-6 jako n + 2, av‰ak n mÛÏe b˘t v rÛzn˘ch
implementacích stejné úrovnû RAID rÛzné. Z hlediska kapacity je tedy relativnû nejlevnûj‰í RAID-0,
nejdraÏ‰í RAID-1.

ní dat (striping a délka stripu), typ parity a zpÛsob
jejího uloÏení. V˘kon je dále nutno hodnotit ze dvou
dal‰ích hledisek, a to v˘kon v bezchybném stavu
a v˘kon pﬁi chybû, tzn. pﬁi nedostupnosti jednoho
nebo nûkolika diskÛ v RAID skupinû.
Vzhledem k rozsáhlosti tématu „hodnocení v˘konu“ se této problematice nebudeme v tomto ãlánku detailnû vûnovat. V obecné rovinû se zmíníme
pouze o nûkter˘ch aspektech sníÏení v˘konu pﬁi
chybû disku/diskÛ v RAID skupinû.
Vzhledem k odolnosti proti chybám jsou data
v RAID skupinû obecnû dostupná i pﬁi chybû jednoho disku (pro RAID-1 aÏ 5) nebo dvou diskÛ (pro
RAID-6). SníÏení v˘konu v‰ak mÛÏe b˘t tak v˘znamné, Ïe aã data jsou obecnû dostupná, není
rychlost pﬁístupu k datÛm dostateãná.
Na sníÏení v˘konu mají obecnû vliv tyto faktory:
● O jak˘ typ RAID úrovnû se jedná.
● Jak˘ disk z RAID skupiny je chybov˘.
● Pﬁi jakém typu I/O operace se chyba disku projevuje.
● Jak˘ vliv na v˘kon má obnova chybného disku.

Snížení výkonu z důvodu obnovy dat
chybného disku

Hitachi TagmaStore Adaptable Modular Storage
model AMS200
Podpora RAID: RAID-0, RAID-1, RAID1+0, RAID-5
a RAID-6

Cena diskového pole
UÏivatelé odvozují i v praxi cenu diskového pole triviálnû právû podle ceny za vyuÏitelnou kapacitu.
Toto odvození ceny pole snad platí pro disková pole pro domácí PC, kdy cena diskÛ tvoﬁí dominantní
ãást ceny pole, av‰ak u podnikov˘ch diskov˘ch polí tﬁíd enterprise a midrange je takov˘ pﬁístup zásadnû chybn˘. Je nepochybné, Ïe cena samotn˘ch
diskÛ, byÈ není zanedbatelná, nemusí b˘t (a ãasto
ani není) nejdÛleÏitûj‰í sloÏkou ceny v rámci ceny
celého pole.

VÝKON
Rychlost provádûní I/O operací ve vztahu k RAID
úrovním pﬁedstavuje vcelku sloÏit˘ problém. DÛleÏitou roli zde hraje typ I/O operace, zpÛsob uloÏe-

Po chybû disku je v RAID skupinû chybn˘ disk vymûnûn za disk nov˘ a obsah tohoto disku musí b˘t
za provozu obnoven. Obnova spoãívá v tom, Ïe jsou
na tento nov˘ disk zapsána data a/nebo parita.
V RAID-1 jde v podstatû o zkopírování dat ze zrcadleného disku, v ostatních pﬁípadech je nutno data/paritu vypoãítat a v˘sledek zapsat na nov˘ disk.
Obnova tedy spoãívá ve ãtení (dosud) bezchybn˘ch diskÛ, provedení v˘poãtu ztraceného obsahu
a zápisu na nov˘ disk. Tyto operace jsou obvykle
provádûny za plného provozu. To znamená, Ïe si
proces obnovy konkuruje s procesy aplikací. Pﬁitom
je nutné si uvûdomit, Ïe obnova disku by mûla mít
pﬁednost pﬁed aplikacemi, neboÈ pﬁi ztrátû dal‰ího
disku bychom pﬁi‰li o ve‰kerá data. V praxi se proto pouÏívají nûkteré postupy, které se snaÏí sníÏit
vliv obnovy disku na v˘kon.
První zpÛsob spoãívá v posunutí obnovy disku
na dobu, kdy sníÏení v˘konu neru‰í bûh aplikací. To
je reálnû moÏné pouze v jediném pﬁípadû, a to pﬁi
v˘padku jednoho disku v RAID-6. Za cenu urãitého
zv˘‰ení rizika lze plánovitû posunout obnovu tohoto jednoho disku na dobu, kdy je zatíÏení diskového pole men‰í a obnova nemá na bûh aplikací fatální dopad. Data jsou do doby obnovy chránûna
pouze druhou paritou.
Druh˘ zpÛsob je zaloÏen na tom, Ïe obnova disku je zahájena je‰tû v dobû, kdy k chybû fakticky
nedo‰lo. Disky v RAID skupinû jsou trvale monitorovány a v pﬁípadû, Ïe je zji‰tûna moÏnost v˘skytu
chybového stavu, je obsah disku na pozadí „kopírován“ na náhradní disk. Vzhledem k komu, Ïe „obnova“ se provádí pﬁedem, tedy preventivnû, je moÏné procesu obnovy dát dostateãnû nízkou prioritu
tak, aby byl v˘kon pole sníÏen v akceptovatelné míﬁe. Situace se ov‰em zkomplikuje, jestliÏe v prÛbûhu této preventivní obnovy dojde chybû nûjakého
disku v RAID skupinû.
Obnova dat chybného disku tedy vÏdy sníÏí v˘kon diskového pole, dÛleÏité je pouze, zda je toto
sníÏení dostateãnû malé, aby nemûlo fatální vliv na
aplikace.

TÉMA

Snížení výkonu při chybě disku
SníÏení v˘konu pﬁi chybû disku nelze diskutovat
obecnû, neboÈ v nûm hraje vedle úrovnû RAID svou
v˘znamnou roli typ chybného disku (datov˘/paritní), typ I/O operace (ãtení/zápis) a konkrétní implementace. Uveìme jenom dva jednoduché pﬁíklady,
jak je nutno k hodnocení sníÏení v˘konu pﬁistoupit.
1. SníÏení v˘konu pﬁi ãtení v RAID-1
● Pokud jsou data ãtena vÏdy z jediného disku
RAID-1 skupiny, nemusejí b˘t operace ãtení pﬁi v˘padku jednoho disku nijak zpomaleny.
● Pokud je implementace RAID-1 realizována tak,
Ïe jsou poÏadovaná data ãtena vÏdy z toho disku,
kter˘ je pﬁístupn˘ (tzn. pﬁi dvou po sobû následujících ãteních, kdy je první read proveden z primárního disku a druh˘ read je proveden ze „zrcadla“,
dojde pﬁi v˘padku jednoho disku z páru RAID-1 skupiny ke zpomalení, neboÈ druhá operace read ãeká na dokonãení prvé).
2. SníÏení v˘konu pﬁi ãtení v RAID-3
● Pokud je chybn˘ disk s paritou, nedojde pﬁi ãtení ke sníÏení v˘konu (ãteme pouze z bezchybn˘ch
datov˘ch diskÛ).
● Pokud je chybn˘ disk datov˘, nutnû musí dojít ke
zpomalení, neboÈ systém musí vypoãítat data chybûjícího disku z dat ostatních diskÛ a parity.

Chyba disku v RAID skupinû tedy v urãit˘ch pﬁípadech nemusí mít teoreticky na v˘kon vliv. Obvykle
vliv má, neboÈ nelze pﬁedpokládat, Ïe by v praxi
docházelo pouze v˘‰e popsan˘m pﬁíkladÛm.
Pﬁi chybû disku v RAID skupinû tedy vÏdy v praxi dochází ke sníÏení v˘konu (diskového pole). Pro
uÏivatele je dÛleÏité to, aby sníÏení v˘konu neovlivnilo prÛbûh tûch aplikací, které musejí b˘t provozovány

Smíšené úrovně RAID a nestandardní úrovně
RAID
Pod pojmem smí‰ené úrovnû RAID (mixed nebo
nested RAID) je my‰leno vyuÏití kombinací nûkolika, obvykle dvou základních úrovní RAID a vytvoﬁení RAID skupiny, která má vlastnosti obou základních úrovní. Cílem je dosáhnout vy‰‰í úrovnû
bezpeãnosti nebo v˘konu. Tak se mÛÏeme setkat
s RAID-10, RAID-53 atd.
Nestandardní úrovnû RAID jsou takové, které byly vytvoﬁeny rÛzn˘mi v˘robci, av‰ak nestaly se standardem. Typick˘m zástupcem tûchto nestandardních úrovní je RAID-7 v˘robce Storage Computer
Corporation, existuje jich v‰ak mnohem více.
(pokraãování v pﬁí‰tím ãísle)
Martin Miloschewsky

Hitachi High-performance
NAS Platform pro masivní
konsolidaci storage
DOSÁHNùTE NESROVNATELN¯CH ÚROVNÍ V¯KONNOSTI, ·KÁLOVATELNOSTI
A DOSTUPNOSTI APLIKACÍ NAS.
V˘voj vysoce distribuovan˘ch systémÛ vede smûrem k segmentaci a izolaci informaãních zdrojÛ
v rámci celého podniku. Konsolidace tûchto prostﬁedkÛ do jednoho centralizovaného zdroje umoÏÀuje v˘raznû a ovûﬁitelnû sníÏit náklady a zároveÀ
usnadnit správu tohoto zdroje. Vysoká v˘konnost
a v˘borná ‰kálovatelnost platformy Hitachi High-performance NAS Platform provozované na serverech BlueArc poskytují udrÏitelnou ‰kálovatelnost
a v˘kon, jeÏ jsou potﬁebné pro dne‰ní konsolidaci
aplikaãních serverÛ, file serverÛ a zaﬁízení NAS.

