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NeÏ jsem pﬁede dvûma lety napsal svÛj první úvodník, nevûdûl jsem nejenom, co mám napsat, ale ani to, jak mám takov˘ úvodník napsat. Zaãal jsem tedy hledat na internetu a pﬁeãetl jsem si mnoho, ale opravdu
mnoho úvodníkÛ z rÛzn˘ch novin a ãasopisÛ, abych se pouãil, jak na to.
Av‰ak nepouãil jsem se. KaÏd˘ úvodník byl jin˘. Z mnoha úvodníkÛ neboli editorialÛ pﬁímo ãi‰elo, Ïe autor dostal za úkol naplnit stránku písmeny a nikoliv informacemi (a bohuÏel – ãasto úkol splnil velmi dobﬁe).
Zjistil jsem, Ïe napsat zajímav˘ editorial je, nejenom pro mû, vûc tûÏká,
pﬁetûÏká. Dokonce nemalé mnoÏství úvodníkÛ pojednávalo o tom, Ïe psát
úvodníky je tûÏké.
Pﬁed psaním tohoto úvodníku jsem si v‰ak dal práci a pokusil jsem se
zjistit, o jak˘ literární útvar se jedná a co má b˘t v úvodníku vyjádﬁeno.
Z rÛzn˘ch definic se mi líbila tato:
Úvodník (Editorial) je druh ãlánku se zásadním stanoviskem k nûjakému aktuálnímu problému; vyjadﬁuje stanovisko listu, vedení redakce nebo vydavatele; vychází z faktÛ, která uÏ jsou známa a zpracována ve zpravodajství – známé informace v‰ak vysvûtluje a doplÀuje o stanovisko se snahou ovlivnit ãtenáﬁe

Vyhrajte s MHM!
DÁRKOV¯ BALÍâEK âEKÁ
NA ·ËASTNÉHO V¯HERCE.
PODROBNOSTI A SOUTùÎNÍ
OTÁZKU HLEDEJTE
NA STRANù 15.

Zajásal jsem! Koneãnû mohu psát profesionální úvodník – tedy vyjadﬁovat zásadní stanovisko redakce a ovlivÀovat vás, ãtenáﬁe. TakÏe ãtûte:
■ ProtoÏe se blíÏí konec roku, pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm Data v péãi MHM
veselé a bohaté Vánoce, ‰Èastn˘ nov˘ rok 2008 a mnoho úspûchÛ
v celém pﬁí‰tím roce.
■ Magazín Data v péãi MHM jiÏ vychází dva roky. Dûkuji opravdu upﬁímnû v‰em autorÛm za jejich odborné ãlánky a jsem rád, Ïe jsme je mohli uveﬁejnit.
■ Dûkujeme za pﬁízeÀ ãtenáﬁÛ, ãasopis budeme díky ní vydávat i v pﬁí‰tích letech. Av‰ak, váÏení ãtenáﬁi, buìte aktivnûj‰í a pi‰te nám více
své pﬁipomínky, nebo se alespoÀ úãastnûte v hojném poãtu na‰ich
soutûÏí. NezapomeÀte se také registrovat k odbûru ãasopisu.
■ Vzhledem k velkému úspûchu roadshow Data v péãi LIVE máme
v úmyslu uspoﬁádat na jaﬁe pﬁí‰tího roku dal‰í roadshow. Zveme v‰ak
i náv‰tûvníky leto‰ní roadshow, aby znovu pﬁi‰li, neboÈ obsah nové
roadshow bude nov˘.
Zachovejte nám prosím, váÏení ãtenáﬁi, svou pﬁízeÀ i v roce 2008. Závûrem je‰tû poznamenávám, Ïe jsem pﬁi psaní tohoto úvodníku nemyslel
pouze na Vánoce a Nov˘ rok, ale také na poslední den v roce. Den, kter˘ se vyznaãuje bujn˘m veselím a poklesl˘mi vtipy a naz˘vá se Silvestr.
Martin Miloschewsky

Jak vidût stereogramy – prostorové obrázky
Nosíte-li br˘le nebo kontaktní ãoãky, nechte si je pﬁi prohlíÏení obrázkÛ na oãích. Stránka musí b˘t rovná a nesmí se lesknout. PoloÏte ji na
stÛl nebo podloÏte knihou. Na obrázek se dívejte kolmo. Zaostﬁete na
bod, kter˘ leÏí nûkde daleko za stránkou. NakloÀte se nad obrázek
velmi blízko a co nejvíce uvolnûte zaostﬁení oãí. Obrázek se velmi rozmaÏe. SnaÏte se toto zaostﬁení udrÏet, nepﬁeostﬁujte na nic jiného. Nyní pomalu oddalujte oãi od papíru. Pokud se vám podaﬁí udrÏet stále
stejné zaostﬁení, tak se pﬁi urãitém oddálení dostanete do místa, kde
obû oãi vidí pﬁesnû sousední sloupce vzorku. Teì je nutno se na chvíli zastavit a upevnit zaostﬁení tak, aby va‰e oãi zÛstaly stejnû zaostﬁené i tehdy, kdyÏ napﬁíklad mrknete nebo jimi zaãnete pohybovat. V tuto chvíli uÏ vidíte prostorov˘ objekt, kter˘ se v obrázku ukr˘vá.

Ilustraãní foto

Data
v péči
Obãasník
Vydáno: prosinec 2007
Neprodejné
Vydává:
MHM computer s. r. o.
U Pekáren 4
102 00 Praha 10-Hostivaﬁ
telefon: +420 267 209 111
fax:
+420 267 209 222
www.mhm.cz
Ve spolupráci s ãasopisem Computerworld
ve vydavatelství IDG Czech, a. s.

Pﬁipomínky a námûty pi‰te na redakce@mhm.cz,
pﬁípadnû na adresu vydavatele.

MHM4.qxp 23.11.2007 13:28 Stránka 3

TÉMA

Úvahy o virtualizaci
Jedno ze zaklínadel posledních let má jméno virtualizace. Virtuální servery, virtuální sítû a nakonec
i storage. Je v‰ak virtualizace skuteãnû nûco tak nového, jak se snad zdá? Je virtualizace spí‰e marketingov˘ pojem, nebo má skuteãnû praktick˘ v˘znam, a pokud ano, jak˘? V následující sadû ãlánkÛ se pokusím se sv˘mi kolegy vyjádﬁit ná‰ názor
na tuto problematiku, pﬁiãemÏ jiÏ v úvodu si dovolím podotknout, Ïe pÛjde o osobní názory a zku‰enosti, které mohou b˘t v rozporu s „oficiálním“ mínûním, a bezpochyby se najde ﬁada ãtenáﬁÛ, kteﬁí
mohou mít názor jin˘, leckdy aÏ opaãn˘. Ale tak to
v reálném (díkybohu dosud ne virtuálním) svûtû chodí a budeme vdûãni za kaÏdou diskusi ãi pﬁipomínku. Jak bude totiÏ ukázáno dále, jedním z cílÛ,
potaÏmo atributÛ virtuálního IT svûta je zjednodu‰ení. Na rozdíl od reálného svûta, jenÏ je nekoneãnû sloÏit˘.
S virtualizací jsem se setkal poprvé pﬁed nûjak˘mi tﬁiceti lety je‰tû na poãítaãích ﬁady JSEP-2, coÏ
byly – politicky korektnû ﬁeãeno – klony systémÛ IBM
370, a to s virtualizací hlavní pamûti. Skuteãná pamûÈ tûchto systémÛ se pohybovala v okolí 4 MB,
programátor mûl v‰ak k dispozici cel˘ch 16 MB (!)
pamûti. Cel˘ trik spoãíval zjednodu‰enû v tom, Ïe
na pﬁipojeném disku bylo vyhrazeno 16 MB rozdûlen˘ch na tzv. stránky a reálná pamûÈ o velikosti napﬁíklad onûch 4 MB byla rozdûlena na oblasti o velikosti stránek, tzv. stránkové rámy. Pokud bûÏící
program odkazoval na adresu, která leÏela na nûkteré stránce na disku, je‰tû pﬁed vlastním provedením instrukce se pﬁíslu‰ná stránka (resp. její obsah) pﬁemístila do nûkterého volného stránkového
rámu hlavní pamûti a teprve nyní mohl program pokraãovat. Je nabíledni, Ïe ãasem v‰echny stránkové rámy byly plné stránek – obrazÛ pamûti leÏících
na disku – a bylo ãasto potﬁeba uvolnit stránkové
rámy pro nové stránky. Pokud stránka ve stránkovém rámu nebyla zmûnûna, bylo jisté, Ïe její obsah
je na disku, a rám proto mohl b˘t uvolnûn pro novou stránku, napﬁíklad pro jin˘ program. Pokud v‰ak
stránka v uvolÀovaném rámu byla zmûnûna, musel
b˘t její obsah nejprve uloÏen na pﬁíslu‰né místo na
disku a aÏ poté rám uvolnûn pro stránku jinou. Jako v‰echno, mûla takto realizovaná virtuální pamûÈ
své v˘hody i nev˘hody. V˘hoda byla pﬁedev‰ím ekonomická – aÈ mûl poãítaã 1, 2 nebo 4 MB reálné pamûti, v‰echny bûÏící programy mûly k dispozici 16
MB, sice virtuálních, ale z hlediska programátorÛ
„skuteãn˘ch“ 16 MB. Nev˘hoda spoãívala pﬁedev‰ím ve zv˘‰ené reÏii systému spotﬁebované na
stránkování, a to aÏ do té míry, Ïe pﬁi malé reálné
pamûti a vût‰ím poãtu bûÏících úloh systém témûﬁ
pouze stránkoval. Proto se programy, které vyÏadovaly nejrychlej‰í provádûní, umisÈovaly do zvlá‰tních, „fixovan˘ch“ stránek, které zÛstávaly trvale
v reálné pamûti, ãímÏ se ov‰em zmen‰ila její velikost dostupná pro virtualizaci. Nicménû se zdá, Ïe
v˘hody pﬁeváÏily, neboÈ tento princip se pouÏívá ve
své podstatû dodnes.
Z tohoto pohledu to vypadá, Ïe virtualizace není nic aÏ tak nového. A co v oblasti storage? Prav-

