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EDITORIAL

Ke stažení
2

Je kvûten, coÏ znamená, Ïe léto je za rohem. Budete-li mít o dovolené
k dispozici internet (coÏ bych vám snad ani nepﬁál), tak jedin˘ text, kter˘ vám doporuãuji na nûm ãíst (kromû osobních e-mailÛ, které se net˘kají práce), jsou star‰í ãísla magazínu Data v péãi MHM :-). Skuteãnû –
podlehli jsme tlaku vás, na‰ich ãtenáﬁÛ, a va‰im opakovan˘m Ïádostem.
Mohu vám tedy oznámit, Ïe star‰í ãísla magazínu budeme uveﬁejÀovat
ve formátu PDF na na‰ich webov˘ch stránkách.
Doufám, Ïe je to potû‰ující zpráva. A doufám také, Ïe s mnoh˘mi z vás
se setkáme je‰tû pﬁed zaãátkem léta na roadshow, kterou poﬁádá na‰e
redakce.
V‰em pak pﬁeji krásnou dovolenou, vÏdy takovou, jaká vám bude pﬁíjemná.
Martin Miloschewsky

Vyhrajte s MHM!
KOÎENÁ CESTOVNÍ TA·KA âEKÁ
NA ·ËASTNÉHO V¯HERCE.
PODROBNOSTI A SOUTùÎNÍ
OTÁZKU HLEDEJTE NA STRANù 11.

Roadshow Data v péãi LIVE
V sedmi ãesk˘ch a moravsk˘ch mûstech se v prÛbûhu ãervna uskuteãní seriál pﬁedná‰ek a setkání se zájemci o problematiku ukládání,
ochrany a managementu dat. Tento seriál jsme nazvali Roadshow Data v péãi LIVE, neboÈ na jedné stranû budeme pﬁedvádût nûkteré technologie „naÏivo“, na druhé stranû vûﬁíme, Ïe osobní setkání Ïiv˘ch lidí vyvolá „Ïivou“ diskusi jak mezi pﬁedná‰ejícími a úãastníky, tak mezi úãastníky samotn˘mi.
Na první a poslední stranû obálky tohoto ãísla jsme pro vás pﬁipravili
v‰echny dÛleÏité informace: kdy a ve kter˘ch mûstech se jednotlivé
díly roadshow konají a jak se pﬁihlásit k úãasti. Zajisté proto nemá
smysl, abych tyto informace opakoval zde.
NeÏ se dostaneme k tomu, co pﬁesnû roadshow nabídne, ﬁeknûme si,
o ãem urãitû nebude. Je zcela jisté, Ïe jejím úãastníkÛm nevyjmenujeme právû deset moÏností, jak pﬁijít o data. Je totiÏ zﬁejmé, Ïe konkrétních zpÛsobÛ, jak rÛzné organizace o svá pracnû získaná data pﬁicházejí (a proã), je daleko více.
A o ãem tedy jednotlivé semináﬁe roadshow Data v péãi LIVE budou pojednávat?
Pﬁedev‰ím se budeme bavit o penûzích (ty zajímají témûﬁ kaÏdého).
Management podniku chce vÏdy vûdût, kolik ho budou stát informaãní
technologie. Ne vÏdy v‰ak vûnuje dostateãnou pozornost tomu, kolik
tato investice pﬁinese.
Za druhé se budeme bavit o technologiích. Pﬁedev‰ím o tom, jak je
vyuÏívat a proã. A co nám tyto technologie pﬁinesou. Tady bude samozﬁejmû prostor na praktické ukázky.
Za tﬁetí se budeme bavit o penûzích a o technologiích – tedy napﬁíklad o tom, jak správnû definovat, jaké informaãní technologie podnik
potﬁebuje a jak by mûl „optimalizovat nákupní procesy v IT“.
A nakonec se budeme bavit o technologiích a o penûzích. Zde se
zmíníme o metodách, které pomáhají objektivnû zjistit, zda jsou sladûny pouÏité technologie, na‰e procesy v IT a poÏadavky na‰eho podniku. Tyto metody nám pomáhají potvrdit, Ïe provedené investice byly vynaloÏeny vhodnû.
Jak jsem uvedl v˘‰e, budeme dbát o to, aby v prÛbûhu kaÏdého semináﬁe byl dán dostateãn˘ prostor k diskusi. A o ãem budeme diskutovat, to uÏ záleÏí pouze na vás – úãastnících.
Dovolte proto, abychom v‰echny ãtenáﬁe a dal‰í zájemce o problematiku ukládání, ochrany a managementu dat pozvali k úãasti na semináﬁích na‰í roadshow.
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Od disků k diskovým polím

– multidimenzionální
a nestandardní úrovně RAID
SHRNUTÍ P¤EDCHOZÍCH âLÁNKÒ: TECHNOLOGIE RAID BYLA VYVINUTA NA KONCI
80. LET MINULÉHO STOLETÍ ZEJMÉNA ZE DVOU DÒVODÒ. TÍM PRVNÍM A HLAVNÍM BYLO ZV¯·ENÍ V¯KONU I/O OPERACÍ. DRUH¯M DÒVODEM PAK BYLA SNAHA O SNÍÎENÍ
CENY PAMùËOV¯CH ZA¤ÍZENÍ – PROTO BYL AKRONYM RAID PÒVODNù INTERPRETOVÁN JAKO REDUNDANT ARRAY OF INEXPENSIVE DISKS. ZÁKLADNÍM PRINCIPEM RAID
JE SPOJENÍ SADY DISKÒ POD JEDNOTN¯M ¤ÍZENÍM. V SADù DISKÒ (RAID SKUPINA)
JSOU UCHOVÁVÁNA DATA A REDUNDANTNÍ INFORMACE, KTERÉ UMOÎNÍ „OBNOVU
DAT“ V SADù I V P¤ÍPADù, KDY SE JEDEN NEBO NùKOLIK DISKÒ V SADù STANE NEP¤ÍSTUPN¯M. V PRÒBùHU DOBY SE UKÁZALO, ÎE JE TATO TECHNOLOGIE VELMI VHODNÁ PRO VYTVÁ¤ENÍ VELK¯CH DISKOV¯CH POLÍ A ZKRATKA RAID ZAâALA B¯T INTERPRETOVÁNA JAKO REDUNDANT ARRAY OF IDEPENDENT DISKS. BYLY STANDARDIZOVÁNY ZÁKLADNÍ ÚROVNù RAID A NAZVÁNY RAID 0 AÎ 6.
KaÏdá ze základních úrovní RAID má své v˘hody
a nev˘hody. Velmi zjednodu‰enû lze ﬁíci, Ïe ãím vy‰‰í úroveÀ fault tolerance dosáhneme, tím je cena
diskového pole vy‰‰í (dÛvodem je vy‰‰í míra redundance) a zároveÀ je tím i ovlivnûn (vût‰inou negativnû) v˘kon pole. Témûﬁ okamÏitû poté, co byla
technologie RAID uvedena do Ïivota, objevily se
snahy o její zlep‰ování. Cílem tûchto snah vÏdy bylo eliminovat nebo zmírnit negativní a posílit pozitivní vlastnosti základních úrovní RAID.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ RAID
Pro tuto techniku se v ãe‰tinû setkáváme s názvy
jako dvouvrstv˘, smí‰en˘, hybridní, mixovan˘ nebo
vícevrstv˘ RAID; v angliãtinû pak s názvy multiple,
nested, mixed, two dimensional RAID. Jde v‰ak pouze o názvoslovnou neuspoﬁádanost, v‰echny názvy
oznaãují totéÏ. Jde o to, Ïe nûkolik RAID skupin bude znovu zapojeno do RAID skupiny „vy‰‰í úrovnû“.
Takové zapojení se obvykle znaãí RAID XY, kde
X a Y je oznaãení základních úrovní RAID (setkáváme se ov‰em i se znaãením RAID X+Y nebo X/Y).
Teoreticky je moÏné vytvoﬁit libovolnou kombinaci
XY (x, y = 0, … 6), av‰ak v praxi se jich pouÏívá jen
nûkolik.

RAID XY A YX
Princip multidimenzionálního RAID a rozdílÛ mezi
RAID XY a YX je velmi názornû vidût z obrázkÛ vpravo, kde je pro názornost zvoleno zapojení RAID 01
a RAID 10.
Název RAID XY tedy znamená, Ïe sady diskÛ zapojíme nejdﬁíve v RAID X, a takto vytvoﬁené RAID
skupiny zapojíme je‰tû mezi sebou v RAID Y. Pro
RAID XY a YX uvedené v na‰em pﬁíkladu je zﬁejmé,
Ïe vyuÏití diskové kapacity, poãet diskÛ, a tedy

A1

B1

A2

B2

A3

B3

RAID 01 – ·est diskÛ je rozdûleno do dvou sad po
tﬁech discích (2 × 3). Disky v jednotliv˘ch sadách jsou
zapojeny v RAID 0. Obû sady jsou zapojeny v RAID 1.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

RAID 10 – ·est diskÛ je rozdûleno do tﬁí sad po dvou
discích (3 × 2). Disky v jednotliv˘ch sadách jsou zapojeny v RAID 1 (zrcadleny). Pak jsou tﬁi sady zrcadlen˘ch diskÛ zapojeny v RAID 0.

i pravdûpodobnû cena takto vytvoﬁeného pole bude stejná, v˘kon srovnateln˘. Zásadní rozdíl v‰ak je
v úrovni dosaÏené odolnosti proti chybám, která je
pro RAID 10 vy‰‰í. Proã?
● RAID 01 – Pﬁedstavme si, Ïe je vyﬁazen z provozu první disk, napﬁíklad z RAID skupiny sady A. Obvykle je pak vyﬁazena z ãinnosti celá tato sada, tedy vûtev A, a pole vyuÏívá k práci pouze sadu B.
Ve‰keré zápisy a zmûny se pak promítají pouze pro
druhou vûtev v sadû B *). Pokud se v tomto okamÏiku projeví chyba kteréhokoliv disku ze sady B,
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je celé diskové pole vyﬁazeno z provozu. A nejenom
to. Po v˘mûnû chybného disku ze sady A musejí b˘t
obnoveny v‰echny disky této sady, v na‰em pﬁípadû konkrétnû tﬁi disky. To samozﬁejmû sníÏí v˘konnost diskového pole a celková obnova trvá déle.
● RAID 10 – Zde platí totéÏ – chyba disku z jedné
vûtve zrcadla vyﬁadí z ãinnosti celou tuto vûtev. Pﬁedstavme si obdobnû, Ïe první chybn˘ disk bude disk
ze sady A. Aby byl vyﬁazen z provozu cel˘ systém,
musel by jako druh˘ chybn˘ disk b˘t znovu disk ze
sady A. Druhá chyba jakéhokoliv jiného disku pole
nebude fatální, neboÈ bude znovu vyﬁazena z ãinnosti pouze jedna „vûtev“ sady B nebo C, av‰ak diskové pole je stále funkãní. Po v˘mûnû chybného disku ze sady A je v‰ak (v na‰em konkrétním pﬁípadû)
nutno obnovit pouze jeden disk, coÏ je nepochybnû
rychlej‰í a ménû zatûÏující neÏ v pﬁípadû RAID 01.
Nejãastûj‰í kombinace smí‰en˘ch RAID jsou
kombinace RAID 10, 50. ¤idãeji se lze setkat s RAID
60, nebo dokonce s RAID 100. Na závûr tohoto odstavce uveìme, Ïe zdaleka ne v‰ichni v˘robci zachovávají zpÛsob znaãení uveden˘ v˘‰e. Setkáme-li se tedy se znaãením RAID 50, je vhodné dotazem ovûﬁit, zda jde opravdu o 50 a nikoliv o 05.