TYPICKÝ PROBLÉM
Ten pﬁíbûh zná v IT kaÏd˘: storage se rozrÛstá a data cestují. Servery a souborová zaﬁízení NAS se stále roz‰iﬁují. Izolované ostrÛvky storage vytváﬁejí vysoce zatíÏené uzly, které sniÏují v˘konnost. A kdyÏ

kapacitu storage nav˘‰íte, znamená to v˘razné sníÏení míry jejího vyuÏití. Jeden prÛzkum IDC ukázal,
Ïe 80 % IT oddûlení ve Spojen˘ch státech se nachází v procesu aktivní konsolidace, a pﬁedpovûdûl, Ïe do roku 2009 vzroste trh s nástroji pro konsolidaci storage na 4,5 miliardy dolarÛ.

A JEHO ŘEŠENÍ
Na‰tûstí existuje ﬁe‰ení, které daleko pﬁedstihuje
konkurenci a rozbije zaãarovan˘ kruh rozrÛstání
a migrace: Hitachi High-performance NAS Platform,
v˘konné ﬁe‰ení, které Hitachi Data Systems nabízí
ve spolupráci s BlueArc. Je postaveno na pokroãilé architektuﬁe s hardwarov˘m urychlováním a na
bohaté sadû storage softwaru. Disponuje ‰piãkovou v˘konností, masivní ‰kálovatelností a zabudovanou inteligencí umoÏÀující zvládnout poÏadavky
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v˘konnost nebo ultra vysokou ‰kálovatelnost.
Pﬁedev‰ím tedy pro velké spoleãnosti vyÏadující
rozsáhlé file servery nebo NAS konsolidaci a dále
vertikální obory se specifick˘mi poÏadavky na vysokou v˘konnost NAS ﬁe‰ení.
Hitachi High-performance NAS nabízí:
● Nejvy‰‰í ‰kálovatelnost na dne‰ním trhu s NAS,
která zákazníkÛm umoÏÀuje konsolidovat file servery a dal‰í NAS zaﬁízení do men‰ího poãtu uzlÛ.
● Nejvy‰‰í v˘konnost na dne‰ním trhu s NAS, která zákazníkÛm dovoluje dosáhnout rozhodující
úrovnû v˘konnosti s ménû neÏ polovinou uzlÛ ve
srovnání s konkurencí.
● Nejpokroãilej‰í virtualizaãní rámec pro zjednodu‰ení správy dat.
● NejniÏ‰í celkové náklady na vlastnictví pro enterprise konsolidaci.
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Špičková škálovatelnost pro konsolidaci
v masovém měřítku
V minulosti IT oddûlení zjistila, Ïe roz‰iﬁování NAS
je nevyhnuteln˘m v˘sledkem nedostatku ‰kálovatelnosti jejich NAS zaﬁízení. Díky své ‰piãkové ‰kálovatelnosti konsoliduje a spravuje Hitachi High-performance NAS aÏ 512 terabajtÛ Fibre Channel
a SATA storage v jediném sdíleném storage poolu.
UÏivatelé, kteﬁí pracují i s tûmi nejvût‰ími datov˘mi
soubory, pociÈují v˘razné zlep‰ení v˘konu pﬁi ukládání, sdílení a vybavování informací. Zákazníci uÏ
nemusejí kvÛli omezení file systémÛ rozdûlovat velké datové soubory, protoÏe High-performance NAS
nabízí aÏ 256 TB úloÏného prostoru v rámci jednoho file systému. Produkt mÛÏe pracovat aÏ se ãtyﬁmi miliony souborÛ na adresáﬁ, coÏ je dal‰í nejlep‰í hodnota na celém trhu.

Špičkový výkon pro vysoce výkonné aplikace
Hitachi High-performance NAS poskytuje nejlep‰í
pomûr cena/v˘kon s nejniÏ‰í mírou nákladÛ na IOP

i tûch nejnároãnûj‰ích v˘poãetních prostﬁedí. High-performance NAS tudíÏ poskytuje konsolidaci
storage pro jak˘koli druh byznys aplikací. Pokud
hledáte zpÛsob, jak konsolidovat svou infrastrukturu omezením poãtu serverov˘ch a ukládacích zaﬁízení nebo zjednodu‰ením poskytování v˘poãetních prostﬁedkÛ, odpovûdí je platforma High-performance NAS.

High-performance NAS poskytuje nejvy‰‰í v˘konnost na dne‰ním trhu zaﬁízení NAS, coÏ umoÏÀuje
splnit rozhodující nároky zákazníkÛ na v˘kon s ménû neÏ polovinou poãtu uzlÛ ve srovnání s konkurencí. To se promítá do niÏ‰ích nákladÛ na hardware,
men‰ího poãtu softwarov˘ch licencí, zjednodu‰ení
správy a sníÏení v˘dajÛ na napájení a chlazení.
Typick˘m uÏivatelem je téÏ oblast vysoce v˘konn˘ch aplikací HPC (High Performance Computing) zahrnující pﬁedev‰ím oblast geologického v˘zkumu nalezi‰È ropn˘ch polí a zemního plynu, vûdecké v˘poãty, internetové sluÏby, zábavní prÛmysl
a média, elektronick˘ v˘zkum atd.

PROČ ZVOLIT HIGH-PERFORMANCE NAS?
Hitachi High-performance NAS Platforma je ﬁe‰ením pro zákazníky, kteﬁí potﬁebují ultra vysokou

Pokročilý virtualizační rámec
High-performance NAS poskytuje pokroãil˘ virtua-

NÁZOR ANALYTIKA
„Hitachi High-performance NAS Platform provozovaná na serverech BlueArc posunula laÈku moÏností brány NAS stejnû, jako se povedlo ﬁe‰ením HDS Universal Storage Platform, Adaptable Modular Storage a Network Storage Controller pﬁenastavit laÈku ‰kálovatelnosti, v˘konnosti a virtualizace systémÛ
SAN. S v˘vojem HDS se integrace jejích ﬁe‰ení zaloÏen˘ch na souborech a blocích vãetnû spoleãné
a obsáhlé správy pomocí HiCommand Suite stala reáln˘m základem konvergence SAN a NAS ﬁe‰ení
pro ta nejnároãnûj‰í a nejnesourodûj‰í ukládací prostﬁedí.“
Carl Greiner, OVUM, Hitachi vstupuje na trh vysoce v˘konn˘ch NAS systémÛ
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lizaãní rámec, kter˘ umoÏÀuje konsolidaci v rámci
celého podniku. Jedním z jeho klíãov˘ch prvkÛ je
CNS (Cluster Name Space), kter˘ vytváﬁí jednotnou
adresáﬁovou strukturu aÏ do úloÏné kapacity 512 terabajtÛ a umoÏÀuje globální pﬁístup ke v‰em datÛm.
Virtuální servery navíc mohou b˘t vytvoﬁeny pro rÛzné uÏivatelské skupiny nebo aplikace. KaÏd˘ virtuální server mÛÏe mít rÛzné IP adresy a politiky pro
správu dat. High-performance NAS také obsahuje
virtuální svazky (Virtual Volumes) a úloÏné pooly
(Storage Pools), které administrátorÛm storage
umoÏÀují pﬁi alokování úloÏného prostoru pﬁekroãit
velikost fyzické storage a aplikovat politiky pro kvóty, které se mohou podle potﬁeby dynamicky roz‰iﬁovat a zmen‰ovat.
A v˘sledek? V˘raznû lep‰í vyuÏití storage s pﬁesnû stejnou kapacitou, kterou právû potﬁebujete, flexibilitou pro optimalizaci moÏností storage a v˘konem umoÏÀujícím rychlej‰í poskytování vût‰í kapacity s tím, jak se mûní poÏadavky podnikání. Jak
data procházejí sv˘m Ïivotním cyklem, mohou b˘t
transparentnû pﬁevádûna z jedné vrstvy storage do
druhé tak, aby byla vÏdy uloÏena na nejvhodnûj‰ím
úloÏném médiu.

Fyzické provedení skládající se z modulÛ Network
Interface, Fle System A a B, Storage Interface a PowerSupplies. Celková v˘‰ka je 4U jednotky a umisÈuje se do standardního 19palcového racku.