da, v dobû, kterou jsem si vzal za pﬁíklad, byl prostû disk diskem, mainframové systémy pouÏívaly témûﬁ v˘luãnû formát CKD (Count-Key-Data), ostatní
systémy formát FBA (Fixed-Block-Architecture)
a v‰e bylo prosté a jednoduché. Ale jiÏ o nûjak˘ch
deset let pozdûji pﬁi‰la na trh disková pole, která
serverÛm pﬁedkládala nikoliv skuteãné, ale jaksi virtuální disky. Takov˘ virtuální disk byl nejenom jiného formátu a velikosti neÏ fyzick˘, ale s nástupem
RAID technologií byl sloÏen z nûkolika „kouskÛ“
vhodnû rozmístûn˘ch na ﬁadû fyzick˘ch diskÛ. Navíc se daly urãité vlastnosti takového „disku“ v ãase mûnit dle potﬁeby. A to nejenom napﬁíklad zpÛsob zabezpeãení ãi velikost, ale pﬁedev‰ím schopnost pﬁipojitelnosti k serverÛm s nejrÛznûj‰ími operaãními systémy, od mainframu aÏ po Windows. Právû to povaÏuji za nejv˘znamnûj‰í pﬁínos virtualizace
diskÛ v minul˘ch obdobích, neboÈ od té doby bylo
moÏno data konsolidovat na jediném úloÏi‰ti, coÏ
pﬁineslo v˘znamné ekonomické úspory. Spravovat
konsolidované datové úloÏi‰tû totiÏ bylo a je v˘znamnû efektivnûj‰í, neÏ spravovat jednotlivé diskové subsystémy pﬁipojené pﬁímo k serverÛm, bez
moÏnosti realokace kapacit a prakticky bez moÏ-

Server(y)