NESTANDARDNÍ ÚROVNĚ RAID
Základní úrovnû RAID, jak byly popsány v minulém
pokraãování na‰eho seriálu, pﬁedstavují ideální
standardy – konkrétní implementace jsou v‰ak u rÛzn˘ch v˘robcÛ odli‰né. Vedle toho v˘robci vyvíjejí
a implementují jiné RAID technologie, jeÏ naz˘váme nestandardními úrovnûmi RAID. DÛvody jsou
rÛzné – napﬁíklad vytvoﬁení RAID pole, které je optimalizováno pro specifickou skupinu aplikací (napﬁ.
DVRAID – pro video a audio aplikace), snaha odstranit nûkterá negativa základních úrovní (RAID-S,
RAID-R), pﬁidat do RAID technologie dal‰í ochranné mechanismy (RAID 5EE), nebo jde o specifickou
implementaci základní úrovnû RAID a zvlá‰tní název RAID je spí‰e obchodní znaãkou (RAID-7). ·irokému roz‰íﬁení jednotliv˘ch nestandardních úrovní RAID ãasto brání buì patentová ochrana v˘robce, specifick˘ úãel, pro kter˘ byl pﬁíslu‰n˘ RAID vytvoﬁen, nebo se prostû ukáÏe, Ïe zvolená cesta nebyla ta pravá. Popi‰me ve zkratce nûkteré z nich.
RAID 7 (Storage Computer Corporation) – jde
o „standardní“ RAID 3 nebo 4 s tím, Ïe nev˘hody
tûchto úrovní, zvlá‰tû v˘konov˘ „bottle neck“, jsou
eliminovány speciálními hardwarov˘mi a softwarov˘mi komponentami. RAID-7 lze tedy spí‰e chápat
jako obchodní znaãku.
RAID-S (EMC corporation) – RAID skupinu tvoﬁí logické disky. Data v RAID skupinû nejsou stripována a parita je ukládána na jeden logick˘ disk. Zjednodu‰enû si lze pﬁestavit, Ïe fyzické disky jsou horizontálnû „naﬁezány“ a logické disky RAID skupiny
jsou na rÛzn˘ch fyzick˘ch discích. Paritní disky jednotliv˘ch RAID skupin diagonálnû rotují (viz obrázek). Pﬁi ztrátû dvou diskÛ pak nejsou ztracena data celé RAID skupiny (vzhledem k tomu, Ïe není pouÏit striping). V˘kon je zaji‰Èován speciálními hardwarov˘mi a softwarov˘mi komponentami diskového
pole. Dnes jiÏ není nabízen.

Fyz. disk A

Fyz. disk B

Fyz. disk C

Fyz. disk D

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Parita 1

Volume 21

Volume 22

Parita 2

Volume 23

Volume 31

Parita 3

Volume 32

Volume 33

…atd.

RAID 1E – je v podstatû klasické zrcadlení, aÏ na
to, Ïe RAID 1E je moÏno pouÏít pro lich˘ poãet diskÛ. Tedy zrcadlená data jsou vÏdy zapisována na
rÛzné disky, napﬁíklad podle schématu:
DISK A

DISK B

DISK C

Stripe 1

Stripe 1

Stripe 2

Stripe 2

Stripe 3

Stripe 3

Stripe 4

Stripe 4

…atd.

RAID 5EE – kombinuje zvlá‰tní metodou RAID-5
a spare disk pro tuto skupinu. Spare disk v‰ak není samostatn˘ disk, ale je stripován diagonálnû pﬁes
celou skupinu diskÛ (tzv. hot space). V˘znam je tento: Pﬁi ztrátû jednoho disku se data a parita ztraceného disku pﬁesunou na zb˘vající disky (a je stále
zachována ochrana RAID-5). Eliminuje se situace,
kdy by byl hot spare disk (z dÛvodu dlouhého nepouÏívání) v dobû, kdy je ho potﬁeba, nepouÏiteln˘
z dÛvodu chyby. Dále je dosaÏeno vy‰‰ího v˘konu,
neboÈ systém rozkládá zátûÏ na více diskÛ. ¤e‰ení
je v˘hodné pro malá disková pole, kdy by obvykl˘
hot spare disk slouÏil pouze jedné RAID-5 skupinû.
DISK A

DISK B

DISK C

DISK D

DISK E

Data

Data

Data

Hot Space

Parita

Data

Data

Hot Space

Parita

Data

Data

Hot Space

Parita

Data

Data

Hot Space

Parita

Data

Data

Data

Parita

Data

Data

Data

Hot Space

ZÁVĚR
Ochrana dat pomocí technologie RAID se stala jiÏ
„dávno“ standardem. Pﬁesto je tato technologie stále velmi Ïivá a stále se rozvíjí. Ná‰ miniseriál se nemohl úplnû vûnovat v‰em detailÛm této technologie, naopak, bylo nutno zjednodu‰ovat, vybírat a nûkteré zcela jistû zajímavé pasáÏe vynechat (napﬁíklad diskuse o v˘konu).
Av‰ak rozvoj diskov˘ch polí zdaleka neustává.
Moderní disková pole uÏ nelze chápat jako pouhou
skupinu diskÛ chránûn˘ch RAID, ale jedná se spí‰e o specializované poãítaãe. Mají své vlastní „operaãní systémy“, svoje aplikaãní programové vybavení a jejich vyuÏití zásadnû pﬁesáhlo pÛvodní my‰lenku – poskytnout uÏivatelÛm poãítaãÛ rychl˘, velk˘ a spolehliv˘ pamûÈov˘ prostor pro uloÏení dat
(byÈ i tento úkol stále spolehlivû plní).
Martin Miloschewsky

*) Poznámka:
Takto funguje vût‰ina ﬁadiãÛ. Pouze speciální ﬁadiãe dokáÏou zajistit, Ïe se zmûny promítají i ve vûtvi A (která obsahuje chybn˘
disk). Popﬁípadû pﬁi chybû „nepárového disku“ ze sady B dokáÏe ﬁadiã „sloÏit“ poÏadovaná data z dat diskÛ rÛzn˘ch „vûtví“ zrcadla (napﬁ. B1, A2 a B3, pﬁi chybách diskÛ A1, B2 a A3). Pouze v tomto pﬁípadû by byla úroveÀ fault tolerance systému RAID 01
obdobná jako pro systém RAID 10.
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Fenomén iSCSI
aneb
Lepší iSCSI v hrsti nežli FC na střeše!
S oznaãením iSCSI za fenomén nemusí spousta ãtenáﬁÛ souhlasit. A po právu. Technologie iSCSI doopravdy není fenoménem ve smyslu masivního nasazení a vyuÏívání, ale rozhodnû je fenoménem v rovinû diskusí a taÏení proti legendární technologii FC
(Fibre Channel). Vznik technologie iSCSI neboli Internet Small Computer System Interface se datuje
jiÏ k roku 2001, kdy spoleãnost Intel pﬁedstavila první verzi iSCSI jako pﬁímého konkurenta technologii
FC, a nastartovala tak dlouholetou studenou válku
mezi iSCSI a FC. Od tohoto roku se také kaÏdoroãnû pﬁedpokládá boom masivního nasazení iSCSI.
Proã zatím k tomuto dlouho anoncovanému iSCSI
boomu nedo‰lo? I o tom si povíme v tomto ãlánku.
Zatím ale nepﬁedbíhejme.
DÛleÏit˘m a zatím posledním mezníkem v Ïivotopisu iSCSI je datum 11. února 2003, kdy organizace IETF (Internet Engineering Task Force) oficiálnû prohlásila iSCSI za standardní síÈov˘ protokol
rodiny TCP/IP. iSCSI se stalo plnohodnotnou storage technologií s velk˘mi ambicemi porazit FC
a ovládnout jeho území. Studená válka mezi iSCSI
a FC se tak rozjela na plné obrátky. Upﬁímnû ﬁeãeno, iSCSI v tomto boji, kter˘ mÛÏeme pﬁirovnat ke
Quijotovû boji s vûtrn˘mi ml˘ny, nemûlo sebemen‰í ‰anci. Tato vleklá válka stála iSCSI obrovské
zpoÏdûní v jeho globálním roz‰íﬁení i v nasazení
a je také hlavním dÛvodem, proã se onen zmiÀovan˘ iSCSI boom je‰tû nekonal.
Kdyby se iSCSI místo nesmyslného snaÏení
ovládnout trh FC radûji soustﬁedilo a ve‰kerou svoji energii vrhlo na vytvoﬁení nového trhu, trhu iSCSI,
tak jak to dûlá dnes, byl by onen zmiÀovan˘ iSCSI
boom nastal jiÏ v roce 2005 a iSCSI by dnes pﬁedstavovalo roz‰íﬁenou, suverénní, rutinní storage
technologii pro spoleãnosti v‰ech velikostí. Místo toho se na iSCSI stále pohlíÏí jako na nûjakou secondhandovou technologii s mnoha otazníky.
Pﬁitom opak je pravdou. Musíme se ale povznést
nad onu studenou válku iSCSI s FC a racionálnû
si rozdûlit oblasti, kde budeme kterou technologii
pouÏívat. Je to úplnû stejné, jako kdyÏ se rozhodujeme, jaké uÏitkové auto si koupíme do firmy.
JestliÏe jsme firma, které staãí dodávka, tak si koupíme dodávku a nebudeme investovat do velkého
nákladního auta. Ani sekundu pﬁitom neporovnáváme dodávku s nákladním autem, protoÏe to jsou
jiné kategorie, které ani porovnat nejde. Kupujeme pﬁesnû to, co aktuálnû s v˘hledem na budoucnost potﬁebujeme. Úplnû stejné je to i v pﬁípadû storage technologií iSCSI (dodávka) a FC
(náklaìák).