KONCEPT A ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ HITACHI
HIGH-PERFORMANCE NAS

– zjednodu‰ení poskytování zdrojÛ
– zlep‰ení v˘konnosti aplikací
– integrace anal˘zy a v˘kaznictví

Filozofie produktu Hitachi High-performance NAS
je zaloÏena na integraci serveru BlueArc a diskového pole Hitachi. Server BlueArc zaji‰Èuje frontend
interface s aplikaãními servery a komunikuje s nimi
pﬁes LAN pomocí standardního protokolu TCP/IP.
Jeho backend je pﬁipojen k diskovému poli Hitachi
a pro komunikaci vyuÏívá FC protokol. Diskové pole Hitachi zaji‰Èuje kapacitní ‰kálovatelnost a rychlé vybavování uloÏen˘ch dat spoleãnû s potﬁebnou
spolehlivostí a vysokou dostupností.
Server BlueArc pﬁedstavuje speciálnû vyvinut˘
hardware pro vysoká pracovní zatíÏení. Byl navrÏen
jako tﬁi oddûlené ãásti – subsystémy. První subsystém zaji‰Èuje funkcionalitu protokolu TCP/IP. Druh˘ subsystém poskytuje rÛzné typy network file protokolÛ vãetnû NFS, CIFS, FTP a NDMP stejnû tak jako vnoﬁen˘ objektovû zaloÏen˘ file systém. Tﬁetí sekce provádí cachování a ﬁídí pﬁipojené storage systémy. KaÏd˘ subsystém má vlastní dedikovan˘
processing a pamûÈ za úãelem paralelního zpracování. To umoÏÀuje v‰em procesÛm, aby bûÏely
souãasnû bez vzájemného ovlivÀování. Tento jedineãn˘ paralelní design architektury zaji‰Èuje vy‰‰í
v˘konnost v porovnání s tradiãním designem serverÛ, které sdílí spoleãné CPU a pamûÈ a kde kaÏd˘ proces (storage, file sluÏby, operaãní systém,
atd.) je ovlivÀován tím dal‰ím.
KaÏd˘ z uveden˘ch subsystémÛ je primárnû propojen pomocí dvou high-speed linek. Tyto oddûlené a dedikované read a write cesty mohou samostatnû pﬁená‰et data rychlostí 20 gigabitÛ za sekundu beze vzájemného ovlivnûní. Celková rychost
propojení backplanes je tedy 40 gigabitÛ za sekundu. Duální propojení je plnû v souladu s duplexní
charakteristikou sítí, ke kter˘m je primárnû pﬁipoje-

Co je dÛsledkem roz‰iﬁování NAS?

High-performance NAS poskytuje:

Pﬁekroãení stávající kapacity NAS

Nejvy‰‰í kapacitu – o 70 % vy‰‰í neÏ nejbliÏ‰í konkurence

VÝHODY KONSOLIDACE POMOCÍ
HIGH-PERFORMANCE NAS
V˘hody konsolidace pomocí High-performance
NAS lze shrnout do následujících bodÛ:
● NiÏ‰í náklady na vlastnictví
– niÏ‰í náklady na hardware a software
– niÏ‰í náklady na pracovní sílu a sluÏby
– vy‰‰í ‰kálovatelnost omezuje rÛst nákladÛ
● Zjednodu‰ení správy

– sníÏení poãtu zaﬁízení
– centralizace administrace a politik
– zlep‰ení bezpeãnosti a kontroly
● Rychlej‰í replikace a zálohování dat zvy-

‰ující produktivitu

Rozdûlení velk˘ch datov˘ch souborÛ
kvÛli omezení file systémÛ
NemoÏnost ukládat velk˘ poãet souborÛ
do jednoho adresáﬁe

256TB file systém oproti 16TB od nejbliÏ‰í
konkurence
âtyﬁi miliony souborÛ na adresáﬁ oproti
64 tisícÛm od konkurence

ObtíÏnost budoucího plánování kapacit
Transparentní migraci dat mezi storage
vrstvami
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no. Point-to-point cesty zaji‰Èují, Ïe kaÏd˘ proces
mÛÏe plnû vyuÏít maximální propustnosti linky, aniÏ
by tím sniÏoval v˘kon jiného procesu. Napﬁíklad
TCP/IP komunikace nebude mít Ïádn˘ vliv na storage proces, kter˘ bûÏí paralelnû.

●
●
●
●

alokování kapacit pomocí thin provisioning
správa a migrace dat podle dan˘ch politik
aÏ ãtyﬁi miliony souborÛ na adresáﬁ
role based security a integrovan˘ antivirus

JSME VÁM K SLUŽBÁM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI
HITACHI HIGH-PERFORMANCE NAS
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NejdÛleÏitûj‰ími vlastnostmi Hitachi High-performance NAS jsou:
● hardwarovû urychlované CIFS, NFS, iSCSI
a NDMP
● ‰kálovatelné file systémy s kapacitou aÏ 512 TB
● Cluster Name Space pro jednotnou adresáﬁovou
strukturu
● virtuální svazky a servery
● vysokorychlostní datové snímky
● pevné a mûkké storage kvóty s moÏností alokování prostoru vût‰ího, neÏ je fyzick˘ (oversubscription)

T˘m MHM computer poskytuje úpln˘ rozsah sluÏeb
t˘kajících se návrhu storage, rychlého nasazení do
provozu a prÛbûÏné správy s cílem vytvoﬁit ﬁe‰ení
Hitachi Application Optimized Storage, která odpovídají va‰im poÏadavkÛm na kritické podnikové aplikace a tuto hodnotu va‰í organizaci skuteãnû dodávají. Vyberte si podle potﬁeby z nabídky sluÏeb
pro návrh, implementaci a migraci dat, které podporují platformu High-performance NAS a cel˘ soubor storage produktÛ Hitachi.

Rudolf Hru‰ka,
Hitachi Data Systems

Zamiloval jsem si svůj
první NAS, ale dvacátý

už nenávidím!
Do nadpisu jsem si vypÛjãil povzdech jednoho IT manaÏera. Proã se ale do takovéto situace
dostal? Skuteãnost je velmi prostá. Tento IT manaÏer podlehl – stejnû jako mnoho dal‰ích –
zdánlivû prosté a pravdivé argumentaci v˘robcÛ a dodavatelÛ jednoduch˘ch NAS systémÛ.
„Ná‰ pﬁedkonfigurovan˘ NAS systém jednodu‰e pﬁipojíte k síti a ihned ho mÛÏete pouÏívat.
A aÏ vám nebude v˘konovû nebo kapacitnû staãit, tak jednodu‰e pﬁidáte dal‰í.“ A v tom to
právû vûzí. Zde totiÏ neplatí hesla typu „masovostí k mistrovství“ ãi „v mnoÏství je síla“. Naopak. V mnoÏství je problém – zejména v administraci, ale ne jenom v ní. A dalo se tomu pﬁedejít? Ano, dalo (jinak bych nemûl o ãem psát). ¤e‰ením je systém ExaStore firmy ExaNet.
Firma ExaNet byla zaloÏena v roce 2000 a systém
ExaStore uvedla na trh poprvé v roce 2003. Od té
doby získala po celém svûtû stovky zákazníkÛ
v oblasti telekomunikací, médií, v˘roby, obrazového zpracování a dal‰ích. Základem úspûchu bylo
zachování v‰ech pﬁedností NAS systémÛ a odstranûní jejich nedostatkÛ. ExaStore je modulární NAS
systém poskytující neomezenou ‰kálovatelnost,
vysokou dostupnost, rekordní v˘konnost a nejvy‰‰í stupeÀ automatizace.
¤e‰ení ExaStore je technologicky nezávislé
a sestává se ze softwaru firmy ExaNet a standardního hardwaru – serverÛ a diskov˘ch polí. Systémy
ExaStore na v‰ech úrovních organizace ﬁe‰í jak
technologické problémy, tak i problémy spojené
s vlastní ãinností firmy. Mezi nejdÛleÏitûj‰í body
ﬁe‰ení patﬁí:

● Jedin˘ jednotn˘ prostor pro uloÏení dat; zcela zá-

●
●

●

●

sadnû zjednodu‰uje sdílení informací a administraci systému.
Distribuovan˘ file systém umoÏÀuje flexibilitu ﬁe‰ení.
Vynikající ‰kálovatelnost systému umoÏÀuje nezávisl˘ rÛst kapacity i v˘konu, a tím i plnûní stále narÛstajících poÏadavkÛ tûch nejnároãnûj‰ích
aplikací.
Plnû clusterové ﬁe‰ení poskytuje vysokou dostupnost a spolehlivost ﬁe‰ení a odstraÀuje nutnost odstavení systému i v pﬁípadû technologického upgradu softwarov˘ch nebo hardwarov˘ch
komponent.
Inovovaná architektura ﬁe‰ení poskytuje nejvy‰‰í v˘kon, a to nezávisle na typu a zpÛsobu pﬁístupu k datÛm.
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● VyuÏití prÛmyslov˘ch standardÛ v oblasti hard-

warov˘ch komponent sniÏuje poﬁizovací i provozní náklady a pﬁitom poskytuje ochranu investic
do budoucna.
● Administrátor mÛÏe zkonsolidovat ﬁadu samostatn˘ch file serverÛ do jednotného systému, kter˘ je pﬁístupn˘ prostﬁednictvím rÛzn˘ch protokolÛ – NFS z prostﬁedí Unixu, CIFS z prostﬁedí
Windows a AFP z prostﬁedí Applu.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
Základní konfigurace je tvoﬁena dvûma nody. Tyto
nody jsou ve své podstatû servery zaloÏené na procesorech Intel Xeon, na nichÏ bûÏí ExaStore cluster.
Nody zpracovávají ve‰keré poÏadavky na zápis
Clients