Server(y)
Virtualizační vrstva

Switch

Storage
level 1

Switch

Storage
level 2

Storage
level n

Host – based virtualization
nosti jejich dal‰ího vyuÏití v pﬁípadû zmûny operaãní
platformy. A to v‰e platilo jiÏ v dobû, kdy SAN (Storage Area Network) byl je‰tû neznám˘m pojmem
a kdy „velké“ kapacity se poãítaly v ﬁádech stovek
gigabytÛ.
S pﬁíchodem FC (Fibre Channel) technologie
a SAN se chvilku zdálo, Ïe v oblasti virtualizace diskov˘ch pamûtí je v‰e vyﬁe‰eno. Datová úloÏi‰tû jiÏ
byla docela chytrá a umoÏÀovala ﬁadu ãinností realizovat bez úãasti serverÛ. Relativnû bûÏné se stalo vyuÏití autonomního (tj. na serverech nezávislého) vzdáleného zrcadlení a replikace pro vy‰‰í zabezpeãení dat v pﬁípadû havárie, klonování diskÛ
ãi vytváﬁení snapshotÛ pro jednodu‰‰í a efektivnûj‰í procesy zálohování a obnovy dat a podobnû.
Technologick˘ pokrok zároveÀ pﬁiná‰el disková média o stále vy‰‰ích kapacitách spolu se stále kle-
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peãení ãi funkcionality, a to pﬁi odpovídající cenû. Flexibilita switchované sítû
Server(y)
Server(y)
SAN umoÏÀuje pﬁipojit stovky serverÛ
na jedné stranû k celé ﬁadû datov˘ch
úloÏi‰È s rozdíln˘mi charakteristikami na
stranû druhé. To je ov‰em asi tak v‰echno. Je tomu tak proto, Ïe kaÏd˘ v˘robVirtualizační
vrstva
Dedikovaný(é) server(y)
ce diskov˘ch polí pﬁirozenû vyvíjí a pouÏívá svÛj vlastní software a firmware
pro funkcionalitu a ovládání sv˘ch datov˘ch úloÏi‰È, a co hÛﬁe, ani rÛzné druSwitch
Switch
hy úloÏi‰È (napﬁ. high-end enterprise,
midrange a low-end) od jednoho a téhoÏ v˘robce nemají shodné ovládání.
Je tomu tak v zásadû ze dvou hlavních
Storage
Storage
Storage
dÛvodÛ. Jednak proto, Ïe s jistou mírou
level 1
level 2
level n
zjednodu‰ení se za „v˘robce“ povaÏuje ten, kdo má na „svém“ datovém úloÏi‰ti umístûno své logo, byÈ vlastní v˘Network – based virtualization In-band
voj a v˘robu pro nûj, v rámci OEM smlouvy, provádí nûkdo jin˘. Druh˘ dÛvod plyne ze stále ostﬁej‰ího konkurenãního boje na trhu,
sajícími cenami za jednotku kapacity, takÏe konsokdy firmy kupují své konkurenty a pﬁebírají jejich prolidace dat do jediného datového úloÏi‰tû (resp. v pﬁídukty, které jsou následnû dávány na trh jiÏ pod nopadû vzdáleného zrcadlení do jediné dvojice) se
v˘m jménem, ov‰em se stávajícími charakteristikastala jist˘m, zdánlivû nemûnn˘m standardem.
mi. Nicménû, aÈ jiÏ je proto dÛvod jak˘koliv, faktem
Co se v‰ak zaãalo mûnit, byl pohled na data jazÛstává, Ïe aÏ na jednu v˘jimku na trhu neexistuje
ko taková a na jejich informaãní hodnotu zároveÀ
v˘robce dodávající high-end, midrange a low-end
s rozvojem nov˘ch aplikací k vyuÏití dat pro obchod.
úloÏi‰tû se zcela shodn˘m ovládáním (skriptováE-mail, webové sluÏby, data warehousing, elektroním).
nická dokumentace, audio a video streamy, to v‰e
Proto rozdûlením jednotliv˘ch datov˘ch tierÛ na
náhle nastartovalo masivní nárÛst ukládan˘ch
datová úloÏi‰tû rÛzn˘ch tﬁíd náhle celá elegance
a zpracovávan˘ch dat. Tento nárÛst byl sice do jiskonsolidované storage, jednotného managementu
té míry ﬁadou analytikÛ oãekáván, pﬁesto v‰ak (jaãi jednotn˘ch disaster recovery postupÛ pﬁi‰la vniko obvykle) byl v mnoha pﬁípadech podcenûn. Kﬁivveã a IT stﬁediska se ocitla v podstatû v situaci jaka rozvoje datov˘ch kapacit, probíhající v minulosko pﬁed mnoha lety, kdy platilo „co server, to sati spí‰e lineárnû, dostala charakter exponenciály.
mostatné disky“. Co se u‰etﬁilo na investicích do
I kdyÏ idea konsolidace podnikov˘ch dat do jelevnûj‰ích diskov˘ch polí pro niÏ‰í datové tiery, to
diného datového úloÏi‰tû pﬁinesla zjednodu‰ení
a mnohem více se ztratilo na zv˘‰ené pracnosti ﬁía zefektivnûní správy dat, vÏdy obsahovala potenzení sloÏitého komplexu datov˘ch úloÏi‰È, na zv˘ciální slabé místo. Muselo b˘t zvoleno takové úlo‰ené míﬁe rizika a na ztrátû flexibility. Navíc nesmíÏi‰tû, aby vyhovûlo v‰em datÛm, tedy i tûm s nejme zapomenout, Ïe zatímco v dobách konsolidace
vy‰‰ími nároky na zabezpeãení, dostupnost, v˘kon
diskÛ do spoleãného úloÏi‰tû ‰lo (alespoÀ v na‰ich
a dobu pﬁístupu k nim, jin˘mi slovy, aby pokrylo SLA
podmínkách) o ﬁeknûme desítky ãi nûkolik málo sto(Service Level Agreement) s nejvy‰‰ími poÏadavvek GB, nyní jde o desítky aÏ stovky TB, to znameky. V pﬁípadû majoritního podílu dat s vysok˘mi náná o objemy dat tisíckrát vût‰í. Kromû toho se obroky na SLA ekonomické v˘hody jednotnû adminisjevil dal‰í problém, kter˘ se pﬁi mal˘ch datov˘ch obtrovaného konsolidovaného datového úloÏi‰tû jasjemech vesmûs pﬁíli‰ neﬁe‰il, a to je dynamika zmûnû pﬁeváÏily nad tím, Ïe by nûkterá data s niÏ‰ími
ny charakteristik dat a s tím související ekonomická
nároky mohla b˘t uloÏena separátnû. Av‰ak právû
potﬁeba dynamicky pﬁemisÈovat data z jednoho ties rapidním nárÛstem datov˘ch kapacit na stranû jedru do jiného (zde mû mÛÏe laskav˘ ãtenáﬁ upozorné a se stále sílícími tlaky na sniÏování nákladÛ na
nit na jiÏ letitou technologii HSM jiÏ z doby, kdy svûstranû druhé v‰ak toto ﬁe‰ení pﬁestávalo ekonomicky
tu vládly témûﬁ v˘luãnû mainframy – ano, je to pravvyhovovat. V˘raznûj‰í diverzifikace dat ohlednû náda, av‰ak nepamatuji se, Ïe by se v prostﬁedí dnes
rokÛ a poÏadavkÛ na nû kladen˘ch pokraãovala popﬁevaÏujících tzv. open systémÛ zvlá‰tû pouÏívala).
tﬁebou definovat rÛzné úrovnû SLA pro rÛzné typy
To bylo úplné novum, které sice bylo moÏno v pﬁídat a ve svém dÛsledku k poﬁizování rÛzn˘ch – pro
padû konsolidovaného datového úloÏi‰tû obsahujíjednotlivé úrovnû SLA adekvátních – datov˘ch úlocího rÛzné typy diskÛ (napﬁíklad „rychlé“ a „pomaÏi‰È, diskov˘ch polí. A skupinám dat se shodn˘mi
lé“) do jisté míry ﬁe‰it vyuÏitím funkce klonování,
charakteristikami SLA se zaãalo ﬁíkat datové tiery.
av‰ak elegantní a jednoduché ﬁe‰ení to není.
Ukládat rÛzné datové tiery na rÛzná disková úloZe zcela analogick˘ch dÛvodÛ, z jak˘ch se pﬁed
Ïi‰tû není ryze technicky vzato problém. Samozﬁejlety vyvinul systém virtualizace diskÛ a jejich konmû, Ïe na trhu existuje ﬁada diskov˘ch polí, od tûch
solidace do spoleãného datového úloÏi‰tû, se svût
nejjednodu‰‰ích (a nejlevnûj‰ích) aÏ po vysoce sopustil do v˘voje virtuálního datového úloÏi‰tû.
fistikované, velmi v˘konné systémy. Jsem pﬁesvûdIdeální virtuální datové úloÏi‰tû by mûlo mít pﬁiãen, Ïe v souãasnosti je moÏno pro kaÏdou poÏabliÏnû následující vlastnosti:
dovanou úroveÀ SLA zvolit odpovídající datové úloMûlo by zajistit ve‰keré funkce, které byly dosud
Ïi‰tû aÈ jiÏ z hlediska kapacity, v˘konnosti, zabez-
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ká disková pole, která tvoﬁí jednotlivé elementy virtuálního úloÏi‰tû, jsou zde v podstatû ve funkci JBOD
(Just Bunch Of Disks), a to bez ohledu na to, zda
jde o high-end ãi low-end systémy.
V pﬁípadû in-band technologie probíhá proces
mapování, tj. pﬁekladu „virtuálních adres“ (tj. tûch,
které pouÏívá server) na „reálné adresy“ (tj. adresy
diskÛ v diskov˘ch polích) na zaﬁízení, jeÏ leÏí pﬁímo
na datové cestû mezi servery a datov˘m úloÏi‰tûm,
data tímto zaﬁízením protékají a zaﬁízení samo provádí jejich pﬁesmûrování. Typick˘m pﬁedstavitelem
in-band technologie mÛÏe b˘t napﬁ. IPStor.
V pﬁípadû out-of-band technologie probíhá proces mapování na zaﬁízení, které samo leÏí vnû datov˘ch cest mezi servery a virtuálním datov˘m úloÏi‰tûm, to znamená, Ïe samo neprovádí pﬁesmûrování dat, n˘brÏ po datov˘ch cestách pouze posílá
pﬁíkazy programÛm (agentÛm) pracujícím na hostbus adaptérech v serverech nebo na switchích.
Vlastní pﬁemapování pak provádûjí v˘‰e zmínûní
agenti. Jako pﬁíklad této technologie lze uvést
zaﬁízení EMC Invista.
Server(y)
Server(y)
Jen pro úplnost lze dodat, Ïe v˘‰e uveden˘
proces mapování ve
Dedikovaný(é)
Virtualizační vrstva
skuteãnosti nepﬁekláserver(y)
Tok dat
dá virtuální adresy na
reálné diskové adresy,
Správa dat
ale na adresy LUNÛ
(Logical Unit Number),
coÏ jsou opût virtuální
Switch
Switch
adresy oblastí pﬁedstavujících (tj. tváﬁících se
jako) disky v diskovém
poli.
Storage
Storage
Storage
Nejprve in-band
level 1
level 2
level n
a v posledních letech
i out-of-band technologii se vûnuje ﬁada v˘robcÛ. Nicménû, zvlá‰Network – based virtualization Out-of-band
tû pﬁi vût‰ích konfiguracích virtuálních úloÏi‰È, nelze ﬁíci, Ïe by se tyto virtualizaãní technoloJe zajímavé, Ïe ve v‰ech pﬁípadech se v‰echny
gie masovû nasazovaly.
metody soustﬁedily na to, aby degradovaly témûﬁ
Jedna z pﬁíãin tkví dle mého názoru ve v˘konve‰kerou funkcionalitu stávajících systémÛ, a pﬁenostních limitech, a to nejenom (av‰ak pﬁedev‰ím)
ná‰ejí ji do vlastního virtualizaãního prostﬁedku. Poin-band technologií. High-endová disková pole jsou
miÀme virtualizaci na bázi vyuÏití standardního LVM
dnes schopna zpracovávat miliony I/O operací za
(Logical Volume Management) operaãního systévteﬁinu s prÛchodností v ﬁádu desítek GB/s. Virtuálmu (resp. LDM v pﬁípadû Windows), tj. provádûnou
ní datové úloÏi‰tû b˘vá navíc sloÏeno nejenom z nûpﬁímo jednotliv˘mi aplikaãními servery, protoÏe nejakého high-end pole (pro mission-critical data), ale
ﬁe‰í to hlavní – spoleãn˘ a jednoduch˘ managez ﬁady dal‰ích diskov˘ch subsystémÛ. Druhá strament. Tato tzv. host-based technologie pﬁipadá
na SAN pﬁedstavuje (resp. mÛÏe pﬁedstavovat) dev úvahu snad jen v pﬁípadû, Ïe máme jeden typ sersítky a stovky rÛzn˘ch serverÛ nejrÛznûj‰ích platfoveru a ﬁadu úloÏi‰È, tato situace v‰ak není zdaleka
rem. A mezi tyto dvû strany se umístí virtualizaãní
obvyklá.
server (nebo dva, tﬁi…), kter˘ má za úkol kaÏdou
Celá ﬁada v˘robcÛ umisÈuje svá virtualizaãní zaI/O operaci zachytit, analyzovat, pﬁesmûrovat a záﬁízení (hardwarové a softwarové prostﬁedky) pﬁímo
roveÀ pﬁenést data. Mimo to má za úkol provádût
do sítû SAN, proto se této technologii obecnû ﬁíká
klony, snapshoty a vzdálené zrcadlení, tj. sám pronetwork-based. Tyto prostﬁedky lze dûlit na tzv. invádût pﬁíslu‰né I/O operace. Navíc by mûl na pﬁíband a out-of-band.
kaz provést migraci dat (i v ﬁádu terabytÛ) z jednoZákladní princip in-band i out-of-band virtualiho tieru do jiného. Optimálnû bez vlivu na provoz
zace je stejn˘ a spoãívá v „odchytávání“ I/O opea bez jeho pﬁeru‰ení. To v‰e po stejné síti, po kterací vydávan˘ch servery, anal˘ze FC paketÛ, pﬁeré teãou bûÏná provozní data…
mapování adres a pﬁípadnû ﬁadû dal‰ích ãinností
Druhá z pﬁíãin leÏí (jak se domnívám) v tom, Ïe
v závislosti na tom, jakou funkcionalitou je pﬁíslu‰cel˘ komplex (storage-SAN-virtualizaãní appliancené virtualizaãní zaﬁízení vybaveno. Samotná fyzicimplementovány po letech v˘voje do inteligentních
diskov˘ch polí. Tyto typické funkce jsou pﬁedev‰ím
vzdálené zrcadlení a replikace, klonování (point-intime-copy) a/nebo tvorbu snapshotÛ a – last but not
least – úãinn˘ cache management. Mûlo by umoÏnit co nej‰ir‰í diferenciaci dat ohlednû SLA, tj. poÏadavkÛ na v˘kon, dobu pﬁístupu, zpÛsob zabezpeãení, dostupnost atd. ZároveÀ by mûlo umoÏnit
migraci dat mezi tiery pﬁi zmûnû SLA. A virtuální datové úloÏi‰tû – jeÏ je sloÏené z reáln˘ch diskov˘ch
polí – by koneãnû mûlo b˘t modifikovatelné a stavebnicové, tj. z hlediska kompatibility „sloÏitelné“
s urãitou nadsázkou z „libovoln˘ch“ diskov˘ch polí nezávisle na v˘robci.
Ideální virtualizaãní prostﬁedek (engine) by navíc
mûl samozﬁejmû vná‰et do celého systému minimální
latenci a nemûl by obsahovat SPOF (Single-Point-Of-Failure). Nezanedbateln˘m poÏadavkem je koneãnû i jiÏ zmiÀovaná minimalizace otázek kompatibility, a to nejenom dnes, ale i v budoucnu.