VLASTNOSTI iSCSI
Pojìme si nyní blíÏe popsat vlastní technologii iSCSI.
Jak jiÏ bylo zmínûno v úvodu, je iSCSI síÈov˘ protokol rodiny TCP/IP. Konkrétnû iSCSI pﬁedstavuje slouãení protokolu SCSI (Small Computer System Interface) a notoricky známého protokolu TCP/IP. Pomocí iSCSI jsme schopni pﬁená‰et bûÏné SCSI pﬁíkazy
pﬁes kteroukoliv síÈ LAN, MAN, WAN zaloÏenou na
IPv4 nebo IPv6, tedy i pﬁes internet. Podrobnou specifikaci tohoto protokolu mÛÏeme nalézt v takzvan˘ch RFC (Request For Comments) dokumentech.
Konkrétní ãísla tûchto dokumentÛ jsou RFC 3720,
3721, 3722, 3723 a ke staÏení jsou na internetov˘ch
stránkách www.rfc-editor.org.
Nyní umíme pﬁesnû popsat, co technologie iSCSI
umí. Nezasvûceného ãtenáﬁe v‰ak mÛÏe napadnout
otázka: A k ãemu je to v‰echno dobré? Odpovûì
zní: Pro konsolidaci datového úloÏi‰tû. Konsolidované datové úloÏi‰tû je nutností, kterou musí mít kaÏdá firma, kaÏdá spoleãnost, která bere svoji existenci a podnikání váÏnû. Konsolidované datové
úloÏi‰tû pﬁedstavuje diskové pole, které konsoliduje, uchovává v‰echna firemní data ze v‰ech firemních poãítaãÛ a serverÛ. Disková pole garantují bezpeãné uloÏení firemních dat na centrálním místû
s dostupností dosahující bûÏnû 99,999 %. Uvnitﬁ
diskového pole jsou nadefinovány tzv. LUNy, které
pﬁedstavují SCSI disky pro pﬁipojené poãítaãe a servery. Pﬁipojené poãítaãe a servery s tûmito LUNy
komunikují pomocí SCSI pﬁíkazÛ, které se musejí
nûjak˘m zpÛsobem z poãítaãe nebo serveru pﬁenést do diskového pole. Zde vstupuje do hry iSCSI,
které umí pﬁenést SCSI pﬁíkazy z firemního poãítaãe nebo serveru do diskového pole pomocí bûÏné
LAN sítû nebo internetu.
Vlastní iSCSI komunikace se odehrává mezi tzv.
iSCSI Initiatorem, coÏ mÛÏe b˘t kter˘koliv firemní poãítaã se síÈov˘m pﬁipojením (PDA, Pocket PC, notebook, desktop, server), a iSCSI Targetem reprezentovan˘m jedním nebo více LUNy definovan˘mi
na diskovém poli. iSCSI Initiator i iSCSI Target mají pﬁiﬁazenu svoji vlastní IP adresu a jméno. Mezi tû-
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mito IP adresami je vybudováno TCP/IP spojení, které pﬁená‰í SCSI pﬁíkazy. Díky iSCSI mÛÏe skuteãnû
jak˘koliv firemní poãítaã pﬁipojen˘ do firemní sítû
(PDA, Pocket PC, notebook, desktop, server) komunikovat se sv˘mi LUNy umístûn˘mi na vzdáleném diskovém poli. Tyto LUNy se tváﬁí vÛãi pﬁipojenému poãítaãi jako jeho lokální disky.
Implementace iSCSI Initiatoru mÛÏe b˘t softwarová na úrovni operaãního systému nebo hardwarová. Softwarov˘ iSCSI Initiator je jiÏ buì implementován pﬁímo v operaãním systému a je ho tﬁeba pouze aktivovat (pﬁípad nov˘ch MS Windows Vista), nebo se musí do operaãního systému doinstalovat. KaÏd˘ v˘robce operaãního systému dává na
sv˘ch internetov˘ch stránkách technické podpory
vlastní softwarov˘ iSCSI Initiator ke zkopírování. Softwarov˘ iSCSI Initiator podporují v‰echny bûÏnû pouÏívané serverové i klientské operaãní systémy, jako jsou napﬁ. MS Windows, AIX, NetWare, HP-UX,
Linux nebo Mac OS. Obrovskou v˘hodou softwarového iSCSI Initiatoru je, Ïe nevyÏaduje Ïádn˘ speciální hardware (pracuje s bûÏn˘mi NIC síÈov˘mi
kartami) a Ïe je zadarmo, coÏ znaãnû ‰etﬁí firemní
finanãní prostﬁedky a sniÏuje TCO (Total Cost of Ownership).
Nic samozﬁejmû není jednobarevné a v‰e má své
plusy i minusy. Stejnû je tomu i se softwarov˘m iSCSI
Initiatorem. Jeho stinná stránka spoãívá právû v jeho softwarové implementaci. iSCSI Initiator provádí
sestavování a rozbalování iSCSI paketÛ. Tento proces je nároãnûj‰í na v˘poãetní v˘kon, a pokud zde
není dedikovan˘ hardware (pﬁípad softwarového
iSCSI Initiatoru), musí tuto práci vykonat procesor
poãítaãe, coÏ sniÏuje jeho v˘konnost. Na druhé stranû musíme objektivnû zhodnotit, zda v dne‰ní dobû superrychl˘ch a stále se zrychlujících procesorÛ je nûkolikaprocentní reÏie softwarového iSCSI Initiatoru relevantní hodnotou, nebo ne. Pokud odpovûì zní „Ano“, je tu volba hardwarového iSCSI Initiatoru, coÏ je dedikovan˘ hardware urãen˘ ke
skládání a rozbalování iSCSI paketÛ. Pokud tento
dedikovan˘ hardware umí zpracovat pouze TCP/IP
pakety, mluvíme o tzv. TCP/IP Offload Enginu. Toto
ﬁe‰ení urychluje nejen zpracování iSCSI paketÛ, ale
i bûÏn˘ch TCP/IP paketÛ. V pﬁípadû, Ïe chceme maximálnû urychlit zpracování iSCSI, musíme sáhnout
po síÈov˘ch kartách s tzv. iSCSI Offload Enginem,
které vyﬁizují ve‰keré iSCSI poÏadavky a nezatûÏují procesor poãítaãe. BohuÏel hardwarové iSCSI iniciátory jiÏ nejsou zdarma, coÏ zvy‰uje firemní finanãní v˘daje a TCO.
iSCSI Targety reprezentují iSCSI porty diskového pole. ProtoÏe poãet tûchto iSCSI portÛ je bûÏnû
dva nebo ãtyﬁi, je nezbytností, aby diskové pole podporovalo tzv. virtualizaci iSCSI portÛ (TargetÛ). DÛleÏit˘mi parametry této virtualizace jsou poãet virtuálních iSCSI portÛ (TargetÛ) na jednom fyzickém
iSCSI portu (tento parametr ﬁíká, kolik poãítaãÛ je
moÏno pﬁipojit k jednomu fyzickému iSCSI portu)
a adresov˘ prostor identifikátorÛ pﬁipojen˘ch LUNÛ
(tento parametr ﬁíká, kolik LUNÛ a pod jak˘m identifikátorem je moÏno pﬁipojit k jednomu poãítaãi).
·piãku v této kategorii pﬁedstavují disková pole Hitachi, která umoÏÀují vytvoﬁit aÏ 128 iSCSI TargetÛ
na jednom fyzickém iSCSI portu. KaÏd˘ z tûchto
iSCSI TargetÛ má svÛj vlastní adresov˘ prostor identifikátorÛ pro pﬁipojení LUNÛ zaãínající nulou a kon-

ãící hodnotou 255, coÏ umoÏÀuje, aby kter˘koliv
z pﬁipojen˘ch poãítaãÛ mohl z diskového pole zavádût svÛj operaãní systém, tzv. bootovat.

BEZPEČNOST A VÝKON
Vysokou roli u iSCSI hraje bezpeãnost pﬁená‰en˘ch
dat. iSCSI pakety jsou posílány pﬁes firemní síÈ LAN
nebo pﬁes internet, a proto musejí b˘t maximálnû
chránûny proti útokÛm zaloÏen˘ch na zfal‰ování
identity iSCSI Initiatoru (tzv. spoofing) a odposlouchávání (tzv. man in the middle). Proti spoofingu
iSCSI Initiatoru chrání iSCSI autentizace zaloÏená
na CHAP (Challenge Handshake Authentication
Protocol). Proti odposlouchávání iSCSI stoprocentnû chrání protokol IPSec. Ten buì iSCSI pakety pouze podepisuje (detekce odposlouchávání a ochrana proti modifikaci), nebo kompletnû ‰ifruje (nikdo
nemÛÏe tato data odposlouchávat ani modifikovat).
Velmi diskutovanou otázkou je v˘konnost iSCSI.
Vût‰ina autorÛ souãastn˘ch ãlánkÛ o iSCSI nadále
pokraãuje ve studené válce iSCSI s FC a neustále
se snaÏí prosadit názor, Ïe iSCSI mÛÏe b˘t (za urãit˘ch podmínnek) rychlej‰í neÏ FC. Ano, tito autoﬁi mají pravdu, jen zapomínají specifikovat ony urãité podmínky. Pokud se vrátíme k pﬁíkladu, kter˘
jsme uvedli na zaãátku tohoto ãlánku (dodávka a náklaìák), a modifikujeme jej podle onûch urãit˘ch
podmínek, tak v˘sledek bude následující: deset dodávek uveze víc neÏ jeden náklaìák. Je tedy dodávka v˘konnûj‰í neÏ náklaìák? NesnaÏme se o nemoÏné a pﬁiznejme si, Ïe iSCSI nebude a nikdy nemÛÏe b˘t v˘konnûj‰í neÏ FC (pokud budeme srovnávat srovnatelné). Je to dáno vy‰‰í provozní reÏií
iSCSI protokolu v porovnání s FC protokolem. Nejde ale pﬁece o to, co je v˘konnûj‰í a co ne! Jde o to,
co kvalitnû splní mé aktuální a budoucí poÏadavky
za co nejmen‰í vynaloÏené finanãní prostﬁedky!
iSCSI je vhodné pro 99 % mal˘ch firem a 90 % stﬁedních firem. Velké firmy mohou iSCSI pouÏít pro zefektivnûní vyuÏití jejich storage prostﬁedí a sníÏení
TCO.