Virtual IP

Client
Network

Client
Network

ExaStore NAS

Node 1
FC cable

Interconnect
Network

FC cable

Node 0

Storage

Architektura základní konfigurace systému.

data pﬁená‰ena následnû (asynchronnû) s vyuÏitím
rÛzn˘ch optimalizaãních schémat. Aby mûla cache
pamûÈ serverÛ charakter NVRAM, je kaÏd˘ nod pﬁipojen na samostatn˘ záloÏní zdroj – UPS.
Data jsou ukládána do samostatn˘ch diskov˘ch
polí. Jednotlivé nody jsou k nim pﬁipojeny prostﬁednictvím FC propojení, a to buì pﬁímo, nebo
pﬁes SAN. PoÏadavky na disková pole jsou jednoduché – musejí zajistit neustálou dostupnost uloÏen˘ch dat. V praxi to znamená redundantní systémy
(s tzv. „no signle point of failure“) s duálními kontroléry zaji‰Èujícími alespoÀ dvû nezávislé cesty k datÛm a s ochranou dat na discích pomocí technologie RAID (zrcadlení dat nebo nûkter˘ ze zpÛsobÛ
ochrany dat paritou). Ve standardním stavu je polovina datové kapacity primárnû zpﬁístupnûna pﬁes
první nod clusteru a druhá polovina dat pﬁes druh˘
nod. V pﬁípadû v˘padku nûkteré z cest jsou pak
v‰echna data pﬁístupná pﬁes cesty zb˘vající.
DÛleÏitou souãástí ﬁe‰ení jsou IP sítû, které jsou
v podstatû trojí. Prvním typem sítû je propojení jednotliv˘ch nodÛ clusteru mezi sebou (Interconnect
Network) . V kaÏdém nodu jsou dva GbE porty urãeny pro komunikaci s ostatními nody. V pﬁípadû
dvounodové konfigurace jsou nody propojeny pﬁímo (viz obrázek Architektura základní konfigurace
systému). V pﬁípadû ãtyﬁ- a vícenodové konfigurace (viz druh˘ obrázek) jsou nody propojeny dvûma
nezávisl˘mi cestami pﬁes dva GbE switche.
Interconnect Network slouÏí jako heartbeat a zároveÀ pro pﬁenos dat mezi jednotliv˘mi nody. Tím
je moÏno zajistit nejen rovnomûrné zatíÏení jednotliv˘ch nodÛ, ale i rovnomûrné rozloÏení dat pﬁes
v‰echny datové svazky v systému.
Druh˘m typem sítû Client Network. Dva GbE porty z kaÏdého nodu jsou pﬁipojeny do klientské sítû,
jejím prostﬁednictvím jsou pﬁipojeny v‰echny servery a pracovní stanice, které sdílejí data uloÏená
v systému ExaStore. V‰echny porty klientské sítû
jsou agregovány do jedné virtuální IP adresy (VIP).
Navíc ExaStore podporuje i nastavení samostatn˘ch
VIP pro jednotlivé protokoly (NFS, CIFS, AFP), uÏivatelsk˘ interface a zálohování.
Management network propojuje nody, UPS a diskové pole. Plní nûkolik dÛleÏit˘ch funkcí:
– Zaji‰Èuje komunikaci mezi nody a UPS – v pﬁípadû v˘padku napájení UPS upozorní server,
aby uloÏil v‰echna data z cache pamûti na disk
a provedl shutdown.

GigE
GigE

GigE
GigE

GigE
GigE

GigE
GigE

a ãtení dat a vytváﬁejí interface smûrem k pﬁipojen˘m
serverÛ a pracovním stanicím. ExaStore software je
instalován na kaÏdém z nodÛ. Je to balík programÛ
sestávající z operaãního systému ExaStore, distribuovaného file systému, clusterové technologie a Volume Managementu. V‰echny síÈové karty, jejichÏ
prostﬁednictvím komunikují nody s pﬁipojen˘mi servery a pracovními stanicemi, jsou integrovány pod
jedinou virtuální IP adresu. Zabudovan˘ mechanismus pro rozloÏení zátûÏe pak pﬁesmûrovává poÏadavky klientÛ vÏdy
na nejménû zatíExaStore NAS
Ïen˘ server.
PoÏadavky na
ãtení a zápis dat
jsou zpracovávány pﬁes cache paNode 0
Node 1
Node 2
Node 3
mûÈ
serverÛ
(NVRAM). KaÏd˘
pár nodÛ si vzájemnû zrcadlí caInterconnect Switch
Interconnect Switch
che pamûÈ. To zaji‰Èuje
rychlou
odezvu na poÏadavky klientÛ a pﬁitom zaji‰Èuje inteStorage Array
Storage Array
gritu dat. Do disâtyﬁ- a vícenodová konfigurace.
kové pamûti jsou
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– V pﬁípadû, Ïe to diskové pole podporuje, umoÏÀuje jeho monitorování, reporting a ovládání dal‰ích funkcí prostﬁednictvím uÏivatelského interface systému ExaStore.
– Automatick˘ reboot a shutdown nodÛ – v pﬁípadû podezﬁení, Ïe se rozpadla komunikace nodÛ
v clusteru, je management network vyuÏit k automatickému resetu podezﬁel˘ch nodÛ a zachování integrity dat.
– Start systému – v pﬁípadû konfigurací o ãtyﬁech
a více nodech je systém nainstalován pouze na
lokálních discích dvou nodÛ, ostatní nody bootují prostﬁednictvím této sítû.

ROZŠIŘOVÁNÍ SYSTÉMU EXASTORE
ExaStore je vytvoﬁen tak, aby podporoval roz‰iﬁování podle poÏadavku aplikací. Kdykoliv tato situace nastane, je moÏné nezávisle na sobû roz‰iﬁovat
jak kapacitu systému, tak jeho v˘konnost.
Pﬁi roz‰iﬁování kapacity lze buì pﬁidat diskovou
kapacitu do stávajících systémÛ, nebo pﬁidat do
konfigurace dal‰í diskové pole. ExaStore zaãlení dodateãné kapacity do zpracování on-line, bez pﬁeru‰ení zpracování.
ExaStore automaticky identifikuje jak nové diskové kapacity, tak nody. Jakmile je kapacita systému zv˘‰ena, mechanismus pro rozloÏení zátûÏe rozmístí stávající data mezi pÛvodní a nové kapacity.
Tím je zaji‰tûno rovnomûrné vytíÏení diskÛ a eliminuje se tím v zárodku potenciální úzké místo zpracování. Tato operace se provádí na pozadí práce
systému ExaStore s vyuÏitím právû voln˘ch zdrojÛ;
mÛÏe b˘t nastavena i administrátorem.
Pokud je zapotﬁebí zv˘‰ení v˘konu, administrátor mÛÏe pﬁidat do systému dal‰í nody (vÏdy po dvojicích). ExaStore tyto nové nody konfiguruje za bûhu systému automaticky, bez potﬁeby systém odstavit. Interface nov˘ch nodÛ do klientské sítû dostane stejnou VIP, a v˘konnost i propustnost systému se tak automaticky zv˘‰í.

PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ SYSTÉMU EXASTORE
Duboi je francouzská firma zab˘vající se vizuálními a speciálními efekty a jedna z nejvût‰ích postprodukãních spoleãností. Zpracováním zde pro‰lo
více neÏ 300 filmÛ vãetnû populární série s Asterixem, Amelie z Montmartru a dal‰í. Duboi vyuÏívá