5
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nû, nebo jinak internû zabezpeãit své disky a pﬁedkládá proto LUNy prostﬁednictvím sv˘ch FC portÛ
navenek jiÏ zabezpeãené. Pﬁipojíme-li toto pole k externím portÛm popisovaného kontroléru, povaÏuje
kontrolér pﬁedané LUNy externího pole za „své“ zabezpeãené LDEVy, a taky tak s nimi zachází. To
znamená, Ïe pﬁi konfiguraci se z takov˘chto „externích“ LDEVÛ vytvoﬁí opût LUNy, a to zcela stejnû jako z „interních“. Princip veskrze jednoduch˘, dÛsledky ohromné. JiÏ mnohokrát zmiÀované funkce
jako klonování, vzdálené zrcadlení atd. se pﬁitom,
jak ãtenáﬁ jistû ví, provádûjí nad LUNy, tj. je-li potﬁeba provést klon jednoho disku (vidûného serverem) na druh˘ disk, jde ve skuteãnosti o kopii dat
z LUNu na jin˘ LUN. V na‰em pﬁípadû to znamená,
Ïe ve‰kerá funkcionalita – a je asi zbyteãné ji znovu opakovat – dostupná na „centrálním“ systému
(kontroléru), je okamÏitû dostupná pro v‰echny pﬁipojené externí diskové systémy.
Jak si ãtenáﬁ zajisté v‰iml, vyhnul jsem se v tomto posledním pﬁípadû pojmu „virtualizace“. PﬁestoÏe ﬁada materiálÛ pouÏívá v˘raz „Controller-based virtualization“, dle
Server(y)
Server(y)
mého názoru nejde v tomto pﬁípadû o virtualizaci, leã pouze o konfiguraci, byÈ je
v˘sledkem virtuální datové úloÏi‰tû. Postup pﬁi vytváﬁení pﬁíslu‰n˘ch LUNÛ, jejichÏ fyzická reprezentace leÏí uvnitﬁ
Switch
Switch
centrálního diskového pole (na vnitﬁních
smyãkách), je shodn˘ s postupem tvorby LUNÛ, které nakonec vedou k fyzicStorage level 0
k˘m diskÛm externího pole. Na rozdíl od
Hitachi USP-V/VM
Konfigurační vrstva
pﬁede‰l˘ch metod data, ani pﬁíkazy pro
potﬁeby virtualizace nemusejí procházet
SAN sítí, není tﬁeba sledovat I/O operace, analyzovat pakety a dynamicky pﬁeStorage
Storage
Storage
mapovávat adresy. Administrace a malevel 1
level 2
level n
nagement virtuálního úloÏi‰tû je stejná
jako administrace samotného „centrálního“ diskového pole, pﬁiãemÏ je rozhodnû snaz‰í (a levnûj‰í) neÏ manageControlled – based řešení
ment nûkolika oddûlen˘ch diskov˘ch
subsystémÛ (coÏ je ostatnû cílem).
V souvislosti s rÛzn˘mi metodami a prostﬁedky
nejprve stanoví skupina fyzick˘ch diskÛ, která se
pro tvorbu, administraci a vyuÏití virtuálního datohardwarovû zabezpeãí pﬁíslu‰n˘m zpÛsobem (RAIDvého úloÏi‰tû vyvstává samozﬁejmû celá ﬁada velmi
1, RAID-5 atd.). Tato skupina zabezpeãen˘ch fyziczajímav˘ch otázek do diskuse. Budu jedinû rád, pok˘ch diskÛ (pﬁedstavme si je vedle sebe) se podélkud se ãtenáﬁi, které tato problematika zajímá, tanû „naﬁeÏe“ na nûco, ãemu se ﬁíká „logická zaﬁízení“
kové diskuse zúãastní.
(LDEV, Logical Device). Vlastní disky (respektive po
Jedno je v‰ak jisté. Prostﬁedky pro realizaci virsvém zabezpeãení LDEVy) jsou pﬁitom pﬁipojeny na
tuálních datov˘ch úloÏi‰È jsou zde a pﬁestaly b˘t
interní FC smyãky. V dal‰ím kroku se z jednotliv˘ch
pouh˘m pﬁedmûtem teoretick˘ch úvah a marketinlogick˘ch zaﬁízení vytvoﬁí LUNy (Logical Unit), coÏ
gu. KaÏd˘ v˘robce ãi dodavatel pﬁirozenû akcenjsou právû ony virtuální disky mající svou adresu
tuje pﬁíznivé vlastnosti svého ﬁe‰ení a leckdy ne zcea pﬁedkládané pomocí FC portÛ (tzv. target portÛ)
la otevﬁenû deklaruje jeho slabá místa. Jistû má
diskového pole serverÛm. Zaﬁízení, respektive KonkaÏdá z v˘‰e nastínûn˘ch metod své místo na trhu.
trolér, o nûmÏ je ﬁeã, navíc „umí“ nûkteré ze sv˘ch
Nicménû, z ryze technologického pohledu, jsem
mnoha portÛ definovat nejen jako target porty, ale i japﬁesvûdãen, Ïe ﬁe‰ení postavené na poslední z uveko tzv. externí porty, které se v urãitém zjednodu‰eden˘ch metod je v˘jimeãnû elegantní, jednoduché
ní chovají jako interní smyãky v tom smyslu, Ïe se na
a ve svém dÛsledku i ekonomicky nejpﬁíznivûj‰í.
nû dají pﬁipojit externí disky (externí disková pole).
KaÏdé moderní, a to i „velmi low-endové“ diskoPavel Miloschewsky
vé pole s minimální funkcionalitou „umí“ aÈ jiÏ paritservery) se spí‰e zesloÏiÈuje, neÏ aby se stal jednodu‰‰ím, zvlá‰tû pak co se t˘ãe zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na kompatibilitu mezi jednotliv˘mi elementy
nejenom v okamÏiku implementace, ale v pﬁípadû
potﬁeby obmûny nûkterého ãlena.
Zb˘vá se zmínit o posledním zpÛsobu, jak realizovat virtuální datové úloÏi‰tû, a to o zpÛsobu naz˘vaném controller-based, jehoÏ pﬁedstavitelem je
diskové pole Hitachi USP-V ãi USP-VM. Vlastní základní princip této technologie je prajednoduch˘ a vyuÏívá toho, co léta funguje, je dÛkladnû ovûﬁeno a realizováno na tisících instalacích, tj. vlastní high-end
diskové pole, resp. jeho ﬁídící ãást (kontrolér). Doufám, Ïe alespoÀ ãást ãtenáﬁstva se nebude nudit, pokud zde popí‰u zcela základní princip této my‰lenky. KaÏdé diskové pole je tﬁeba konfigurovat, tj. pﬁinejmen‰ím stanovit velikosti a typ zabezpeãení logick˘ch diskÛ (LUNÛ), které „uvidí“ server. RÛzní v˘robci pﬁitom postupují rÛznû. V systémech, o kter˘ch
mluvím, se základní konfigurace provádí tak, Ïe se
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Virtuální SAN sítě