ZÁVĚR
Nezbytností pro kaÏdou firmu, kaÏdou spoleãnost,
která bere svoji existenci a podnikání váÏnû, je konsolidované datové úloÏi‰tû. Díky technologii iSCSI
se nezbytná konsolidace diskového úloÏi‰tû stává
dostupnou pro v‰echny firmy, pro v‰echny spoleãnosti. Úspora nákladÛ pﬁitom nespoãívá v samotném diskovém poli, jak si mnozí myslí. iSCSI diskové pole má stejnou hodnotu jako FC diskové pole.
Je to logické. Diskové pole musí garantovat bezpeãné uloÏení firemních dat a jejich dostupnost,
a iSCSI tedy nijak nemÛÏe sníÏit jeho cenu. Finanã-

MHM2.qxp

14.5.2007

10:17

Stránka I

C O N V E N I O C O N S U LT I N G

Konzultace v ICT
Vût‰inu majitelÛ spoleãností, ﬁeditelÛ i vedoucích
oddûlení trápí otázka, zda jejich podﬁízení mají ve‰keré znalosti, které jsou k jejich práci potﬁeba. Lze
pﬁedpokládat, Ïe kaÏdá spoleãnost má plnû kvalifikované odborníky na ty oblasti, které tvoﬁí hlavní
obor její ãinnosti. Jiná situace ale obvykle nastává
pﬁi ãinnostech, které netvoﬁí páteﬁ podnikání organizace.
Jaká je asi situace napﬁíklad v informaãních a komunikaãních technologiích? Rychl˘ rozvoj tohoto
oboru neumoÏÀuje, aby relativnû mal˘ t˘m pracovníkÛ získával, udrÏoval a rozvíjel hluboké znalosti
o celé ‰kále komponent (sítû, PC, servery, rÛzné operaãní systémy, zálohování, archivy, ERP, CRM…),
které jsou pro fungování ICT v kaÏdém podniku nezbytné. Pro vût‰inu pﬁedev‰ím mal˘ch a stﬁedních
spoleãností je pﬁíli‰ nákladné udrÏovat si rozsáhl˘
t˘m specialistÛ na v‰echny tyto komponenty.
V‰echny vedoucí pracovníky trápí v souvislosti
s jejich ICT celá ﬁada otázek, jako napﬁíklad:
● Buduji ICT ve spoleãnosti správnû?
● Odpovídá ICT infrastruktura poÏadavkÛm mé
spoleãnosti?
● Nedávám na ICT zbyteãnû mnoho penûz?
● Nedávám na ICT pﬁíli‰ málo penûz?
Odpovûdi na tyto otázky hledají jednotlivé organizace sv˘mi vlastními silami obtíÏnû. Je‰tû obtíÏnûj‰í neÏ nalezení pouh˘ch odpovûdí je urãení dal‰ího postupu, kter˘ zajistí stálé zlep‰ování ICT a optimální vyuÏití vloÏen˘ch finanãních prostﬁedkÛ. V˘‰e uvedené otázky není nejvhodnûj‰í pokládat integrátorÛm IT nebo pﬁímo dodavatelÛm technologií.
Objektivní odpovûdi v‰ak mohou poskytnout nezávislé externí konzultaãní spoleãnosti a jejich konzultanti. Je samozﬁejmé, Ïe jednotliví konzultanti musejí splÀovat profesionální pﬁedpoklady, coÏ jsou
napﬁíklad odborná erudice a znalosti rÛzn˘ch technologií nebo zku‰enosti z konzultací v obdobn˘ch
podnicích. To, co v‰ak konzultanta ãiní zcela nezastupiteln˘m, je:
● odstup (kter˘ mu umoÏní nezaujat˘ pohled na va‰i spoleãnost)
● nezávislost
Vût‰ina organizací má své firemní procesy ve vysoké míﬁe závislé na ICT a tento trend se stále prohlubuje. Tím se stávají sluÏby poskytované ICT oddûlením jedním z klíãov˘ch faktorÛ dostupnosti produktÛ a sluÏeb i úspûchu celé spoleãnosti na trhu.
V˘znamnû proto rostou poÏadavky na dostupnost
aplikací a dat ve v‰ech typech organizací.
Convenio Consulting se specializuje na posky-

tování konzultaãních sluÏeb v oboru ICT a její pracovníci jsou pﬁipraveni, aby pomohli managementu podnikÛ objektivnû odpovûdût na otázky uvedené v˘‰e.
Convenio Consulting vÏdy zastupuje zájmy zákazníka. Zákazníkovi jsou poskytnuty znalosti
a sluÏby, které není schopen zajistit z vlastních zdrojÛ, aÈ jiÏ z dÛvodÛ ãasov˘ch limitÛ ãi kvÛli nedostatku
vlastních specialistÛ, jejichÏ vy‰kolení je nároãné
z finanãního i ãasového hlediska. Komplexní sluÏby v˘raznû urychlují a zefektivÀují realizaci dÛleÏit˘ch projektÛ, prÛbûh v˘bûrov˘ch ﬁízení na dodavatele technologií, vytváﬁení D/R (disaster recovery) plánÛ a jejich uvádûní do praxe nebo tvorbu ICT
strategií v organizaci.

NEZÁVISLOST
DÛleÏit˘m rysem strategie Convenio Consulting je
naprostá nezávislost na jakémkoliv v˘robci hardwaru a softwaru, na kterémkoliv dodavateli nebo integrátorovi. Jeho náplní je jen a pouze nabízení konzultaãních sluÏeb. Pﬁi realizaci sv˘ch projektÛ komunikuje se specialisty na jednotlivá technologická
ﬁe‰ení a komplexnû integruje ICT infrastrukturu v ce-
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lé její ‰íﬁi. KaÏdé technologické ﬁe‰ení na trhu má
svá specifika, která je zapotﬁebí zohlednit pﬁi v˘bûru technologie. Je tedy nutné dÛkladnû zhodnotit
ve‰keré souãasné a hlavnû budoucí poÏadavky zákazníka. Convenio Consulting vÏdy poskytuje pohled, kter˘ je na dan˘ch technologiích nezávisl˘
a kter˘ zákazníkovi umoÏní snadno se orientovat
v problematice datové infrastruktury, v moÏnostech
technologick˘ch ﬁe‰ení a v jejich pﬁínosech pro jeho organizaci.

Uvedené oblasti ﬁe‰í formou komplexních projektÛ „na klíã“, formou ‰kolení specialistÛ zákazníka ãi vedením projektu. V‰echny poskytované sluÏby jsou nabízeny ve formû, která je kompatibilní
s rámci Cobit a ITIL. Je tak zaji‰tûna dobrá návaznost na jiÏ existující procesy v organizaci. Obsah
nûkter˘ch hlavních ãinností je popsán v dal‰ích odstavcích.

ODBORNOST

¤ada spoleãností se pot˘ká s problémem komunikace mezi ICT oddûlením a ostatními ãástmi spoleãnosti. ICT oddûlení se snaÏí plnit pﬁedpokládaná oãekávání ostatních oddûlení, ale vût‰inou nezná pﬁesné poÏadavky ani obchodní cíle spoleãnosti. A ostatní oddûlení mají urãité pﬁedstavy
o sv˘ch potﬁebách, ale neumûjí s ICT oddûlením dostateãnû komunikovat. Cílem je definovat jasné zadání pro ICT oddûlení a vytvoﬁit podmínky pro to,
aby zadání bylo schopno naplÀovat.
Prvním krokem je business impact anal˘za. Jejím cílem je najít procesy dÛleÏité pro chod spoleãnosti a tûmto procesÛm pﬁiﬁadit parametry pﬁedev‰ím z pohledu poÏadavkÛ na dostupnost a na cenu za v˘padek zpracování.

Základem Convenio Consulting jsou lidé a jejich znalosti. Convenio Consulting disponuje odborníky nejen z oblastí systémÛ s vysokou dostupností, datov˘ch úloÏi‰È, zálohování, archivace, serverov˘ch
a síÈov˘ch technologií nebo managementu dat, ale
i ekonomick˘mi experty, projektov˘mi manaÏery
a procesními specialisty, aby byly nabízené konzultaãní sluÏby skuteãnû komplexní. Z dÛvodu nutnosti ‰irokého pokrytí dÛleÏit˘ch specializací je t˘m
konzultantÛ tvoﬁen vedle kmenov˘ch zamûstnancÛ
skupiny Convenio Consulting i konzultanty externími. Tato struktura umoÏÀuje rychlou reakci na poÏadavky zákazníkÛ a dovoluje flexibilnû roz‰iﬁovat
t˘m o dal‰í potﬁebné specialisty. Zákazníci mají zaji‰tûnu vysokou míru erudovanosti v‰ech konzultantÛ, kteﬁí mají zku‰enosti z celé ﬁady rÛzn˘ch projektÛ. Efektivní struktura konzultantÛ spolu s profesionálním vedením celého konzultaãního projektu
ze strany kmenov˘ch zamûstnancÛ skupiny Convenio Consulting poskytuje zákazníkÛm profesionální komplexní sluÏby v oblasti celé ICT infrastruktury.

SLADĚNÍ ICT INFRASTRUKTURY S OBCHODNÍMI
CÍLI ORGANIZACE

Convenio Consulting má k dispozici metodologie pro rychlé a spolehlivé absolvování celého procesu definice zadání pro ICT oddûlení. Anal˘zy vypracované zku‰en˘mi konzultanty jsou zárukou správného v˘sledku business impact anal˘zy
a optimálnû navrÏené ICT infrastruktury spoleãnosti. Vût‰inou je moÏn˘ch ﬁe‰ení
celá ﬁada, ale zku‰enosti konzultantÛ z ﬁady obdobn˘ch projektÛ jsou zárukou nejlep‰ího moÏného ﬁe‰ení pro va‰i spoleãnost.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI
Convenio Consulting se zab˘vá konzultaãní ãinností
pﬁedev‰ím v následujících oblastech:
● vysoká dostupnost aplikací a dat
● tvorba disaster recovery plánÛ
● sladûní ICT infrastruktury s obchodními cíli organizace
● organizace v˘bûrov˘ch ﬁízení
● ochrana osobních údajÛ
● vzdûlávání

Se znalostí dÛleÏit˘ch procesÛ a poÏadavkÛ na
jejich dostupnost je moÏné pokraãovat s anal˘zou
ICT infrastruktury ve spoleãnosti. Nejprve je nutné
zjistit, které aplikace se na kter˘ch procesech podílejí – provést klasifikaci dat a aplikací s ohledem
na poÏadavky jednotliv˘ch procesÛ. Pokud je jiÏ
zmapováno, jaké aplikace se podílejí na kterém procesu, stejn˘m zpÛsobem se zmapují i datová úloÏi‰tû, zaﬁízení a procesy pro zálohování dat.
V˘sledkem této anal˘zy je
informace o tom, zda ICT infrastruktura a následné procesy jsou schopny splnit poÏadavky v‰ech procesÛ ve
spoleãnosti. Pokud je v˘sledkem zji‰tûní, Ïe ICT infrastruktura za poÏadavky organizace zaostává, jsou navrÏeny kroky pro nápravu tohoto
stavu. Mnohdy staãí jen organizaãní zmûny ve formû úprav
procesÛ uvnitﬁ ICT oddûlení.
Vût‰inou se jedná o zmûny
procesÛ zálohování a obnovy
dat, které znamenají modifikaci stávajícího nebo vytvoﬁení nového D/R plánu.
Vût‰inou je ale pro uvedení ICT infrastruktury do souladu s poÏadavky organizace
nutné roz‰íﬁení ãi nákup nové-
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Convenio Consulting nabízí kompletní realizaci v˘bûrov˘ch ﬁízení anebo spolupráci na jednotliv˘ch dílãích
krocích. Pokud je v˘bûrové ﬁízení v˘sledkem pﬁedchozí anal˘zy a návrhu infrastruktury, kterou zpracovávalo Convenio, mají konzultanti ve‰keré informace pro to, aby mohli zpracovat kompletní dokumentaci pro
RFP (Request for Proposal), v pﬁípadû rozsáhlej‰ích projektÛ i pro RFI (Request for Information). Dal‰ím
krokem je vyhodnocení nabídek, kdy konzultanti mohou poskytnou své specifické znalosti pro zhodnocení, zda nabídky skuteãnû poÏadované parametry splÀují i v pﬁípadû snahy uchazeãe nûkteré nedostatky
nabízeného ﬁe‰ení zatajit. Z tohoto zhodnocení je vypracována zpráva, která mÛÏe b˘t vhodn˘m podkladem pro v˘bûr nejvhodnûj‰ího uchazeãe. Závûreãnou sluÏbou (v oblasti organizace v˘bûrov˘ch ﬁízení) je audit implementovaného ﬁe‰ení, kdy se hodnotí,
zda vybran˘ dodavatel splnil v‰e, co je ve smlouvû, k ãemu se zavázal ve své
nabídce i v‰e, co bylo poÏadováno v poptávkovém dokumentu.