dva systémy ExaStore – jeden pro digitalizaci, barevné korekce a screening, druh˘ pﬁedev‰ím pro
závûreãné zpracování (rendering). Se systémy pracuje celkem 60 aplikaãních systémÛ a 82 blade serverÛ pro rendering. Nasazením systémÛ ExaStore
se zv˘‰ila celková prÛchodnost ze 150 MB/s aÏ na
750 MB/s! Toto dramatické zv˘‰ení v˘konu umoÏnilo podstatnû zv˘‰it produktivitu práce animátorÛ,
kteﬁí museli dﬁíve pﬁíli‰ dlouho ãekat na v˘sledky
zpracování. S ExaStore se jejich ãekání sníÏilo na
polovinu. Pﬁitom na posledním filmu o Asterixovi jich
souãasnû pracovalo 150.
Qtec je jedna z nejv˘znamnûj‰ích japonsk˘ch firem zab˘vajících se postprodukcí videosnímkÛ. Jejím zamûﬁením je i HDTV. Pﬁitom pamûÈové nároky
na uloÏení programÛ v HDTV formátu jsou enormní.
Jedin˘ film v nekomprimovaném formátu vyÏaduje
800 aÏ 1200 TB (!) datové kapacity. Qtec mûl znaãné zku‰enosti se SAN. Pﬁesto pﬁi porovnání SAN
a NAS padla volba na ﬁe‰ení NAS. Standardní NAS
systémy v‰ak nebyly schopny splnit extrémní poÏadavky na rychlost zpracování a objem dat. Ty splnilo aÏ nasazení systému ExaStore. A efektivita práce se zv˘‰ila o více neÏ 280 %.
Systémy ExaStore v‰ak nacházejí uplatnûní
i v jin˘ch oblastech. Setkáme se s nimi pﬁi pﬁípravû a vysílání televizních poﬁadÛ (viz ãlánek
o TV stanici Russia Today), v prostﬁedí ‰piãkov˘ch
systémÛ CAD/CAM, u telekomunikaãních operátorÛ, kteﬁí poskytují po sv˘ch pevn˘ch ãi mobilních
sítích audio a video poﬁady, ve velk˘ch vydavatelstvích pﬁi pﬁípravû tiskov˘ch podkladÛ, ukládání
a zpracování dat z kamerov˘ch systémÛ s vysok˘m rozli‰ením a v ﬁadû dal‰ích oborÛ. V‰ude tam,
kde jsou kladeny velké nároky na data, jejich objem, rychlost zpracování anebo sdílení mezi velk˘m mnoÏstvím uÏivatelÛ pracujících na rÛzn˘ch
platformách.
Nezanedbatelnou pﬁedností systémÛ ExaStore
je i to, Ïe umoÏÀuje vyuÏití stávajících vhodn˘ch
hardwarov˘ch komponent. Nenutí uÏivatele k nákupu nového hardwaru, ani ho nesvazuje ve volbû
v˘robce serverÛ nebo diskov˘ch polí. Pouhá implementace nového softwaru mÛÏe udûlat ze stávající infrastruktury NAS systém zcela nové generace.
Jan Heﬁmánek

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať
na technologický deň spoločnosti MHM computer:
Kde:
hotel CARLTON
Hviezdoslavovo námestie 3
Bratislava

Predstavené technológie:
FalconStor VTL – zálohovací software na vytváranie
virtuálnych páskových knižníc, ktorý dokáže emulovať rôzne
mechaniky a páskové knižnice nezávisle od používaného
hardwaru.

Kedy:
23. dubna 2007
od 9.30 do 13.30

TagmaStore Universal Storage Platform – rada high-end
pamäťových systémov od Hitachi Data Systems, určených
na virtualizáciu diskových polí. Ponúkajú high-end funkcionalitu pre všetky pripojené diskové polia a zabezpečujú
migráciu dát medzi diskovými poliami...

Organizácia:
Prosíme potvrdiť účasť na:
Ing. Radoslav Pirohár
E-mail: pirohar@mhm.sk
Tel.: 0903 903 745

Prosíme o oznámenie počtu osôb pre zabezpečenie
obedu a občerstvenia.

ISILON IQ – clusterovaná NAS technológia, určená pre
ukladanie a zdieľanie veľkých objemov dát s postupne
rastúcimi nárokmi.
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ExaStore hvězdou televize
VYNIKAJÍCÍ V¯KONNOST EXASTORE ZAJI·ËUJE RUSSIA TODAY TV CELODENNÍ VYSÍLÁNÍ.
Ve vysoce dynamickém prostﬁedí globálních televizních zpráv z celého svûta potﬁebuje kaÏd˘, kdo
realizuje vysílání, ty nejmodernûj‰í technologie: Jen
tak má ‰anci obstát na dne‰ním trhu. Zakladatelé
Russia Today (RTTV), cizojazyãného celodenního
vysílání zamûﬁeného na zpravodajství a distribuovaného po celém svûtû, si uvûdomili, Ïe v˘konná
technická infrastruktura je pro rychle se rozvíjející
oblast globálního televizního zpravodajství zcela nezbytnou. Minimalizace celkov˘ch ãasÛ od získání
zprávy do jejího vysílání a rychlá aktualizace právû
probíhajících událostí byla pro RTTV zásadní. Jen
tak se mohla stát Ïivotaschopnou alternativou k oficiálnímu televiznímu vysílání.
RTTV byla zaloÏena Moskvû v dubnu 2005 nezávislou nev˘dûleãnou organizací TV-Novosti
(NNO TV-Novosti). RTTV se sv˘m anglicky mluven˘m kanálem poskytla alternativu k americk˘m
a evropsk˘m globálním vysílacím spoleãnostem.
Mimochodem – její zakladatel, NNO TV-Novosti, nedávno zprovoznil nov˘ satelitní TV kanál vysílající
v arab‰tinû Rusiya Al-Yaum a tﬁetí TV kanál v cizí
ﬁeãi se pﬁipravuje.

ŘEŠENÍ POTŘEB
RTTV si vybrala ﬁe‰ení, které umoÏÀuje vyuÏívat pﬁínosy nejpokrokovûj‰ích technologií, a pﬁesto je nákladovû velmi efektivní, jelikoÏ vyuÏívá standardní
hardwarové komponenty a omezuje mimoﬁádné v˘daje.
¤e‰ení kombinuje pouÏití systému pro naãítání
a management digitálních dat Dalet Plus News Suite a ‰est videoserverÛ Omneon pro kaÏd˘ TV kanál.
Jádrem celého systému jsou ãtyﬁi clusterované NAS
systémy ExaStore. Po jednom pro kaÏd˘ televizní kanál, jeden záloÏní pro pﬁípad katastrofy (poÏár apod.)
a jeden pro v‰eobecné datové pouÏití a archivaci.
Video servery Omneon pﬁijímají v‰echna vstupní data i pásky a pﬁedávají je do systémÛ ExaStore
pﬁipojen˘ch prostﬁednictvím gigabitové ethernetové sítû. ExaStore NAS jsou pﬁipojeny k 70 redakãním pracovi‰tím Dalet News, k 10 editaãním systé-

mÛm Avid a k dal‰ím videoserverÛm Omneon slouÏícím pro obsluhu vysílacího signálu.
KaÏd˘ z produkãních systémÛ je tvoﬁen dvounodov˘m systémem vytvoﬁen˘m z dualcore serverÛ IBM x3850. Tyto HPC (High Performance Computing) systémy poskytují datovou prÛchodnost aÏ
800 MB/s a operaãní v˘kon 145 tisíc SFSops.
V˘poãetní systém je doplnûn pamûÈov˘mi subsystémy TagmaStore AMS RAID 6 (Hitachi Data Systeme), jejichÏ systém zabezpeãení dat pomocí dvojité parity chrání data proti v˘padku dvou diskÛ souãasnû nebo proti v˘padku disku v okamÏiku, kdy
právû probíhá rekonstrukce dat z pﬁedtím havarovaného disku.

VÝHODY ŘEŠENÍ NAS EXASTORE
Maximální v˘konnost: Ve svûtû vysílání je primárním poÏadavkem datová prÛchodnost, a to jak
prÛchodnost celého systému, tak kaÏdého samostatného video streamu. Pﬁístupové ãasy do vyrovnávacích pamûtí musejí b˘t témûﬁ nulové, abychom
vylouãili moÏnost v˘padkÛ jednotliv˘ch snímkÛ v dÛsledku rychlej‰ího vyprazdÀování vyrovnávací pamûti neÏ jejího naplÀování.
„ExaStore poskytuje vysok˘ datov˘ tok a vynikající v˘kon, poÏadovan˘ kaÏdodenním provozem
moderní zpravodajské TV stanice, jako je ta na‰e,“
prohla‰uje Sergej Maganet, technick˘ ﬁeditel TV-Novosti.
Jednoduchá správa: Systém ExaStore slouÏí jako jedin˘ zdroj obsahu pro celé vysílání a v‰echny
operace s tím spojené. Tím Ïe nemusíme ﬁídit mnoÏství pamûÈov˘ch systémÛ, mají administrátoﬁi RT TV
o jeden sloÏit˘ problém ménû. Systém ExaStore se
navenek k uÏivateli tváﬁí jako jedin˘ zdroj datového
prostoru bez ohledu na fyzické hardwarové uspoﬁádání a administrátoﬁi nemusejí pﬁi zmûnû systému manuálnû alokovat datov˘ prostor – o v‰echny
zmûny se stará software ExaStore automaticky.
Neomezená roz‰iﬁitelnost: V souvislosti s bouﬁliv˘m tempem rozvoje aplikací v televizním vysílání potﬁebovala RTTV systém, kter˘ mÛÏe rÛst s roz‰iﬁováním firmy, bude schopen obsluhovat více uÏivatelÛ, zvy‰ovat pamûÈovou kapacitu a integrovat nové
technologie vãetnû nejnovûj‰ích,
jako je HDTV a dal‰í rich-media aplikace. Neomezená roz‰iﬁitelnost
ExaStore tyto poÏadavky splnila.
„KdyÏ jsme kupovali ná‰ první
systém ExaStore, byli jsme uji‰tûni, Ïe lze tento software snadno
roz‰iﬁovat tak, aby uspokojil na‰e
oãekávané rostoucí potﬁeby,“ ﬁíká
Sergej Magnet. Nyní, kdyÏ potﬁebujeme roz‰íﬁit kapacitu a datovou
prÛchodnost pro dal‰í TV kanál, vidíme, Ïe roz‰íﬁení je skuteãnû tak
jednoduché, jak firma Exanet sli-
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bovala. Systém je tak efektivní a jednoduch˘, Ïe je
dnes Exanet na‰ím jedin˘m storage providerem.
Standardní hardware: ExaStore pouÏívá standardní síÈová zaﬁízení, není potﬁeba nakupovat Ïádná drahá speciální ﬁe‰ení a instalace. To nejen ‰etﬁí náklady, ale také zjednodu‰uje integraci.
Jednoduché sdílení souborÛ dat: ExaStore standardnû podporuje protokoly Microsoftu, Unixu i Applu a poskytuje jedin˘ sdílen˘ datov˘ prostor, kter˘
mÛÏe b˘t vyuÏíván souãasnû v‰emi uÏivateli s velkou
‰kálou aplikací bûÏících na rÛzn˘ch platformách.
NepﬁetrÏit˘ bûh systému: Tradiãní datové úloÏné systémy vyÏadují znaãnou podporu a údrÏbu,
obãas je dokonce potﬁebné v rámci bûÏné údrÏby
cel˘ systém odstavit, a uãinit tak data pro v‰echny
uÏivatele nedostupn˘mi. Tento koncept je pro nepﬁetrÏitû vysílající TV kanál naprosto nepﬁijateln˘.
Tradiãní datové systémy tento problém ﬁe‰í kompletním zdvojením celého systému i jeho dat, coÏ