s nevirtuálními úsporami
Sítû k ukládání dat (SAN, Storage Area Networks)
v podnikov˘ch infrastrukturách se velmi rychle vyvíjejí. Základní poÏadavky, které jsou dnes na sítû
SAN kladeny, jsou:
■ omezení investic a provozních v˘dajÛ
■ vy‰‰í pruÏnost zaji‰Èující podporu mûnících se
obchodních priorit, aplikaãních poÏadavkÛ a rÛstu zisku
■ zlep‰ení dálkové replikace, zálohování a obnovy nutné ke splnûní regulaãních poÏadavkÛ a realizaci nejlep‰ích prÛmyslov˘ch postupÛ
Tyto poÏadavky nejlépe plní zejména ﬁe‰ení spoleãnosti Cisco. Vedle robustnosti a spolehlivosti typické pro technologie této znaãky mají jednu zásadní v˘hodu. Tou je celopodnikov˘ pﬁístup k zavádûní ‰kálovateln˘ch, vysoce dostupn˘ch a snadnûji spravovateln˘ch sítí SAN.
¤e‰ení Cisco pro inteligentní sítû SAN tak nabízejí komplexní pﬁístup k architektuﬁe podnikového
datového centra a poskytují lep‰í moÏnosti pﬁístupu,
správy a ochrany rostoucích informaãních zdrojÛ
v rámci sítí typu Fibre Channel, FCIP, iSCSI, gigabitov˘ Ethernet, FICON a optick˘ch sítí. A to jsou vlastnoti, které jsou dnes pro správce IT zcela zásadní.

VIRTUALIZACE – VÍCE MUZIKY ZA MÉNĚ PENĚZ
Základní jednotkou moderních inteligentních SAN sítí jsou vícevrstvé pﬁepínaãe. V˘hodou Cisco MDS
9000 Series Multilayer SAN Switches je schopnost
sníÏit náklady na ukládání dat a zrychlit migraci sítí
SAN z diskrétních systémÛ na systémy propojené.
Vícevrstvá inteligence pomáhá dosáhnout ﬁe‰ení,
které je optimální z hlediska pûti konkrétních cílÛ:

Konsolidace sítí SAN
Konsolidace sítí SAN je pojem oznaãující aktivity
spojené se zvy‰ováním poãtu zaﬁízení (serverÛ,

Application
Servers

SAN Island
Department
#1

úloÏn˘ch polí, páskov˘ch jednotek apod.), která mají pﬁístup k infrastruktuﬁe SAN, pﬁi souãasném zjednodu‰ování stávající topologie této sítû. Dojde-li ke
zv˘‰ení poãtu zaﬁízení pﬁipojen˘ch k síti SAN, náklady na provoz tûchto prostﬁedkÛ i jejich zaji‰tûní
jsou flexibilnûj‰í. To vede ke sníÏení nákladÛ, jeÏ je
dáno pﬁedev‰ím lep‰ím vyuÏitím úloÏné kapacity
a vy‰‰í efektivitou správy.
Toto zjednodu‰ení topologie sítû SAN má buì
formu spojení men‰ích „ostrÛvkÛ“ sítû SAN, z nichÏ
vznikne vût‰í propojená struktura, nebo plyne z pouÏití novûj‰ích a inteligentnûj‰ích technologií k virtualizaci struktur.
Jedno z nejlep‰ích ﬁe‰ení virtualizace struktur
nabízejí virtuální sítû Cisco Virtual SAN (VSAN) obsaÏené v ﬁadû MDS 9000 SAN Switch Family. Ty dovolují vybudovat virtuální struktury nad sdílenou fyzickou strukturou, a omezit tak potﬁebu fyzického
budování sítû. To pochopitelnû vede k niÏ‰ím nákladÛm.
Nejmodernûj‰í virtuální sítû pak umoÏÀují dosahovat konsolidace pomocí platforem s inteligentními sluÏbami, které mají následující funkce:
■ podpora více protokolÛ vãetnû protokolÛ Fibre
Channel, iSCSI a FCIP
■ integrovaná víceprotokolová správa struktur
■ integrované pokroãilé odstraÀování problémÛ ve
struktuﬁe a diagnostické nástroje
■ bezpeãné zavádûní sítí SAN zahrnující správu
na bázi rolí a rozsáhlé sluÏby zaji‰Èující bezpeãnost struktury
Právû tyto vlastnosti má Cisco MDS 9000 Family. To umoÏÀuje této spoleãnosti a jejím partnerÛm
implementovat u zákazníkÛ ﬁe‰ení, jeÏ konsolidují
prostﬁedky SAN a vytváﬁejí snadnûji spravovatelnou,
vysoce dostupnou, ‰kálovatelnou a nákladovû efektivní síÈ.

Department
#1
VSAN

Common
Storage Pool
Shared
Amongst
VSANs

SAN Island
Department
#2
Department
#2
VSAN
SAN Island
Department
#3
SloÏená struktura se sítûmi VSAN.

Cisco MDS

Disk
Arrays

Department
#3
VSAN
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SAN 1

SAN 1
DWDM

SAN 2

8

‰piãkové bezpeãnostní sluÏby, které zaji‰Èují autentizaci a ‰ifrování dat zabezpeãující soukromí i integritu dat. Tato ﬁe‰ení dále podporují bezpeãnou správu sítû SAN zaloÏenou na standardech a hardwarovû vynuceném ﬁízení pﬁístupu.

SAN 2

SAN 3

SAN 3
Primary Data Center

Secondary Data Center

Tradiãní propojení „ostrÛvkÛ“ SAN.

Lepší ochrana, kontinuita a dostupnost
uložených dat
Inteligentní aplikace na úrovni struktury sítû SAN pﬁedstavují centralizované jednotky k ukládání dat. Jejich robustnost,
kvalita a míra zabezpeãení musejí odpovídat hodnotû dat, která jsou na nich ulo-

Pokročilá bezpečnost sítí SAN
Zabezpeãení sítí SAN má v˘znam zejména z hlediska ochrany integrity
a dostupnosti uloÏen˘ch dat. Komplexní ﬁe‰ení bezpeãnosti sítí SAN by
proto mûlo splÀovat následující ãtyﬁi
poÏadavky:
■ Bezpeãnou správu na bázi rolí
s centralizovanou autentizací, autorizací a záznamem v‰ech zmûn.
■ Centralizovanou autentizaci zaﬁízení pﬁipojen˘ch k síti, která zajistí, Ïe pﬁipojit lze pouze autorizovaná zaﬁízení.

Brocade SAN

Primary Site

SAN 1

SAN 1
DWDM
or
FCIP

SAN 2

SAN 3

SAN 3
Primary Data Center

Secondary Data
Center

Propojení pomocí VSAN je efektivní a ménû sloÏité.

Backup Site

MDS 9000 w/
MSM-18/4

VSAN 1
McData SAN

SAN 2

VSAN 2

IP
Network

VSAN 3

MDS
9222i

VSAN
4

Smûrování mezi VSAN, SAN od rÛzn˘ch v˘robcÛ nebo sdílen˘mi prostﬁedky.