ho hardwarového a softwarového vybavení. Prvním krokem je návrh potﬁebné infrastruktury a stanovení orientaãní ceny tohoto projektu. Pokud je
cena akceptovatelná, je
moÏné pﬁikroãit k dal‰ímu
kroku – k v˘bûru dodavatele.
âasto se ale tento orientaãní rozpoãet projektu
zdá managementu spoleãnosti pﬁíli‰ vysok˘.
V tom pﬁípadû je zahájen
iteraãní proces, kdy jsou
sniÏovány poÏadavky na
dostupnost jednotliv˘ch procesÛ, a tím dochází i ke
sníÏení objemu potﬁebn˘ch finanãních zdrojÛ. Cílem
je vÏdy nalezení rovnováhy mezi poÏadavky na dostupnost procesÛ a cenou. V souãasné dobû není
technologick˘m problémem zajistit takﬁka nepﬁetrÏitou dostupnost dat a aplikací, ale je vÏdy potﬁeba
zváÏit, zda nedostupnost procesu napﬁíklad na 4 hodiny by mûla takov˘ finanãní dopad, kter˘ vyváÏí ﬁádovû vy‰‰í cenu pﬁi zaji‰tûní maximálního v˘padku
napﬁíklad 20 minut.
Pokud si zájemce chce pouze zv˘‰it svoji kvalifikaci a nauãit se vytváﬁet D/R plány, nabízí Convenio Consulting interaktivní ‰kolení, pﬁi kterém se úãastník ‰kolení
nejen dozví v‰e o D/R plánech a o jejich tvorbû, ale pod dohledem zku‰eného konzultanta mÛÏe vytvoﬁit i D/R plán své organizace.

Stanovení dostupností jednotliv˘ch procesÛ je
pro fungování ICT oddûlení klíãové. Jedná se o pﬁesné zadání, které musí ICT oddûlení plnit.

ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Cílem kaÏdého v˘bûrového ﬁízení je dosáhnou co
nejlep‰ích podmínek pro nákup potﬁebného zboÏí.
Nákup hardwaru, softwaru a sluÏeb je v‰ak pomûrnû specifick˘. Je zde potﬁeba velice pﬁesnû definovat ve‰keré poÏadavky na nakupované zboÏí, jelikoÏ opomenutí tﬁeba i drobného parametru mÛÏe
znamenat, Ïe spoleãnost koupí – byÈ za velice zajímavou cenu – nevyhovující produkt. Bez ohledu
na to, zda se spoleãnost musí pﬁi organizaci v˘bûrového ﬁízení ﬁídit zákonem, nebo ne, je pﬁi vypsání v˘bûrového ﬁízení nejdÛleÏitûj‰í pﬁesná definice

v‰ech parametrÛ poptávaného zboÏí. Pokud specifikace obsahuje skuteãnû v‰echny parametry, je
pak moÏné z nabídek vybírat pﬁi splnûní v‰ech poÏadavkÛ jen podle ceny.
Velice problematickou ãástí v˘bûrov˘ch ﬁízení je
zhodnocení benefitÛ rÛzn˘ch dodavatelÛ, kteﬁí se
tak mnohdy snaÏí zdÛvodnit vy‰‰í cenu sv˘ch produktÛ. Nûkteré vlastnosti produktÛ nabízené nad rámec poptávky mohou b˘t pro organizaci pﬁínosem,
nûkteré pouze zajímavû vypadají, ale pﬁínos pro
spoleãnost je nulov˘.

DISASTER RECOVERY PLÁNY
KaÏdá spoleãnost se zab˘vá plány pro pﬁípad nejrÛznûj‰ích problémÛ, které mohou zpÛsobit nedostupnost poskytovan˘ch sluÏeb nebo v˘padek v˘roby. Tyto problémy mohou b˘t nejrÛznûj‰ího rázu
– pﬁeru‰ení dodávky elektrického proudu, v˘padek
v dodávce dÛleÏité suroviny, epidemie (napﬁíklad
chﬁipka nebo salmonelóza ze závodní jídelny…),
pﬁírodní katastrofy, poÏár ãásti závodu… Podobn˘ch problému jistû kaÏd˘ vymyslí ﬁadu. Je ale dÛleÏité vymyslet i postupy, jak dopady minimalizovat.
Na úrovni business procesÛ celé spoleãnosti proto
vznikají business continuity plány, 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). Tyto pﬁedem
promy‰lené postupy nejen minimalizují dopady nepﬁíjemn˘ch událostí na obchodní v˘sledky firmy, ale
i optimalizují vyuÏití fungujících zdrojÛ firmy a vynakládání financí na zaji‰tûní opûtovného fungování procesÛ.
Z pohledu ICT oddûlení je naprosto klíãov˘ disaster recovery plán (dále jen D/R plán). Convenio
Consulting v oblasti ﬁe‰ení D/R plánÛ nabízí dvû
sluÏby:
● vypracování D/R plánu na klíã
● ‰kolení
SluÏba vytvoﬁení D/R plánu je komplexní a zahrnuje následující kroky:
● 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
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● metodika testování D/R plánu
● implementace procesu zmûnového

ﬁízení

D/R plánu a pravideln˘ch aktualizací
● ‰kolení a trénink zainteresovan˘ch pracovníkÛ
● testování D/R plánu

a z hlediska toho, zda se jedná o citlivé osobní údaje ãi nikoli. V˘stupem anal˘zy je kompletní pﬁehled
povinností pﬁi správû a zpracování osobních údajÛ
aplikovateln˘ch v podmínkách dané organizace, jako je napﬁíklad oznamovací povinnost o zpracovávání osobních údajÛ u Úﬁadu pro ochranu osobních

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IV

Osobní údaje jsou chránûny zákonem ã. 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ, kter˘ stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti pﬁi nakládání s nimi. Základním pﬁedpokladem pro zachování soukromí obãanÛ je odpovûdné dodrÏování povinností pﬁi ochranû osobních údajÛ ze strany firem, ale
i státních úﬁadÛ a dal‰ích organizací.
Ke zpracování osobních údajÛ mÛÏe organizaci
opravÀovat urãit˘ zákon, jako napﬁíklad zákon o péãi o zdraví lidu. Pokud tomu tak není, je vyÏadován
souhlas dotyãné osoby. VÏdy je moÏno zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s úãelem, k nûmuÏ byly shromáÏdûny, tj. musí b˘t pﬁedem stanoveno, kdo, proã a jak má osobní údaje zpracovávat. Uchovávat osobní údaje je moÏné jen po dobu
nezbytnû nutnou pro naplnûní stanoveného úãelu.
Na organizace se vztahuje celá ﬁada dal‰ích povinností, jako je oznamovací povinnost správcÛ
o zpracování osobních údajÛ u Úﬁadu pro ochranu
osobních údajÛ ãi informaãní povinnosti vÛãi sub-

Povinností kaÏdé organizace spravující ãi zpracovávající osobní údaje je zpracovat a dokumentovat pﬁijatá a provedená technicko-organizaãní opatﬁení k zaji‰tûní ochrany osobních údajÛ v souladu se zákonnou úpravou. Convenio Consulting
nabízí vypracování komplexního projektu na ochranu osobních údajÛ. Projekt ochrany osobních údajÛ zahrnuje jak vypracování vnitﬁní smûrnice dané organizace, tak
zpracování dílãích dokumentÛ, jako jsou registraãní formuláﬁe ãi texty prohlá‰ení
k naplnûní povinností stanoven˘ch zákonem.

údajÛ, informaãní povinnost vÛãi subjektÛm údajÛ
ãi nutnost souhlasu subjektÛ údajÛ se zpracováním
osobních údajÛ. Anal˘za identifikuje ve‰keré nedostatky v ochranû osobních údajÛ ve va‰í spoleãnosti
a je pﬁedpokladem pro zpracování projektu na
ochranu osobních údajÛ.

VZDĚLÁVÁNÍ
Samostatnou kapitolou je osvûtová ãinnost, kdy je
snahou Convenia rÛzn˘mi formami upozorÀovat na
problémy spojené s ICT. S ãlánky od konzultantÛ
Convenia se mÛÏete pravidelnû setkávat nejen v ãasopise „Data v péãi“, ale i v periodikách urãen˘ch
jin˘m cílov˘m skupinám. Convenio Consulting poﬁádá semináﬁe a workshopy zamûﬁené na rÛzná témata, napﬁíklad Disaster recovery plány nebo
Ochranu osobních údajÛ. Co nás v Conveniu tû‰í
nejvíce, je velice pozitivní vnímání tûchto aktivit.
V‰echny semináﬁe i workshopy jsou vyhodnocovány pomocí dotazníkÛ vyplnûn˘ch posluchaãi a prÛmûrná známka pﬁedná‰ejících se pohybuje kolem
1,2. To nás nutí ke stále kvalitnûj‰í pﬁípravû, neboÈ
na‰i posluchaãi jiÏ na základû sv˘ch pﬁedchozích
zku‰eností pﬁedpokládají vysokou úroveÀ.