nejen zvy‰uje nároky na podporu a údrÏbu, ale vyÏaduje i dal‰í podstatné zv˘‰ení jak investic, tak souvisejících nákladÛ.
Systém ExaStore nabízí mnohem inteligentnûj‰í
ﬁe‰ení – jeho patentovaná architektura a dÛmysln˘
software znamenají, Ïe témûﬁ nikdy nepotﬁebuje odstavení – témûﬁ v‰echna údrÏba je totiÏ automatizována. To v dÛsledku znamená, Ïe Russia Today
vysílá nepﬁetrÏitû cel˘ rok bez pﬁeru‰ení.
NepﬁetrÏit˘ dálkov˘ dohled 24 × 7: Proaktivní systém „volání domÛ“ spoleãnosti Exanet v pﬁípadû
potﬁeby automaticky alarmuje odborníky v celosvûtovém servisním stﬁedisku firmy, takÏe je kaÏdá i sebemen‰í chyba nebo jen náznak poruchy identifikován a rychle napraven. Sergej Maganet k tomu
ﬁíká: „NepﬁetrÏitá podpora je pro provozovatele
televize, jako je RTTV, velk˘m plus. UmoÏÀuje nám
v noci klidnû spát s vûdomím, Ïe na‰e stanice vysílá, aÈ se dûje cokoliv.“

Úkol

¤e‰ení

Pﬁínosy a v˘hody

Nasadit nejnovûj‰í pamûÈov˘
systém, kter˘ zajistí nepﬁetrÏitou
podporu pro tﬁi mnohojazyãné
TV kanály a zajistí sdílení informací
pro jednu z nejÏádanûj‰ích
svûtov˘ch vysílacích stanic.

âtyﬁi high end NAS systémy
na bázi softwaru ExaStore
(servery IBM dualcore,
storage HDS), spojené do
jediného ExaStore Disaster
Recovery systému.

Vysoká v˘konnost ExaStore
systému pro paralelní
podporu digitálních vstupÛ,
editování a pﬁehrávání
záznamÛ, bez neblahého
vlivu na TV vysílání.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA INFORMUJE
PRAŽSKÉ FIRMY MOHOU ŠETŘIT PENÍZE I PŘÍRODU
Ekologická v˘roba zboÏí, která navíc ‰etﬁí vstupy v˘roby a náklady. Tato zdánlivû protiﬁeãící si slovní
spojení mají ‰anci stát se v Praze skuteãností.
Malé a stﬁední firmy z hlavního mûsta budou mít
letos moÏnost nechat si od expertÛ zdarma poradit,
jak upravit svou v˘robu nebo sluÏby tak, aby co nejménû po‰kozovaly Ïivotní prostﬁedí a navíc u toho
je‰tû spotﬁebovávaly ménû materiálov˘ch a energetick˘ch vstupÛ neÏ doposud. Takové jsou alespoÀ cíle projektu „Partnerství pro udrÏitelnou v˘robu a sluÏby“, kter˘ pﬁipravila spoleãnost ENVIROS,
s. r. o., spoleãnû s partnery – Hospodáﬁskou komorou hl. m. Prahy a spoleãností ENESA, a. s., a kter˘
je financován z fondÛ Evropské unie a státního rozpoãtu âR. Díky tomuto projektu mohou praÏské firmy získat zdarma informace o tom, jak sniÏovat spotﬁebu pﬁírodních zdrojÛ, pouÏívání toxick˘ch látek ãi
produkci odpadÛ a ‰etﬁit náklady, a to nejen ve vlastních provozech, ale i optimalizací v dodavatelskoodbûratelském ﬁetûzci.
Cílem projektu je pﬁipravit pro firmu recept ‰it˘
pﬁímo na míru, ve kterém se její zástupci dozvûdí,
jak postupovat, aby jejich produkce nepo‰kozovala jiÏ tak dost zneãistûné prostﬁedí hlavního mûsta.
„Jedinû taková v˘roba a sluÏby, které nepo‰kozují
ekosystémy a zároveÀ ‰etﬁí pﬁírodní zdroje, elek-

trickou a jiné energie, mají ‰anci udrÏet se na trhu.
Firma, která svou produkci a pﬁípadnû i produkty
upraví, má lep‰í ‰anci sniÏovat své náklady, zvy‰ovat produktivitu a pﬁípadnû i expandovat na ãeském trhu, ale i na trzích zahraniãních,“ ﬁíká manaÏerka projektu Vlasta ·vejnohová. Podle jejího názoru „budou firmy, které se do projektu zapojí, do
budoucna konkurenceschopnûj‰í neÏ ty, které své
v˘robní postupy nepovedou touto cestou“.
ManaÏerka projektu zdÛraznila, Ïe firmám, ve
kter˘ch bude identifikován dostateãn˘ potenciál
úspor, bude pﬁi realizaci inovaãních opatﬁení nabídnuta garance tûchto úspor, metoda splácení
z úspor a dal‰í postupy vedoucí k pﬁekonání obvykl˘ch rizik spojen˘ch s realizací inovací.
Podnikatelé, kteﬁí by mûli o tento projekt zájem,
si mohou prostﬁednictvím praÏské komory objednat
náv‰tûvu odborníkÛ, kteﬁí jejich firmu osobnû nav‰tíví. Následnû bude vybráno 10 firem pro dotovanou asistenci pﬁi stanovení komplexní a detailní
„diagnózy“ a vypracování receptu, jak postupovat,
aby firma mohla vyuÏít potenciál pro ekonomicky
efektivní opatﬁení udrÏitelné v˘roby a sluÏeb. Ve‰keré informace lze najít na stránkách www.hkp.cz.
David Janata
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Umíte vytvořit Disaster Recovery
plán pro svou organizaci?
Pokud jste na otázku v nadpisu ãlánku odpovûdûli zápornû, má pro vás Convenio Consulting dvû ﬁe‰ení: Disaster Recovery plán (dále jen D/R plán) pro vás vytvoﬁíme, nebo vás nauãíme, jak D/R plán vytvoﬁit.
V souãasném tvrdém konkurenãním prostﬁedí
získává mnoho firem zákazníky na svou stranu
poskytováním kvalitnûj‰ích sluÏeb. Zásadním
úkolem pro obchodní úspûch firmy je pak zajistit nepﬁetrÏité fungování sluÏby za jak˘chkoliv
okolností.
Profesionální pﬁístup k managementu kritick˘ch procesÛ ve firmû vyÏaduje anal˘zu potenciálních rizik a tvorbu scénáﬁÛ urãujících, jak efektivnû reagovat na nestandardní situace, s cílem
co nejrychleji obnovit chod procesu. V úrovni obchodních procesÛ vznikají Business Continuity plány a v oblasti ICT sluÏeb ICT Contingency plán (plán pro zaji‰tûní dostupnosti kritick˘ch
aplikací), Cyber Incident Response plán (scénáﬁ strategie pro detekování a zne‰kodnûní
útoku hackerÛ ãi nebezpeãného softwaru) nebo
Disaster Recovery plán (postupy pro zaji‰tûní
obnovy IT sluÏeb po poÏárech, Ïiveln˘ch pohromách ãi jin˘ch zásadních událostech). Existence tûchto dopﬁedu promy‰len˘ch postupÛ nejen
minimalizuje dopady nepﬁíjemn˘ch událostí na
obchodní v˘sledky firmy, ale optimalizuje také
vyuÏití fungujících zdrojÛ firmy a vynakládání
financí na zaji‰tûní opûtovného fungování procesÛ.
Pokud si u Convenio Consulting objednáte vytvoﬁení D/R plánu, budou u vás konzultanti postupovat v následujících krocích:
● anal˘za rizik
● popis aktuálnû uÏívan˘ch metod D/R procesÛ
ve firmû a jejich vyhodnocení
● vytvoﬁení manuálu reakcí na kritické situace
ve formû recovery procesÛ
● zaji‰tûní kompatibility D/R plánu s Business
Continuity plánem a ICT Contingency plánem
● metodika testování D/R plánu

● implementace procesu zmûnového ﬁízení D/R

plánu a pravideln˘ch aktualizací
PouÏívání ovûﬁené metodiky je zárukou, Ïe
D/R plán bude vytvoﬁen v nekompromisní kvalitû a v dohodnutém ãase. Po vytvoﬁení D/R plánu
následují kroky, které uvedou D/R plán v Ïivot.
Prvním krokem je ‰kolení v‰ech zainteresovan˘ch pracovníkÛ. Pﬁi nûm jsou podrobnû seznámeni s D/R plánem a se svojí rolí v nûm. Po dÛkladném za‰kolení následuje testování D/R plánu. Je to nejspolehlivûj‰í cesta, jak otestovat kvalitu a úplnost D/R plánu a souãasnû i pﬁipravenost odpovûdn˘ch pracovníkÛ.