■ Izolaci provozu a ﬁízení pﬁístupu, jeÏ se postará o to, aby zaﬁízení pﬁipojené k síti mohlo bezpeãnû odesílat a pﬁijímat data a bylo chránûno
pﬁed aktivitou ostatních zaﬁízení v síti.
■ ·ifrování v‰ech dat podporující obchodní kontinuitu, dálkové bezpeãné uloÏení dat a zálohování.
VyváÏené ﬁe‰ení bezpeãnosti u dne‰ních SAN sítí se tak stává pomûrnû nároãné z hlediska pomûru
nasazen˘ch technologií a nákladové stránky ﬁe‰ení.
Optimální ﬁe‰ení mÛÏe nabídnout právû Cisco MDS
9000 Family. T˘ká se to pﬁedev‰ím institucí a firem,
kde je vyÏadována nejvy‰‰í úroveÀ bezpeãnosti –
jde napﬁíklad o vládní organizace, banky ãi sektor
zdravotnictví, kde jsou uchovávány záznamy o pacientech. Komplexní pﬁístup Cisca k síÈové bezpeãnosti se odráÏí pﬁedev‰ím v systému MDS 9000
SAN-OS. Vedle virtuálních sítí VSAN, které umoÏÀují skuteãnou izolaci zaﬁízení pﬁipojen˘ch k síti SAN,
nabízí systém SAN-OS mnoho dal‰ích bezpeãnostních funkcí. Díky nim je moÏné vytvoﬁit nejlépe zabezpeãené lokální i dálkové instalace sítí SAN.
To umoÏÀuje Cisco Systems ve spolupráci s jeho partnery v oblasti sítí SAN dodávat zákazníkÛm

Ïená, pﬁiãemÏ tato hodnota v prÛbûhu ãasu neustále
roste. Musejí zohledÀovat také parametry jako rychlost a cenu, za kterou musejí b˘t konkrétní data dána k dispozici koncov˘m uÏivatelÛm, a jak dlouho
mají b˘t data uchovávána. Inteligentní aplikace tohoto typu proto prosazují vrstven˘ pﬁístup k ukládání dat, kdy jsou data pﬁiﬁazena k úloÏnému prostﬁedku na základû retenãních poÏadavkÛ, pﬁístupov˘ch pravidel a obchodních politik. Klíãové problémy, s nimiÏ se zákazník pot˘ká v oblasti zaji‰tûní systémÛ k ukládání dat, migrace a replikace dat,
zálohování a obnovy dat, vyuÏití ukládacích prostﬁedkÛ a rostoucích nákladÛ na ukládání, jsou v takov˘chto aplikacích ﬁe‰eny inteligentními funkcemi.
A právû to je klíãov˘ pﬁínos tûchto systémÛ.
Pﬁíkladem mohou b˘t vícevrstvé pﬁepínaãe Cisco MDS 9000 Series, které umoÏÀují zálohování dat
bez vyuÏití serveru se síÈovou podporou (NASB,
Network-Accelerated Serverless Backup). To umoÏÀuje zálohovat vût‰í objemy dat v krat‰ích ãasov˘ch
horizontech, protoÏe díky MDS 9000 Series lze pﬁesunout pohyb dat z rÛzn˘ch záloÏních serverÛ pﬁímo na pﬁepínaãe.
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Jednodušší správa dat
Virtualizace SAN optimalizuje vyuÏití prostﬁedkÛ
k ukládání dat formou vy‰‰í míry konsolidace a inteligentního zaji‰tûní. ZároveÀ zjednodu‰uje správu ukládání dat, protoÏe ta pﬁímo nezávisí na sloÏitosti rÛznorod˘ch fyzick˘ch topologií. Díky virtualizaci ukládání dat mohou administrátoﬁi:
■ Zajisit takovou tﬁídu prostﬁedkÛ k ukládání dat,
která splÀuje potﬁeby podnikov˘ch aplikací.
■ Zlep‰it obchodní kontinuitu a ﬁe‰ení kritick˘ch situací pomocí sluÏeb, jako je dálková replikace
a krátkodobé zálohy.
■ Vytvoﬁit vrstvené heterogenní prostﬁedí k ukládání dat a zajistit:
● lep‰í vyuÏití úloÏn˘ch prostﬁedkÛ
● centralizaci správy ukládání dat
● migraci dat bez naru‰ení
● sníÏení celkov˘ch nákladÛ na vlastnictví úloÏn˘ch prostﬁedkÛ

Modularita a rozšiřitelnost
Modulární architektura umoÏÀuje postupnû navy‰ovat virtualizaãní zpracování podle toho, jak roste
poptávka po takov˘chto sluÏbách. Produkty z ﬁady
Cisco MDS 9000 poskytují funkce a modularitu nezbytnou k implementaci virtualizace síÈového ukládání dat v rámci pﬁepínaãe. Cisco pﬁi jejím v˘voji
spolupracovalo se ‰piãkami v oboru a zkombinovalo modul Cisco MDS 9000 32-Port Fibre Channel
Storage Services Module (SSM) s virtualizaãním
softwarem. Vytvoﬁilo tak integrované ﬁe‰ení, jeÏ sniÏuje sloÏitost a náklady spojené se správou sítû
SAN. Distribuovaná a redundantní architektura obsaÏená ve virtualizaãních ﬁe‰eních Cisca umoÏÀuje neomezené roz‰iﬁování pﬁi zachování vysokého
v˘konu. Toho je dosaÏeno oddûlením ﬁídicí cesty
a datové cesty vstupnû/v˘stupních zaﬁízení a distribucí funkcí mapování vstupu a v˘stupu na v‰echny procesory. Virtualizace bûÏí na platformû MDS,
která zaji‰Èuje ‰kálovatelnost, stabilitu a bezpeãnost.
V˘hody pro zákazníky zahrnují:
■ SníÏen˘ dopad na aplikaãní servery dan˘ faktem, Ïe technologie MDS 9000 sniÏuje zátûÏ aplikaãních serverÛ i zálohovacích serverÛ.

■ Men‰í poãet zálohovacích serverÛ a média serverÛ.
■ Hladké zapojení a konfigurace ve stávajícím zálohovacím prostﬁedí, které je moÏné proto, Ïe
úloÏné prostﬁedky a páskové jednotky mohou b˘t
umístûny kdekoliv v síti SAN.
■ Úspory v oblasti:
● investiãních v˘dajÛ (spojené s omezením
poãtu media serverÛ a portÛ vyhrazen˘ch
k zálohování)
● provozních v˘dajÛ (spojen˘ch s velk˘mi
a ‰patnû ovladateln˘mi zálohovacími prostﬁedími)
V neposlední ﬁadû dal‰í v˘hodou je, Ïe Cisco
spolupracuje s ﬁadou v˘robcÛ zálohovacích systémÛ na poskytnutí ﬁe‰ení NASB solution.

BEZPROBLÉMOVÁ SPOLUPRÁCE SE ZAŘÍZENÍMI
DALŠÍCH VÝROBCŮ
DÛleÏitou v˘hodou SAN sítí od Cisca je moÏnost zapojit do nich zaﬁízení od dal‰ích v˘robcÛ. Protokol
SANTap umoÏÀuje transparentní zapojení aplikací
k ukládání dat závisl˘ch na konkrétních zaﬁízeních.
Koncoví uÏivatelé mohou vyuÏít ‰iroké ﬁady ﬁe‰ení
SANTap od nûkolika dal‰ích dodavatelÛ zaﬁízení
a aplikací. Mohou tak provádût heterogenní migraci a dálkovou replikaci dat, vytváﬁet krátkodobé zálohy a prÛbûÏnû chránit svá data (CDP, Continuous
Data Protection) a ﬁídit Ïivotní cyklus informací (ILM,
Information Lifecycle Management) pomocí inteligentního vrstveného ukládání dat. Protokol Cisco
SANTap poskytuje vysoce v˘konnou, spolehlivou
a heterogenní platformu, jiÏ lze snadno integrovat
do stávajících prostﬁedí.
¤e‰ení SANTap pﬁiná‰í následující v˘hody:
■ transparentní zapojení a zaji‰tûní aplikací k ukládání dat vázan˘ch na konkrétní zaﬁízení
■ Ïádné naru‰ování primárního vstupu a v˘stupu
mezi serverem a ukládacím polem
■ sluÏby ukládání dat dostupné na vyÏádání
■ ‰kálovatelné aplikace k ukládání dat vázané na
konkrétní zaﬁízení
Vladimír KrejãÛ,
Business Development Manager, Cisco Systems

Virtualizace
na platformě Microsoft
Virtualizace je slovo, které je v oblasti IT sly‰et stále více a z mnoha stran. Z pÛvodních prográmkÛ,
které slouÏily hlavnû administrátorÛm pro testování
jejich prostﬁedí, se pomalu, ale jistû stává velmi konkurenceschopné ﬁe‰ení, které se v mnoha pﬁípadech uplatÀuje i na serverové, tedy nejvy‰‰í úrovni.