DOMA NENÍ NIKDO PROROKEM

jektÛm údajÛ. KaÏdá organizace, která spravuje ãi
zpracovává osobní údaje, musí zpracovat a dokumentovat technicko-organizaãní opatﬁení k zaji‰tûní ochrany osobních údajÛ v souladu se zákonnou
úpravou.
Convenio Consulting nabízí organizacím komplexní konzultaãní sluÏby v oblasti ochrany osobních údajÛ. V˘chozím bodem sluÏeb je anal˘za v˘skytu osobních údajÛ v organizaci. Anal˘za zahrnuje specifikaci druhu a mnoÏství osobních údajÛ
vyskytujících se v organizaci a jejich kategorizaci.
Osobní údaje se ve vztahu k zákonné úpravû kategorizují dle úãelu zpracování, zdrojÛ osobních údajÛ, subjektÛ údajÛ, místa a zpÛsobu zpracování

Nikdo nezpochybÀuje, Ïe ﬁe‰ení ICT infrastruktury
pﬁedstavuje komplexní problém, kde se jednotlivé
komponenty vzájemnû ovlivÀují v ‰irokém rozsahu.
Jsme oslovováni i s poÏadavky na ﬁe‰ení problémÛ,
které nezapadají do Ïádné z v˘‰e uveden˘ch oblastí, jako je napﬁíklad penetraãní testování nebo
anal˘zy v˘konnosti ERP systémÛ.
Je v‰eobecnû známo, Ïe „doma není nikdo prorokem“. Av‰ak toto pﬁísloví není samo o sobû dostateãn˘m dÛvodem pro vyhledání konzultaãních
sluÏeb. Hlavním dÛvodem je a mûla by b˘t snaha
objektivnû zhodnotit stav ﬁe‰ení ICT infrastruktury
a zajistit její optimální vyuÏití ve prospûch podniku.
A zde je vyuÏití konzultaãních sluÏeb nejlep‰í cestou, jak toho dosáhnout. ObraÈte se na nás.
BliÏ‰í informace naleznete také na www.convenio.cz.
Mgr. Miroslav Kotrle, Ph.D.,
Head of Consulting,
e-mail: kotrle@convenio.cz
Ing. Miroslav Teichman, Key Account Manager,
e-mail: teichman@convenio.cz
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ní úspory ve v˘‰i aÏ 40 % oproti FC spoãívají ve vyuÏití firemní sítû LAN (kabely, huby, switche, routery) a standardních síÈov˘ch karet. Dal‰í finanãní
úspora v pﬁípadû iSCSI spoãívá ve funkcích loadbalancingu (rozloÏení I/O zátûÏe pﬁes více datov˘ch
cest) a failoveru (v pﬁípadû v˘padku datové cesty
pﬁebírá její funkci dal‰í dostupná datová cesta, to
v‰e bez pﬁeru‰ení bûhu aplikace), které jsou podporovány na úrovni operaãního systému a nemusí
pro nû b˘t dokupován dodateãn˘ software, tak jako je tomu v pﬁípadû FC.
iSCSI se vydalo novou cestou. JiÏ se nesnaÏí
ovládnout trh FC, ale buduje si svÛj vlastní. Do ka-

ret iSCSI hraje cenová dostupnost, 10Gb Ethernet,
velká podpora tvÛrcÛ operaãních systémÛ a podpora v˘robcÛ hardwaru, kteﬁí uvaÏují o integraci
iSCSI Initiatoru do funkcí BIOSu (Basic Input Output System) základní desky. To, Ïe nová strategie
iSCSI prospûla a Ïe funguje, dokazují dennû se zvy‰ující poãty implementací a nasazení iSCSI po celém svûtû. ZapomeÀme tedy i my na vym˘vání na‰ich mozkÛ, zpÛsobené studenou válkou iSCSI s FC,
pﬁestaÀme povaÏovat iSCSI za secondhandovou
technologii a pojìme Ïít iSCSI.
Radim PetrÏela

Funkce, které by mělo
mít vaše iSCSI řešení
V âLÁNKU „FENOMÉN iSCSI“ JSME SE SEZNÁMILI S TECHNOLOGIÍ iSCSI. KROMù HISTORIE, PRINCIPU NEBO V¯HOD ZDE ZAZNùLY I INFORMACE O ÚâELU iSCSI. JAK¯ JE
TEDY PODLE VÁS ÚâEL iSCSI, KDE JEJ POUÎÍT? POKUD JE VA·Í ODPOVùDÍ: „KONSOLIDACE FIREMNÍHO DISKOVÉHO PROSTORU,“ ODPOVùDùLI JSTE NA JEDNIâKU S HVùZDIâKOU. O TECHNOLOGII TEDY MÁME JASNO. OTÁZKOU V·AK ZÒSTÁVÁ, JAKÉ FUNKCE BY CELÉ KONSOLIDAâNÍ iSCSI ¤E·ENÍ MùLO ZASTÁVAT.
Srdcem a nejdÛleÏitûj‰ím prvkem celého konsolidaãního iSCSI ﬁe‰ení je diskové pole. K v˘bûru vhodného diskového pole bychom mûli pﬁistupovat s maximálním peãlivostí a hlavnû s nadhledem. Oprostit se od lobby, od marketingov˘ch blamáÏí, od touhy mít v‰e od jedné znaãky a zajímat se skuteãnû
o relevantní funkce a technické parametry. Absolutnû neplatí tvrzení, Ïe ortodoxní iSCSI pole jsou
lep‰í neÏ pÛvodnû FC pole pﬁedûlaná na iSCSI, daleko ãastûji tomu b˘vá
právû naopak. O jaké parametry a funkce se tedy
zajímat?
Kromû typicky hardwarov˘ch parametrÛ, jako jsou v˘kon, maximální
kapacita, typ podporovan˘ch diskÛ, minimální poãet pﬁidávan˘ch diskÛ,
velikost cache pamûti,
poãet kontrolérÛ nebo poãet iSCSI portÛ, je také
dÛleÏité, aby diskové pole a jeho funkce byly snadno spravovatelné. Diskové pole musí umoÏÀovat
správu jak prostﬁednictvím intuitivního tzv. „user
friendly“ grafického rozhraní, tak i pomocí pﬁíkazové ﬁádky. Kvalitní pﬁíkazová ﬁádka je nutností, která umoÏní administrátorovi psaní obsluÏn˘ch skriptÛ, coÏ pﬁedstavuje v˘znamnou ãasovou úsporu.
Vybrané diskové pole musí dále poskytovat funkce virtualizace iSCSI portu, diskov˘ch klonÛ, snapshotÛ, replikace dat na druhé diskové pole, on-li-

ne zvût‰ovaní LUNÛ, RAID 6 (nutnost v pﬁípadû pouÏití SATA diskÛ), on-line migrace dat nebo podporu iSNS (internet Simple Name Server je sluÏba,
která shromaÏìuje v‰echny iSCSI Initiatory a Targety, a tím znaãnû usnadÀuje konfiguraci iSCSI).
Pﬁedev‰ím tyto softwarové funkce diskového pole
urãují celkovou efektivnost a návratnost va‰eho
iSCSI ﬁe‰ení, a tudíÏ by mûly mít pﬁednost pﬁed tûmi hardwarov˘mi.
Dal‰í nezbytností dobrého iSCSI ﬁe‰ení a jeho
diskového pole je servisní podpora, která by mûla b˘t zahrnuta jiÏ v cenû
diskového pole. Takovéto
diskové pole je neustále
monitorováno a v pﬁípadû
potíÏí je ihned automaticky kontaktováno dohledové centrum, které dan˘
problém zaãíná ﬁe‰it. Zku‰enosti MHM jasnû potvrzují skuteãnost, Ïe dobrá
servisní podpora u‰etﬁí zákazníka (uÏivatele iSCSI)
spousty nepﬁíjemností. Je daleko efektivnûj‰í a lacinûj‰í problémÛm pﬁedcházet, neÏ je ﬁe‰it.
Posledním ãlánkem iSCSI ﬁe‰ení jsou parametry infrastruktury pﬁipojení diskového pole k firemním
poãítaãÛm. SíÈ pro pﬁipojení iSCSI diskového pole
musí b˘t minimálnû 100Mb/s, v ideálním pﬁípadû
1Gb/s. Tato síÈ by mûla b˘t také realizována jako
samostatná VLAN, tak aby neubírala pásmo bûÏnému firemnímu síÈovému provozu. V pﬁípadû nut-
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nosti minimalizovat reÏii iSCSI u serverÛ, jejichÏ vytíÏení je na prahu únosnosti, je tﬁeba zváÏit nasazení speciálních síÈov˘ch karet s tzv. TCP/IP offload
enginem nebo pﬁímo s iSCSI offload enginem.
V˘‰e uvedené funkce a vlastnosti dobrého iSCSI
ﬁe‰ení rozhodnû nejsou zbyteãné. PoÏadavek na jejich podporu vychází z podrobn˘ch anal˘z skuteãn˘ch potﬁeb na‰ich domácích i zahraniãních zákazníkÛ a z rozsáhlého ladûní a testování v na‰em
MHM Kompetenãním centru. Na základû tûchto anal˘z a testování MHM postavilo iSCSI ﬁe‰ení, které

poskytuje v‰echny funkce a vlastnosti zmínûné
v tomto ãlánku. Fakt, Ïe se MHM podaﬁilo skloubit
kvalitní, provûﬁenou technologii se skuteãn˘mi potﬁebami zákazníkÛ, a to za rozumnou cenu, potvrzují kladné reference na‰ich zákazníkÛ.
Rada na závûr zní: Nenechte si v otázce iSCSI
radit seãtûl˘mi teoretiky, ale tûmi, kteﬁí iSCSI skuteãnû dennodennû pouÏívají nebo implementují.

Radim PetrÏela

Microsoft Windows Storage
Server a podpora iSCSI
V dne‰ní dobû jsou pro pﬁenos dat ve firmách vyuÏívány zejména FC (Fibre Channel) a klasické ethernetové sítû LAN (Local Area Network) s protokoly TCP/IP. Co se t˘ãe FC, jedná se o standard
navrÏen˘ organizací ANSI. Jeho hlavní v˘hodou je
to, Ïe umoÏÀuje souãasnû pﬁipojovat do sítû jak periferie (SCSI), tak jednotlivé servery. Pro pﬁipojení
poãítaãÛ a periferií pﬁes FC je moÏné pouÏít optick˘ kabel, miniaturní koaxiální kabel
i stínûnou kroucenou dvojlinku. V pﬁípadû kroucené dvojlinky ãiní maximální vzdálenost mezi propojovan˘mi zaﬁízeními 100 metrÛ, ov‰em
u optického kabelu mÛÏe dosahovat
aÏ 10 km.
Ve vût‰inû pﬁípadÛ je vyuÏívána
právû optika. V souãasné dobû se FC
pouÏívá pro pﬁenos dat o rychlostech
2, respektive 4 Gb/s. Typick˘m pﬁíkladem vyuÏití FC je propojování serverÛ a datov˘ch úloÏi‰È v prostﬁedí
SAN (Storage Area Network), které je
oddûleno od bûÏného intranetového
provozu. SAN se vyuÏívá zejména pro
zrcadlení diskÛ, replikace, zálohování a obnovu dat, migraci dat a pro sdílení dat mezi rÛzn˘mi servery a datov˘mi úloÏi‰ti.
Klasická LAN je naproti tomu více vyuÏívána bûÏn˘mi uÏivateli pro komunikaci mezi servery a uÏivatelsk˘mi stanicemi. Jejich hlavní v˘hodou je ‰iroké
roz‰íﬁení a nízká cena. Standardní propustnost ãiní

1 Gb/s s v˘hledem na 10 Gb/s v nejbliÏ‰í budoucnosti. Kromû sdílení dat a základní komunikace mÛÏeme LAN vyuÏít také pro roz‰iﬁování diskové kapacity. Pokud firma napﬁíklad potﬁebuje pﬁidat dal‰í diskov˘ prostor, nejjednodu‰‰ím ﬁe‰ením je pﬁidání zaﬁízení NAS (Network Attached Storage) do
stávající ethernetové sítû. Takto pﬁidan˘ diskov˘ prostor je v síti mapován stejnû, jako by se jednalo o lo-

kální disk. V tomto smyslu mÛÏeme chápat NAS jako speciální prvek v síti, na kterém bûÏí nûjaká aplikace, která zaji‰Èuje pﬁístup k takto uloÏen˘m souborÛm. NAS nachází uplatnûní také pﬁi konsolidaci, zálohování men‰ích objemÛ dat a také pro