ŠKOLENÍ
Pokud si chcete zv˘‰it svoji kvalifikaci a nauãit
se vytváﬁet D/R plány, máme pro vás nabídku
interaktivního ‰kolení, pﬁi kterém se nejen dozvíte v‰e o D/R plánech a o jejich tvorbû, ale pod
dohledem zku‰eného konzultanta vytvoﬁíte D/R
plán své organizace.
Aby byl zaji‰tûn maximální pﬁenos znalostí na
posluchaãe, je ‰kolení koncipováno do 4 krokÛ:
● Úvodní semináﬁ, pﬁi nûmÏ jsou posluchaãi seznámeni obecnû s problematikou D/R plánu
a podrobnû se dozvûdí, jak udûlat v organizaci anal˘zu rizik.
● Posluchaãi provedou ve své organizaci anal˘zu rizik a následuje pÛldenní konzultace pﬁímo
na pracovi‰ti posluchaãe, pﬁi které konzultant
projde s posluchaãem vytvoﬁenou anal˘zu,
pomÛÏe s jejím dopracováním a objasní dotazy, které se pﬁi samostatné práci vyskytly.
● Druh˘ semináﬁ, pﬁi kterém jsou posluchaãi seznámeni s postupem vytváﬁení D/R plánu, jaké má náleÏitosti, jak postupovat pﬁi jeho vytváﬁení.
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● Po absolvování 2. semináﬁe posluchaãi zpra-
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cují D/R plán ve své organizaci. Bûhem pÛldenní konzultace pﬁímo na pracovi‰ti posluchaãi projdou spoleãnû s konzultantem vytvoﬁen˘ D/R plán, prodiskutují a doﬁe‰í problémy, na které narazili bûhem jeho tvorby.
V˘sledkem ‰kolení je komplexní D/R plán va‰í organizace zpracovan˘ pod metodick˘m vedením na‰ich konzultantÛ disponujících ‰irok˘mi praktick˘mi zku‰enostmi s tvorbou a imple-

mentací D/R plánÛ ve spoleãnostech z rÛzn˘ch
oborÛ.
NejbliÏ‰í ‰kolení D/R plánÛ probíhá v termínu 10. 5. 2007 (Úvodní semináﬁ) a 21. 6. 2007
(Druh˘ semináﬁ). BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky najdete na stránkách www.convenio.cz nebo si o nû
mÛÏete napsat na office@convenio.cz.
Miroslav Teichmann

Storage optimalizovaná
pro VMWare
ulehčuje život
„Na‰e ﬁe‰ení Application Optimized Storage (AOS)
usnadÀuje správcÛm VMware Ïivot,“ ﬁíká David
Simmons, HDS Consulting SE. Toto své tvrzení
opírá o názory uÏivatelÛ VMware ESX serveru, kteﬁí pro své prostﬁedí VMware jednoznaãnû upﬁednostÀují disková pole HDS pﬁed systémy EMC DMX.
Vût‰í oblíbenost a preference HDS systémÛ spoãívá v jejich sofistikovaném, maximálnû bezpeãném
a pﬁitom nekomplikovaném procesu pﬁidûlování
(tzv. mapování) LUNÛ diskového pole VMware serverÛm.
Proces, kter˘m si kaÏd˘ VMware stroj pﬁipojuje
své disky, se naz˘vá LUN scan. Defaultní nastavení LUN scan procesu, jeÏ urãuje, v jakém ãíselném
rozsahu od 0 se budou disky hledat, má hodnotu 8.
âím vy‰‰í toto ãíslo bude, tím déle bude cel˘ LUN
scan proces trvat. Nepﬁíjemnost v EMC prostﬁedí
pﬁedstavuje LUN s vysok˘m identifikátorem, kter˘
znamená zv˘‰ení nastavení LUN scanu ve VMware, coÏ pﬁiná‰í znaãné ãasové zdrÏení.
Dal‰í v˘znamnou komplikací prostﬁedí EMC DMX
je nemoÏnost pﬁiﬁadit VM stroji LUN0 (Volume Logix
Database je vÏdy LUN0). Popsané ne pﬁíli‰ pozitivní vlastnosti EMC prostﬁedí jsou dány absencí tzv.
Host Storage Domains. Identifikátory LUNÛ tak
tvoﬁi jeden souvisl˘ prostor, coÏ maximálnû ztûÏuje
management celého prostﬁedí WMware.

UNIKÁTNÍ HOST STORAGE DOMAINS
Hitachi diskové systémy rodin TagmaStore, Lightning 9900 a Tunder 9500 disponují unikátní AOS
funkcí zvanou Host Storage Domains. Îádn˘ z jin˘ch
v˘robcÛ diskov˘ch polí nemá ve sv˘ch systémech
implementovánu stejnou funkcionalitu. Host Storage
Domains umoÏÀuje virtualizovat kaÏd˘ FC port diskového pole. Pomocí Host Storage Domains mÛÏe
uÏivatel vytvoﬁit aÏ 1 024 virtuálních portÛ uvnitﬁ jednoho FC portu systémÛ TagmaStore USP a aÏ 128
virtuálních portÛ uvnitﬁ jednoho FC portu systémÛ
TagmaStore AMS/WMS a Tunder 9500. KaÏd˘ z tûch-

to virtuálních portÛ má svÛj souvisl˘ adresov˘ prostor host LUN identifikátorÛ zaãínající 0.
Aplikujeme-li uvedenou vlastnost do prostﬁedí
VMware, má kaÏd˘ VMware stroj pﬁiﬁazen svÛj virtuální port a svÛj adresov˘ prostor host LUN identifikátorÛ zaãínající 0 – tzv. Host Storage doménu.
Souãástí konfigurace kaÏdé Host Storage domény
je také nastavení typu operaãního systému MS Windows, Sun, HP, atd. Toto nastavení zajistí pouÏití
správné „kódové stránky“ SCSI pro dan˘ operaãní
systém, a tím pﬁipojení více operaãních systémÛ na
jeden FC port.
Bez funkce Host Storage Domains by bylo moÏné pﬁipojit k jednomu FC portu pouze jeden typ operaãních systémÛ (jednu platformu) a tyto operaãní
systémy by sdílely jeden souvisl˘ adresov˘ prostor
host LUN identifikátorÛ. Pouze jeden z tûchto operaãních systémÛ by mûl pﬁístup k LUNu 0. V˘sledné prostﬁedí by mohlo vypadat takto: jeden server
by mûl LUNy 0, 1, 2, 7, 8 a dal‰í server by mûl LUNy
3, 4, 5, 6. Pokud, ale máme funkci Host Storage Domains, mÛÏeme jednomu serveru vytvoﬁit jeho vlastní Host Storage doménu a oãíslovat jeho LUNy LUN
0, 1, 2, 3. Dal‰ímu serveru vytvoﬁíme opût jeho vlastní Host Storage doménu a oãíslujeme jeho LUNy
opût LUN 0, 1, 2, 3. KaÏd˘ server bude vidût pouze LUNy, které jsou v jeho Host Storage doménû
(virtuálním portu), proto mohou mít stejné identifikátory.
Dal‰í potenciální hrozbou pﬁi sdílení jednoho FC
portu diskového pole je neúmyslné pﬁepsání LUNÛ.
Vût‰ina serverÛ si totiÏ neuvûdomuje toto sdílení jednoho FC portu diskového pole, myslí si, Ïe jsou na
tomto portu sami a v‰e, co vidí, je jejich. Proto se
mÛÏe stát, Ïe pﬁi tzv. discovery procesu server zapí‰e svoji hlaviãku na v‰echny disky, které na‰el,
a tím zpÛsobí nemalé komplikace, které mohou vyvrcholit ztrátou dat. Úãinnou zbraní proti tomuto problému je opût funkce Host Storage Domains. Host
Storage Domains garantuje bezpeãné sdílení jed-

SOUTùÎ

Soutěž
V této rubrice pﬁiná‰íme soutûÏní otázky a jsme zvûdavi na va‰e odpovûdi.
Pﬁíprava kaÏdého nového vydání na‰eho magazínu budí v redakci rozruch. O ãem budeme psát?
KaÏd˘ má své téma, nûco, o ãem si myslí, Ïe je pro
ãtenáﬁe zajímavé. Rozhodli jsme se proto poloÏit
vám otázku, na kterou mÛÏe odpovûdût opravdu
témûﬁ kaÏd˘.
DNE·NÍ OTÁZKA ZNÍ: Jakému konkrétnímu
tématu nebo tématÛm by mûlo b˘t vûnováno nûkteré z pﬁí‰tích ãísel na‰eho magazínu?
KaÏdá va‰e odpovûì bude správná a bude zaﬁazena do slosování. S jedinou podmínkou: NavrÏené téma se musí t˘kat ukládání dat, managementu
dat, archivací, back-upÛ, D/R procesÛ, dostupnosti dat, technologií, „best practices“ atd. v oboru
zpracování dat a v oborech souvisejících, neboÈ ná‰
magazín se jmenuje „Data v péãi MHM“.