DŮVODY PRO VIRTUALIZACI
Pojìme se ale na celou problematiku podívat pûknû
od zaãátku. S v˘vojem stále v˘konnûj‰ího hardwaru

postupnû do‰lo k velmi nezvyklé situaci. Hardware
poãítaãÛ zaãal b˘t v mnoha pﬁípadech natolik v˘konn˘, Ïe jej ani serverové aplikace nedokázaly zcela vytíÏit a plnû vyuÏít. A to byl pﬁesnû ten moment,
kdy se o celou situaci zaãali zajímat lidé, které napadlo, jak s tímto zbyl˘m v˘konem naloÏit. A právû
tak vzniklo dal‰í odvûtví – virtualizace – které od té
doby pﬁineslo mnoho zajímav˘ch zmûn a vylep‰ení.
DÛvodÛ a argumentÛ, proã vyuÏít virtuálního prostﬁedí, je celá ﬁada. Tím asi nejdÛleÏitûj‰ím je ser-
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verová konsolidace. Pokud monitorujete v˘konnost
a hardwarové zatíÏení sv˘ch serverÛ, moÏná jste si
v‰imli, Ïe ne vÏdy jsou tyto servery plnû vyuÏity –
pﬁíkladem mÛÏe b˘t situace, kdy si napﬁíklad v˘vojov˘ t˘m va‰ich internetov˘ch stránek zaÏádá o testovací server s 2× CPU a 4 GB RAM, pﬁiãemÏ vy následnû zjistíte, Ïe je tento server vyuÏit na pouhopouhá 3 %. Jistû se shodneme, Ïe toto asi není nejlep‰í investice. Pokud takov˘chto serverÛ máte ve
firmû více, je nejvy‰‰í ãas zaãít pﬁem˘‰let o jejich
migraci do virtuálního prostﬁedí.
Tím ale nezískáte pouze optimalizované vyuÏití
hardwarov˘ch prostﬁedkÛ, ale souãasnû také tyto
servery fyzicky zmizí z va‰í serverovny, coÏ pﬁiná‰í
celou ﬁadu dal‰ích v˘hod. Napﬁíklad men‰í mnoÏství kabeláÏe, men‰í problémy s ﬁe‰ením v˘padku
napájení a v neposlední ﬁadû se vám také sníÏí teplota v serverovnû, a u‰etﬁíte tím na klimatizaci. Na
vlastní oãi jsem takto vidûl, jak firma, která provozovala nûkolik stovek serverÛ, mohla po úspû‰né
migraci do virtuálního prostﬁedí zru‰it nûkolik chránûn˘ch místností.
Kromû lep‰í vyuÏitelnosti v˘konu serverÛ se ale
nabízejí i dal‰í v˘hody – virtuální prostﬁedí je vynikající pro rÛzná testování a ‰kolení zamûstnancÛ. Dále
jej skvûle vyuÏijete v situaci, kdy musíte provozovat
(napﬁ. kvÛli nekompatibilní aplikaci) star‰í operaãní
systémy. ProtoÏe virtuální servery nevidí fyzick˘ hardware, ale vÏdy jen ten virtuální, není problém takov˘to server vzít a pﬁenést jej na jin˘ server, kde bûÏí
stejná virtualizaãní platforma. CoÏ vám opût umoÏÀuje optimalizovat zatíÏení serverÛ va‰imi virtuálními
stroji. Abych ale tuto technologii pouze nevychvaloval, je potﬁeba ﬁíci, Ïe ne vÏdy je virtualizace v˘hodná. Nûkdy potﬁebujete plnû vyuÏít v˘kon serveru a virtuální platforma by zde byla jaksi „navíc“. Nebo aplikace vyÏaduje pﬁístup ke speciálnímu hardwaru, kter˘ není ve virtuálním serveru „vidût“.

VMM
Type-2 VMM

Hybrid VMM

■ „Virtual Server 2005 R2“ je také nabízen zcela
zdarma a na rozdíl od svého men‰ího bratﬁíãka je
urãen pro bûh na serverové platformû a pro bûh virtuálních serverÛ, které mají neustále bûÏet, a poskytovat tak své sluÏby klientÛm.
Kromû v˘‰e uveden˘ch produktÛ se mÛÏete setkat i s velmi ãerstvou novinkou jménem „System
Center Virtual Machine 2007“. Tento produkt se
zamûﬁuje na lep‰í spravovatelnost celého virtuálního prostﬁedí. V situaci, kdy provozujete nûkolik
„Virtual ServerÛ 2005“, je velmi obtíÏné centrálnû
ﬁídit v‰echny servery (aÈ fyzické, nebo virtuální).
Pﬁedstavte si tedy, Ïe získáte skvûlou konzoli, ze
které vidíte a ﬁídíte v‰echny virtuální servery, které
ve svém prostﬁedí máte. Plus to, Ïe získáte perfektní pﬁedstavu o jejich stavu ãi vytíÏení a v pﬁípadû potﬁeby mÛÏete optimalizovat v˘konnost fyzick˘ch serverÛ vhodn˘m umístûním nov˘ch virtuálních strojÛ na ménû vytíÏen˘ nod. Nebo mÛÏete
kter˘koli virtuální server pﬁemigrovat na jin˘ fyzick˘ server, kter˘ má více dostupn˘ch systémov˘ch
prostﬁedkÛ – pﬁi vyuÏití SAN diskÛ se potom jedná
o velmi rychlou migraci neboli pﬁehození serveru
z nodu na nod. Pﬁi vytváﬁení nov˘ch serverÛ vám
velmi pomohou vámi pﬁedpﬁipravené konfigurace
serverÛ, které cel˘ proces nasazení velmi razantnû zjednodu‰ují! Dále mÛÏete pomocí tohoto nástroje migrovat fyzické servery do virtuálního prostﬁedí, takÏe slouÏí jako velmi podstatn˘ pomocník
pﬁi pﬁechodu na virtuální infrastrukturu. MÛÏete také konvertovat virtuální stroje od konkurenãního
produktu VMware tak, aby bez problémÛ bûÏely i na
platformû Microsoft. Cel˘ System Center Virtual Machine je mj. postaven nad Windows Powershell,
a není tedy problém cokoli naskriptovat a ﬁídit pomocí textové konzole. Novinek, které tento produkt
pﬁiná‰í, je jistû mnoho, a proto vám doporuãuji se
s ním seznámit. V pﬁí‰tích verzích (ãi opravn˘ch balíãcích) by mûla pﬁib˘t podpora pro „hypervizor“ ve Windows Serveru 2008
a také podpora serverÛ VMware a XEN.

Type-1 VMM
(Hypervisor)

BUDOUCNOST

Na zaãátku pﬁí‰tího roku by mûl Microsoft uvolnit novou vlajkovou loì sv˘ch
produktÛ – Windows Server 2008. Po
VMM
Guest 1 Guest 2
Guest 1 Guest 2
cca 180 dnech od jeho uvedení bude
uvolnûn zdarma ke staÏení doplnûk ve
Host OS
VMM
VMM
Host OS
formû dal‰í role, kterou bude schopen
Hardware
Hardware
Hardware
tento server provozovat. Ano, jedná se
Příklad:
Příklad:
Příklad:
o nov˘ virtuální server, pracující na báJVM
Virtual PC & Virtual
Windows
zi hypervizoru, kter˘ má zatím kódové
CLR
Server
Virtualization
oznaãení Viridian. Pokud si jej budete
chtít vyzkou‰et, mÛÏete. První verze,
Současnost
Budoucnost W2008
která veﬁejnû spatﬁila svûtlo svûta, je
souãástí verze RC0 Windows Serveru
2008, jeÏ byla uvolnûna v nedávné dobû. Tato verSOUČASNOST
ze pﬁiná‰í celou ﬁadu nov˘ch moÏností a funkcí. Na
V souãasnosti nabízí spoleãnost Microsoft nûkolik
rozdíl od pﬁedchozího chápání, kdy napﬁíklad VirproduktÛ, které se virtualizací zab˘vají. Dal‰í v˘tual Server 2005 je stále jen aplikací bûÏící nad opeznamná vylep‰ení právû pﬁicházení na trh anebo
raãním systémem Windows, bude Viridian pﬁistujsou plánována ve velmi blízké budoucnosti.
povat k celé problematice zcela jinak, a to formou
■ „Virtual PC 2007“, kter˘ je nabízen zcela zdartzv. hypervizoru. Pﬁi jeho implementaci dojde k vyma, je v zásadû klientsk˘m virtualizaãním progratvoﬁení velmi tenké vrstvy softwaru a teprve nad ní
mem. Primárnû byl vyvinut pro bûh na klientech, ktebude provozováno dal‰í virtuální prostﬁedí.
ﬁí si chtûjí obãas spustit nûjak˘ systém ãi aplikace
Hypervizor bude vyÏadovat pﬁítomnost specificve virtuálním prostﬁedí. Ideální pomocník pro admikého hardwaru pro podporu virtualizace (napﬁ. Innistrátory, v˘vojáﬁe a mnohé dal‰í…
Guest 1