Jak vyuÏít nízké ceny infrastruktury LAN a zároveÀ v˘hod FC? Odpovûdí je technologie iSCSI. Protokol iSCSI, naz˘van˘ také IP SAN, je jedním ze dvou hlavních protokolÛ vyuÏívan˘ch pro pﬁenos dat
v IP sítích. Druh˘m z nich je pﬁitom FCIP (Fibre Channel-over-IP), kter˘ pﬁekládá FC kontrolní kódy
a data do IP paketÛ. VyuÏíván je zejména pro pﬁenosy mezi geograficky vzdálen˘mi prostﬁedími SAN.
FCIP nachází uplatnûní pouze ve spojení s technologií FC, zatímco iSCSI lze vyuÏít ve stávajících ethernetov˘ch sítích. Celá ﬁada pﬁedních v˘robcÛ vãetnû Microsoftu, HP, IBM, Cisca a dal‰ích nabízí produkty s podporou iSCSI.
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souborové servery v mal˘ch a stﬁedních firmách,
popﬁípadû na poboãkách velk˘ch firem.
Maximální teoretická propustnost v prostﬁedích
s FC je oproti LAN vy‰‰í, zásadnû se v‰ak také li‰í
zpÛsob, jak˘m jsou data zasílána. V prostﬁedí SAN
jsou data zasílána blokovû tak, Ïe se nejdﬁíve „dohodnou“ zdroj dat a cíl pro zasílání na formû a délce pﬁenosu. Poté jsou vyhrazeny prostﬁedky pro poÏadovan˘ pﬁenos a data jsou blok po bloku zaslána do svého cíle. V klasické LAN se data zasílají
bez ohledu na to, zda má cíl volnou kapacitu pro
jejich pﬁíjem. Dal‰í problém mÛÏe pﬁedstavovat latence.

koupit samostatnû, ale pouze jako OEM verzi s hardwarem rÛzn˘ch v˘robcÛ, napﬁíklad HP, Dell, Fujitsu
Siemens Computers a dal‰ích. Jedná se v podstatû o ﬁe‰ení NAS urãené pro provoz ve firemních
TCP/IP sítích. ProtoÏe je tento systém v˘robci jiÏ pﬁedinstalován a pﬁedkonfigurován, je jeho integrace
do stávající infrastruktury velmi jednoduchá a trvá
ﬁádovû nûkolik minut.

iSCSI
Standard protokolu iSCSI (Internet Small Computer
System Protocol) byl oficiálnû pﬁijat poãátkem roku
2003 sdruÏením Internet Engineering Task Force
(IETF), které vyvíjí a propaguje internetové standardy. ISCSI pouÏívá protokoly TCP/IP ke spolehlivému pﬁenosu SCSI pﬁíkazÛ pﬁímo pﬁes ethernetovou síÈ od zdroje k cíli tak, Ïe jsou jednotlivé pﬁíkazy mapovány do TCP paketu. TCP také zaji‰Èuje
spolehlivé doruãení paketu. Protokol iSCSI rovnûÏ
specifikuje protokol IPSec pro zv˘‰ení ochrany dat
pﬁi pﬁenosu.
Z hlediska sítû jsou zaﬁízení iSCSI povaÏována
za normální ethernetové uzly. Díky moÏnosti vyÏití
stávajících ethernetov˘ch prostﬁedkÛ (kabeláÏ, síÈové karty, pﬁepínaãe) jsou náklady na vyuÏití iSCSI
nízké. Pro správnou komunikaci pomocí protokolu
iSCSI je potﬁeba mít na jedné stranû zaﬁízení, tzv.
iSCSI Initiator, a na stranû druhé pﬁíjemce neboli
iSCSI Target. iSCSI Initiator mÛÏe b˘t hardwarové
zaﬁízení nebo jej mÛÏeme emulovat pomocí softwaru. iSCSI Target je vût‰inou datové úloÏi‰tû, které mÛÏe b˘t souãástí oddûleného prostﬁedí SAN.

VE WINDOWS
Spoleãnost Microsoft vydala v ãervnu 2003 software zaji‰Èující podporu standardu iSCSI pro klientská
a serverová prostﬁedí se systémem Windows. Jedním z tûchto ﬁe‰ení, které pﬁiná‰í v˘hody iSCSI do
prostﬁedí mal˘ch a stﬁedních firem, je Windows Storage Server.
Windows Storage Server 2003 (WSS) je souãástí rodiny systémÛ Windows Server a je optimalizován jako souborov˘ a tiskov˘ server. Produkt nelze

WSS podporuje nûkolik souborov˘ch protokolÛ,
a je ho tak moÏné vyuÏít v heterogenním prostﬁedí.
Nejvût‰í vyuÏití nachází pﬁi zálohování a replikaci
dat, neboÈ podporuje pokroãilé funkce pro zaji‰tûní vysoké dostupnosti, stínové kopie svazku ãi server clustering. Pﬁes webovou správu, která je souãástí systému, je moÏné také nastavit automatické
zálohy.
WSS mÛÏe slouÏit jako iSCSI Target, na kter˘ se
uÏivatelé/servery mohou pﬁipojit po nainstalování
softwaru Microsoft iSCSI Software Initiator.
Hlavní konkurenãní v˘hodou je zcela jistû pomûrnû nízká cena a zejména jednoduchost implementace.
Nejvût‰í v˘hodou iSCSI je moÏnost vyuÏívání
SAN technologií také v prostﬁedí mal˘ch a stﬁedních
firem. Tyto firmy tak mohou vyuÏít ﬁe‰ení pro vysokou dostupnost, replikace, redundance dat, zálohování atd., coÏ bylo dﬁíve moÏné pouze s vyuÏitím
FC a SAN. Jedním z vhodn˘ch ﬁe‰ení vyuÏívající
iSCSI je Microsoft Windows Storage Server 2003,
kter˘ je moÏné poﬁídit od nûkterého z pﬁedních dodavatelÛ hardwaru pod licencí OEM.
Ludûk Kremser, produktov˘ manaÏer
divize Server Platform, Microsoft

9

MHM2.qxp

14.5.2007

10:17

Stránka 10

D ATA V P É â I M H M

Zálohování storage
je pro podniky stále důležitější
10

DÒLEÎITOST ZÁLOHOVÁNÍ STORAGE NELZE PODCE≈OVAT.
JOHN HICKMAN, MANAÎER HITACHI DATA SYSTEMS EMEA ODPOVùDN¯ ZA OBLAST
KONTINUITY PODNIKÁNÍ, VYSVùTLUJE, PROâ PODNIKY POT¤EBUJÍ ¤E·ENÍ UMOÎ≈UJÍCÍ ZOTAVENÍ SYSTÉMÒ PO SELHÁNÍ A ZÁROVE≈ MINIMALIZUJÍCÍ ZTRÁTU DAT. CÍLEM
JE ÚSPù·N¯ PROVOZ A POT¤EBA VYHOVùT P¤ÍSLU·N¯M ZÁKONÒM A P¤EDPISÒM.
Neobyãejn˘ nárÛst objemu podnikov˘ch dat s sebou v mnoh˘ch spoleãnostech pﬁiná‰í následující
paradox: âím více informací má podnik k dispozici, tím má lep‰í konkurenãní pozici; zároveÀ se správa tûchto informací komplikuje a prodraÏuje. Spoleãnosti potﬁebují zajistit, aby jejich provozní data
byla uloÏena na bezpeãném místû, byla dobﬁe dostupná a snadno obnovitelná.
Ve svûtû byznysu nemÛÏe nikdo pﬁedvídat budoucí chod vûcí. Îádná spoleãnost není imunní vÛãi poÏáru, krádeÏi, povodni ani dal‰ím náhodn˘m
‰kodám. Ztráta provozních dat mÛÏe mít zniãující
následky a jejich obnova mÛÏe pﬁijít pûknû draho.
Právní pﬁedpisy po podnicích ve stále vût‰í míﬁe poÏadují uchování a ochranu dat. DÛleÏité bezpeãnostní oblasti, jako jsou autentizace nebo kontrola pﬁístupu a ‰ifrování, dostávají vysokou prioritu. Podniky jsou zároveÀ nuceny zavést rÛzné metody blokování pﬁístupu k datÛm – od pﬁístupov˘ch
registrÛ po ‰ifrování dat posílan˘ch pﬁes internet
a ochranu záloÏních datov˘ch pásek.
Mnoho organizací aktivnû pracuje na pochopení a dodrÏování tûchto nov˘ch a rozvíjejících se pravidel. Neschopnost je dodrÏet mÛÏe mít za následek pokuty v ﬁádu milionÛ eur.
Záloha storage, aÈ uÏ v rámci databáze, na síti
SAN (Storage Area Network) nebo na disketû, mÛÏe spoleãnosti doslova zachránit Ïivot v pﬁípadû
ztráty dat kriticky dÛleÏit˘ch pro podnikání. Záloha
storage je pro podniky bezpochyby nepostradateln˘m nástrojem, kter˘ se zásadním zpÛsobem po-

dílí na splnûní poÏadavkÛ na kontinuitu podnikání,
bezpeãnost a soulad s pﬁedpisy a vyhlá‰kami.
S rÛstem objemu dat roste i sloÏitost jejich správy. Podniky kvÛli tomu mohou implementovat storage systém, kter˘ je tak jednoduch˘ a standardizovan˘, jak jen lze. Optimálním ﬁe‰ením je jeden unifikovan˘ záloÏní systém pro celou síÈ, kter˘ minimalizuje náklady na správu.
Hodnota informací se mûní s jejich stárnutím a se
zmûnami podnikatelsk˘ch priorit. Spoleãnosti by si
mûly zvolit rÛzné úloÏné prostﬁedky (podle v˘konnosti, dostupnosti, úrovní ochrany, doby potﬁebné
pro zotavení atd.) odpovídající hodnotû ukládan˘ch
dat a nárokÛm na zabezpeãení. Tak lze pﬁizpÛsobit ukládací infrastrukturu potﬁebám podniku.
Nakonec spoleãnosti musejí pﬁijmout vyváÏená
rozhodnutí odpovídající poÏadavkÛm podnikání
vãetnû míry vystavení se riziku, uvedení do souladu s pﬁedpisy a vyhlá‰kami, zavedení osvûdãen˘ch
postupÛ a rozpoãtov˘ch omezení. Profesionální firmy zab˘vající se ukládáním mohou pomoci pﬁi zvaÏování rizik a pﬁi implementaci úsporného ﬁe‰ení,
u nûjÏ jsou náklady a riziko v rovnováze.
Odpovûdnost v‰ak padá i na hlavy dodavatelÛ
storage systémÛ, kteﬁí musejí pokraãovat ve v˘voji
stále rychlej‰ích a robustnûj‰ích ﬁe‰ení, která vyhoví
v˘zvám spojen˘m se zálohováním a obnovováním
dat. Souãasnû musejí nabídnout i dal‰í v˘hody, jako jsou niÏ‰í náklady, jednodu‰‰í storage protokoly a lep‰í servisní a zákaznická podpora.
Hitachi Data Systems