OTÁZKA Z MINULÉHO âÍSLA ZNùLA:
Spoleãnost Hitachi nabízí ‰piãkové nástroje pro
virtualizaci v oblasti pamûÈov˘ch systémÛ. V ãem
tkví jedineãnost tûchto nástrojÛ?
Odpovûì byla skrytá v ãlánku s názvem „Virtualization: many to one and one to many“, pana
Huberta Yoshidy (viceprezident a CTO spoleãnosti HDS). Originál ãlánku bylo moÏno nalézt na
jeho blogu (http://blogs.hds.com/hu/). Pﬁeklad byl
publikován v lednu 2007 na webov˘ch stránkách
spoleãnosti MHM (www.mhm.cz).

SPRÁVNÁ ODPOVùë JE:
c) Jedineãnost nástrojÛ spoleãnosti Hitachi Data Systems pro virtualizaci v oblasti pamûÈov˘ch
systémÛ spoãívá v moÏnosti rozdûlit reáln˘ pamûÈov˘ systém na nûkolik nezávisl˘ch virtuálních
pamûÈov˘ch systémÛ (storage partitioning).
Z mnoha správn˘ch odpovûdí byl vylosován
pan Jan Zindera z Prahy.
Zasíláme mu malou pozornost od firmy Hitachi
Data Systems a gratulaci
spoleãnosti MHM.

ODPOVùDI PROSÍM PI·TE DO ODPOVùDNÍHO FORMULÁ¤E NA WWW.MHM.CZ
V SEKCI âASOPIS. ODPOVùë NA SOUTùÎNÍ OTÁZKU NAJDETE V P¤Í·TÍM âÍSLE.
NA V¯HERCE, KTER¯ BUDE VYLOSOVÁN ZE SPRÁVN¯CH ODPOVùDÍ DNE
1. 5. 2007, âEKÁ JAKO OBVYKLE MAL¯ DÁREK, VùNOVAN¯ NA·Í REDAKCÍ.

Aktualita: Firma Brocade dokonãila akvizici McDATA
Dne 8. srpna 2006 ohlásila spoleãnost Brocade Communications Systems, Inc., Ïe uzavﬁela dohodu s McDATA
Corporation o jejím pﬁevzetí. Tento proces byl definitivnû dokonãen dne 29. ledna 2007 a firma Brocade
pﬁedstavila své zámûry s jednotliv˘mi produkty. Podle oãekávání se budou redukovat duplicitní zaﬁízení
z produkce obou firem. OkamÏitû bylo ohlá‰eno ukonãení prodeje (tj. ukonãení dodávek za 6 mûsícÛ) nûkter˘ch produktÛ McDATA (Virtual Tape Library, SpectraNet Replicator). Dal‰í produkty McDATA to ãeká
v prÛbûhu roku 2007 (napﬁ. switche, SAN Routery ãi Application Services Modul).
Zcela odli‰ná je situace v oblasti direktorÛ. Zde budou vedle sebe dále existovat jak produkty Brocade
48000 Director (dﬁíve Brocade SilkWorm 48000), tak McDATA Interpid 10000 (jako Brocade Mi10k Direktor)
a McDATA Interpid 6140 (jako Brocade M6140 Direktor), a to aÏ do doby, kdy bude na trh uveden zcela nov˘ produkt, jenÏ je zatím oãekáván v prÛbûhu roku 2008. Jedinou oblastí, kde se do budoucna stává nosnou platformou produkt McDATA, je SAN management. McDATA EFCM (dále jako Brocade Enterprise Fabric Conectivity Manager) bude doplnûn o nûkteré funkcionality Brocade Fabric Manageru. Dokonãení tohoto
procesu je oãekáváno v první polovinû roku 2008. Poté bude Brocade Fabric Manager staÏen z nabídky.
V‰echny produkty budou nadále podporovány, a to je‰tû 5 let po ukonãení jejich prodeje. To umoÏní jejich uÏivatelÛm pﬁipravit se na pﬁechod na produkty nové.

… dokonãení ze str. 14
noho FC portu diskového pole a chrání zákaznická
data pﬁed jak˘mkoliv po‰kozením.

PRO SNADNĚJŠÍ KONSOLIDACI
VMware je v˘born˘m produktem umoÏÀujícím dnes
velice populární konsolidaci serverÛ. UÏivatelé tak
mohou pﬁistupovat k nûkolika virtuálním serverÛm,
které sdílejí stejn˘ fyzick˘ hardware.
Virtualizace serverÛ ov‰em potﬁebuje také diskové pole, které je jiÏ ve svém nitru pﬁizpÛsobeno a navrÏeno pro nasazení v tomto prostﬁedí. Diskové systémy Hitachi TagmaStore USP, NSC,

AMS/WMS, Linghtning 9900V a Tunder 9500V plnû
podporují konsolidaci serverÛ a garantují bezpeãnost uÏivatelsk˘ch dat ve sdíleném (konsolidovaném) prostﬁedí. Specialitou enterprise diskov˘ch
systémÛ TagmaStore USP a NSC je tzv. Logical
Partitioning Capability, která zajistí „quality of service“ pro dané servery.
VMware spolu s HDS Application Optimized Storage umoÏÀují dokonalou konsolidaci serverÛ.
Originál ãlánku naleznete na blogu H. Yoshidy
(HDS), http://blogs.hds.com/hu/, pod názvem „Application Optimized Storage for VMware makes Life
easy“. Pﬁeklad Radim PetrÏela.
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TANDBERG DATA – SÍLA PÁSKY

Kapacita 200 GB *
Rychlost zápisu až 115 GB/h *
Funkce Smart Gripper nedovolující nekorektní
provedení zaváděcí procedury
Kompatibilní se všemi LTO1 médii integrace
s Media Managerem
Tříletá garance s tříletou rychlou (48h) servisní
výměnou celého zařízení
Odpovídá požadavkům směrnice RoHS

Kapacita 400 GB *
Rychlost zápisu až 173 GB/h *
Funkce Smart Gripper nedovolující
nekorektní provedení zaváděcí procedury
Kompatibilní se všemi LTO2 a LTO1 médii
Nejmenší nároky na napájení ze všech
LTO mechanik
Integrace s Media Managerem
Tříletá garance s tříletou rychlou (48h)
servisní výměnou celého zařízení
Odpovídá požadavkům RoHS
LTO3 HH a SAS interface k dispozici
(od dubna 2007)

Kapacita až 3.2 TB *
Rychlost zápisu až 173 GB/h *
Standardně funkce vzdáleného managementu
Standardně čtečka čárových kódů
Standardně příslušenství pro montáž do
19” racků
2 magazíny po 4 médiích
Tříletá garance s tříletou rychlou (48h)
servisní výměnou jednotlivých komponent
Na přání možnost servisu „on-site“
Odpovídá požadavkům RoHS
LTO je také dostupný s LTO1 a LTO3
mechanikami

Výkon na žádost, kapacita na přání
Rozšiřitelná kapacita: až 40 médií – 32 TB *
Rozšiřitelný výkon: až 2 mechaniky a až 1152 GB/h *
(2 x LTO3)
Vysoká spolehlivost, vysoká bezpečnost, atraktivní garance
Integrovaná pružnost: Partitioning umožňuje definování
až 2 virtuálních autoloaderů v rámci jedné knihovny
Návratná investice: atraktivní cena, nízká TCO, ochrana investic
Vynikající vybavení: čtečka čárových kódů, standardní
příslušenství pro vzdálený management, 2+2 magazíny
(12+8 slotů), rack mount kit a software snižují investiční
náklady
Tříletá garance s rychlou (48h) servisní výměnou jednotlivých
komponent v prvním roce
Dostupné LTO4 FH a LTO3 HH (od dubna 2007)

NOVINKA!

* s hardwarovou kompresí dat (2:1)

MHM computer s. r. o.
U Pekáren 4
102 00 Praha 10
Tel.: + 420 267 209 111
E-mail: office@mhm.cz