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA INFORMUJE
HROZÍ VAŠEMU PARTNEROVI SMRT, NEBO JE ZDRAVÝ?
Vztah firma–subdodavatelé by v ideálním pﬁípadû
mûl fungovat jako perpetuum mobile: já dûlám byznys, ty mi sv˘mi sluÏbami nebo v˘robky pomáhá‰,
máme z toho zisk oba, mÛÏeme dûlat dal‰í lep‰í obchody. Zkrátka – samá pozitiva pro v‰echny zúãastnûné. Skuteãnost ale spí‰e pﬁipomíná poﬁádnû zamotan˘ gordick˘ uzel.
Alexandr Velik˘ podle báje nemûl na rozplétání
gordického uzle trpûlivost, tak ho rozÈal meãem. Vy
v‰ak nervy ztrácet nemusíte – systém Rating MSP

je osvûdãen˘ nástroj slouÏící k tomu, jak se nezaplést s nûk˘m, kdo by vás mohl pﬁivést do maléru.
Díky Ratingu MSP se o svém obchodním partnerovi mÛÏete dozvûdût více, neÏ by sám prozradil: zda
je opravdu spolehliv˘, hodn˘ va‰í dÛvûry, zda v rozhodující chvíli nezklame.
Hospodáﬁská komora hl. m. Prahy se uÏ léta specializuje na poskytování ratingu mal˘ch a stﬁedních
firem (Rating MSP). Stovky firem jej vyuÏívají k tomu, aby se sv˘mi obchodními partnery uzavﬁely tzv.
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SOUTùÎ

Soutěž
V této rubrice pﬁiná‰íme soutûÏní otázky
a jsme zvûdavi na va‰e odpovûdi.
Na obrázku vidíte ve své dobû moderní souãást poãítaãe. Rádi bychom vám, mlad‰ím ãtenáﬁÛm, alespoÀ
naznaãili, oã se jedná. Ale jak je uvedeno v jedné divadelní hﬁe: „My nesmíme ani naznaãovat.“ Mlad‰ím
ãtenáﬁÛm mÛÏeme proto doporuãit jediné: zeptejte se
sv˘ch star‰ích a zku‰en˘ch kolegÛ nebo si zajdûte do
muzea v˘poãetní techniky (sly‰eli jsme, Ïe je tato vûc
vystavena napﬁíklad v muzeu v New Yorku).

DNE·NÍ OTÁZKA ZNÍ:
Co je zobrazeno na obrázku?

OTÁZKA Z MINULÉHO âÍSLA ZNùLA:
Jakému konkrétnímu tématu nebo tématÛm by
mûlo b˘t vûnováno nûkteré z pﬁí‰tích ãísel na‰eho magazínu?
V‰em, kteﬁí nám odpovûdûli, srdeãnû dûkujeme.

Z mnoha odpovûdí byl vylosován pan
Peter Valentoviã z Bratislavy.
Gratulujeme a zasíláme mu malou pozornost
od spoleãnosti MHM.

Je‰tû jednou dûkujeme v‰em ãtenáﬁÛm, kteﬁí obûtovali
svÛj ãas a napsali nám své návrhy, ãemu by se mûla vûnovat dal‰í ãísla magazínu Data v péãi MHM. NavrÏené
námûty se nûkdy opakovaly a pﬁekr˘valy. V souhrnu vás,
ãtenáﬁe, zajímá toto (ﬁazeno podle abecedy):
Archivace a zálohování, Backup a recovery, Disaster recovery plány, Dlouhodobé archivy, Document Management, Energetické problémy v˘poãetních center (napájení, chlazení, záloÏní zdroje), Obnova dat po havárii,
Nanotechnologie, Páskové knihovny versus disková pole, Porovnání rÛzn˘ch technologií a v˘robkÛ (zejména diskov˘ch polí), TCO (náklady po dobu uÏívání) diskov˘ch
polí, SPAM, Trendy v oblasti diskov˘ch polí (v˘kon, kapacita, softwarové utility), Virtualizace pásek na diskov˘ch polích, Vysoká dostupnost dat.

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 10. 8. 2007, âEKÁ JAKO OBVYKLE MAL¯ DÁREK.

ratingovou doloÏku (smluvní dohodu – obdoba rozhodãí doloÏky), Ïe se bude dodavatel, odbûratel,
nebo oba vzájemnû o sv˘ch ratinzích informovat,
a pﬁedcházet tak nepﬁíjemn˘m pﬁekvapením, kdy
jedna firma náhle pﬁestane plnit své závazky vÛãi
partnerovi. Platí to jak o velk˘ch firmách, které po
sv˘ch subdodavatelích rating vyÏadují, tak i o men‰ích hráãích, kteﬁí díky tomu, Ïe svÛj rating mohou
nabídnout, stoupají v ﬁebﬁíãku Ïádan˘ch partnerÛ
pro velké obchody. Bez ratingu navíc v˘raznû klesá ‰ance podniku uspût ve v˘bûrovém ﬁízení na
státní zakázku.

Rating MSP umí vypoãítat riziko krachu
Vypovídací hodnota Ratingu MSP se nyní je‰tû zv˘‰ila. Systém Rating MSP umí ﬁíci, zda hodnocenou
firmu neãeká v prÛbûhu roku krach. Jeho souãástí je totiÏ i v˘poãet pravdûpodobnosti bankrotu.
V˘poãet tzv. pravdûpodobnosti bankrotu vychází z mnohaletého v˘zkumu odborného garanta
projektu Ratingu MSP, spoleãnosti CCB-Czech
Credit Bureau. Na základû nûkolikalet˘ch informací ze sledování sektoru mal˘ch a stﬁedních firem
byla podle urãitého klíãe vypoãítána pravdûpodobnost tzv. tvrdého defaultu, tedy procento moÏného krachu spoleãnosti pro pﬁí‰tích dvanáct mûsícÛ. Toto procento je tím niÏ‰í, ãím vy‰‰í získá spoleãnost rating (nejhor‰í známka je C–, nejlep‰í A),
a je ovlivnûno i tím, v jakém oboru firma podniká.
„âím niÏ‰í procento je vypoãteno, tím vût‰í je jistota, Ïe nejde o problémovou firmu,“ upﬁesÀuje Pavel Finger, ãlen pﬁedstavenstva CCB.

Firma, která si nechá
udûlat Rating MSP, nejenom získá objektivní vnûj‰í pohled na své vlastní
ekonomické zdraví, ale
bude mít i v˘hodnûj‰í pozici pﬁi komunikaci s mnoha institucemi. Dobr˘ rating dává podniku ‰anci na
získání v˘hodnûj‰ího úvûru u bank, neÏ mají jeho
konkurenti bez ratingu. Velcí odbûratelé, dodavatelé, ale i stát uÏ s obchodními partnery témûﬁ vÛbec neuzavírají smlouvy bez tzv. ratingové doloÏky, která je zárukou, Ïe obchod mezi sebou uzavírají dobré a spolehlivé firmy. Samotn˘m mal˘m
a stﬁedním podnikÛm je pak rating jasnou informací o jejich ekonomickém zdraví, pomáhá pﬁedcházet ekonomick˘m problémÛm a pﬁiná‰í vût‰í ‰anci
uspût v nároãném konkurenãním prostﬁedí.
Pro nerozhodné ãi znalostmi o smyslu ratingu
„nepolíbené“ bylo vytvoﬁeno Poradenské a informaãní centrum pro Rating MSP v sídle Hospodáﬁské komory hl. m. Prahy na námûstí Franze Kafky 7, Praha 1 (www.ratingsme.eu).
Centrum hodlá praÏsk˘m mal˘m a stﬁedním podnikatelÛm zdarma pomáhat nejenom pﬁi rozhodování o tom, zda si Rating MSP nechají vypracovat,
ale zejména radit, jak pﬁi tom postupovat a hlavnû
k ãemu jim bude rating slouÏit, jak ho mohou pro
svÛj byznys vyuÏívat.
Jiﬁí Svoboda, manaÏer projektu Rating MSP
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ZNALOST DŮVODŮ, KTERÉ VEDOU KE ZTRÁTĚ DAT, JE STEJNĚ CENNÁ, JAKO
ZNALOST ZPŮSOBŮ JEJICH OCHRANY – JDE VLASTNĚ O DVĚ STRANY JEDNÉ
MINCE. ZVÝŠENÝ ZÁJEM O DATA A JEJICH MANAGEMENT NÁS INSPIROVAL
K USPOŘÁDÁNÍ SÉRIE PŘEDNÁŠEK SPOJENÝCH S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, KTERÉ OSVĚTLÍ „BEST PRACTICES“,
JAK SE BRÁNIT ZTRÁTĚ DAT.

Tuto sérii přednášek s praktickými ukázkami jsme nazvali

aneb 10 nejlepších způsobů, jak přijít o data (a kolik vás to bude stát)
V rámci roadshow se budeme věnovat i ekonomickým aspektům budování datové infrastruktury podniků, ekonomickým hrozbám při ztrátě dat a hlavně tipům, jak se jí vyhnout. Ukážeme vám, jak během 5 minut přijdete
o všechna ﬁremní data a jak je pak během hodiny můžete obnovit.
O čem:
 Optimalizace nákupních procesů v IT
 Technologické aspekty konsolidace dat
 Zálohování a archivace dat
 Geograﬁcké clustery
 Obnova po havárii (D/R plány)
 Deﬁnice ﬁremních požadavků na IT
 Principy řízení ICT procesů (ITIL, COBIT)
 Ekonomické aspekty konsolidace dat

Prezence: 9.00–9.30 hod.
Vlastní program: 9.30–14.00 hod. (včetně oběda)

Registrace:
Web: www.mhm.cz/registrace
E-mail: redakce@mhm.cz
Tel.: Naďa Barešová – 267 209 141, 602 365 641

Pro registrované účast ZDARMA!

7. června 2007

Praha

MHM computer

U Pekáren 4

12. června 2007

České Budějovice

Grand Hotel Zvon

Nám. Přemysla Otakara II. 28

13. června 2007

Plzeň

Parkhotel Plzeň

U Borského parku 31

14. června 2007

Teplice

Hotel Prince de Ligne

Zámecké náměstí 136

19. června 2007

Pardubice

Hotel Zlatá štika

Štrossova 127

20. června 2007

Ostrava

Harmony Club Hotel

28. řijna 170

21. června 2007

Brno

Hotel Avanti

Střední 61

Technologičtí partneři:

obalka2.indd 2

Pro koho:
Pro ekonomické a provozní manažery
 Pro IT manažery
 Pro IT specialisty a storage odborníky
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