Guest 2
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tel Virtualization Technology nebo AMD „Pacifica“),
ale nabídne novû i moÏnost virtualizace x64bitové
platformy. Dále pﬁibude podpora více procesorov˘ch virtuálních serverÛ, plus bude pﬁidána plná
kontrola nad vyuÏitím prostﬁedkÛ fyzického serveru
(napﬁ. CPU nebo I/O operací). Samozﬁejmostí budou operace „UloÏ a obnov“ nebo technologie
„snímkování“ – tedy ukládání obrazÛ virtuálního serveru v konkrétním okamÏiku s moÏností jeho obnovy (napﬁ. pﬁed instalací service packu). Poãkejme
si tedy na první veﬁejné betaverze a zanedlouho také na finální verzi Viridianu!

nologii nabídnou, a také trochu poodhalit rou‰ku
nad budoucím v˘vojem. V pﬁípadû, Ïe byste se chtûli o jednotliv˘ch produktech dozvûdût je‰tû více, mÛÏete nav‰tívit níÏe uvedené odkazy:
■ Virtual PC 2007: www.microsoft.com/windows/
/products/winfamily/virtualpc
■ Virtual Server 2005: www.microsoft.com/
/windowsserversystem/virtualserver
■ System Center Virtual Machine 2007:
www.microsoft.com/systemcenter/scvmm
■ Windows Server 2008 (beta):
www.microsoft.com/windowsserver2008

ZÁVĚR
SnaÏil jsem se zde v nûkolika vûtách popsat v˘hody virtuálního prostﬁedí, seznámit vás s konkrétními
produkty spoleãnosti Microsoft, které vám tuto tech-

Martin Pavlis,
martin@pavlis.net,
Microsoft MVP

Tempora mutantur
et nos mutamur in ilis
Magazín Data v péãi MHM dostáváte do sv˘ch
rukou jiÏ dva roky. Na zaãátku stál nápad „ãas od
ãasu nûco napsat“ o praktick˘ch zku‰enostech
s ukládáním dat, o technologiích a o data managementu. Av‰ak jak je uvedeno v nadpisu, ãasy se mûní a my se mûníme s nimi. Z plánovaného obãasníku se vyvinulo témûﬁ standardní periodikum a – pﬁiznejme si to – nûkdy se radost pﬁispûvatelÛ z toho,
Ïe mohou napsat pûkn˘ ãlánek, mûní ve starost, zda stihnou napsat dobr˘ ãlánek
v termínu.
Co se v‰ak zmûnilo v oblasti
dat, v jejich ukládání a v managementu dat? Zaãnu tím,
co se nezmûnilo: trval˘ nárÛst
objemu datové základny. Dnes není neobvyklé, Ïe
máme na sv˘ch domácích poãítaãích desítky gigabajtÛ sv˘ch osobních dat (fotky, filmy, e-maily atd.).
A co teprve podniková datová základna. V souãasnosti se setkáváme i u mal˘ch podnikÛ s datovou základnou v ﬁádu nûkolika terabajtÛ (ãi desítek TB).
Samotné disky v diskov˘ch polích dosahují standardnû velikosti stovek GB, a uloÏení nûkolika TB
není proto nic sloÏitého. Disková pole jiÏ nejsou nûãím exkluzivním a pro mnohé v˘robce (a také uÏivatele) se stala obchodní „komoditou“, tedy zboÏím, které je moÏno si koupit tﬁeba v internetovém
obchodû. TakÏe v‰e je vyﬁe‰eno a my nemáme
o ãem psát, neboÈ problémy s ukládáním dat jsou
jiÏ vyﬁe‰eny? Nikoliv!!!
Právû nyní zaãínají ty pravé problémy. Ztráta jednoho disku dnes znamená ztrátu nepomûrnû vût‰ího mnoÏství informací neÏ v minulosti. SníÏení ceny on-line diskov˘ch pamûtí umoÏÀuje vyuÏít tato
zaﬁízení pro back-up, ãi dokonce pro archiv, a to ve
svém dÛsledku vede k poﬁizování dal‰ích diskov˘ch
polí. Datová infrastruktura se tak stává sloÏitûj‰í a v˘-

sledkem je sloÏitûj‰í datov˘ management. Navíc se
musíme neustále bránit pﬁed následky disaster stavÛ. K otázkám, jaká disková pole si poﬁídit a jak˘m
zpÛsobem ho pﬁipojit (DAS, SAN, NAS, iSCSI), pﬁistupuje je‰tû dÛleÏitûj‰í otázka: Jak datovou infrastrukturu co nejefektivnûji vyuÏít (napﬁ. otázka TCO)?
Tedy ãesky: „Jak mít za co nejménû penûz co nejvíc muziky?“
Ukazuje se, Ïe dÛleÏitûj‰í neÏ samotn˘ hardware jsou dnes softwarové komponenty umoÏÀující management dat, virtualizaãní nástroje slouÏící k efektivnûj‰ímu vyuÏití zdrojÛ,
koncepty a ﬁe‰ení konkrétních situací. Více neÏ dﬁíve jsou dÛleÏité mechanismy ochraÀující uÏivatele pﬁed fatálními následky disaster stavÛ (tzv. disaster recovery plány)
a v neposlední ﬁadû nejenom teoretická znalost best
practices, tedy ovûﬁen˘ch metod a postupÛ, jak nejlépe ﬁe‰it pﬁíslu‰n˘ problém. Jedná se v‰ak o vûci
jemné a obtíÏnû uchopitelné, vûci, které se tûÏko popisují a jejichÏ popis je vÏdy „trochu“ jin˘ neÏ realita (napﬁíklad proto, Ïe jakákoliv ﬁe‰ení jsou víceménû závislá jak na v˘chozím stavu, tak na poÏadované úrovni ﬁe‰ení – a obû podmínky se podnik od podniku li‰í).
TakÏe mi nezb˘vá neÏ vyzvat vás, na‰e ãtenáﬁe
a uÏivatele v˘poãetní techniky, abyste odváÏnû
zvedli telefon ãi spí‰e sedli k poãítaãi a napsali nám
e-mail a seznámili nás zcela nezávaznû se sv˘mi
problémy a (pﬁípadnû) poÏádali o pomoc. PﬁestoÏe
pí‰eme ãlánky a vydáváme magazín Data v péãi,
soudíme, Ïe FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS
a jsme pﬁipraveni vám to dokázat.
Martin Miloschewsky
provozní ﬁeditel MHM computer, s. r. o.
mm@mhm.cz
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NOVINKA

Hitachi Simple
Modular Storage 100
12

SPOLEâNOST HITACHI UVEDLA V POLOVINù ¤ÍJNA 2007 NA TRH REVOLUâNÍ, JEDNODUCHÉ A SPOLEHLIVÉ ¤E·ENÍ PRO UKLÁDÁNÍ A OCHRANU DAT PRO MALÉ A ST¤EDNÍ ZÁKAZNÍKY (SMB), KTERÉ ALE I VE SVÉ KATEGORII NABÍZÍ POKROâILÉ FUNKCE DOSUD TYPICKÉ PRO ENTERPRISE DISKOVÉ SYSTÉMY. SIMPLE MODULAR STORAGE 100
(SMS 100) P¤EDSTAVUJE IDEÁLNÍ ¤E·ENÍ PRO MEN·Í ZÁKAZNÍKY S RYCHLE ROSTOUCÍM OBJEMEM DAT, KTE¤Í HLEDAJÍ SYSTÉM PRO UKLÁDÁNÍ DAT, JENÎ SE JEDNODU·E NAINSTALUJE, SPRAVUJE A LEHCE SE INTEGRUJE V PROST¤EDÍ MICROSOFT WINDOWS A S DAL·ÍMI APLIKACEMI TYPICK¯MI PRO SMB SEGMENT.
Typick˘ mal˘ a stﬁední zákazník
dnes nemá k dispozici t˘m storage
expertÛ, kteﬁí se starají o instalaci
a správu úloÏn˘ch systémÛ. S pomocí Hitachi Simple Modular Storage ho ani nebude potﬁebovat. Systém je tak jednoduch˘ a intuitivní
na instalaci, pouÏití a správu, Ïe jej
mÛÏe ovládat kdokoli bez technického ‰kolení. BûÏn˘ uÏivatel dokáÏe tento systém nainstalovat a nakonfigurovat v ﬁádu minut pomocí jednoduchého
grafického softwaru, kter˘ ho jednodu‰e naviguje
cel˘m procesem. Po provedení základního nastavení systému se o nûj jiÏ témûﬁ nemusíte starat, cel˘ systém je navrÏen tak, aby byl v provozu po dobu nûkolika let bez nutnosti zásahu obsluhy. Zákazník tak mÛÏe vyuÏít svÛj drahocenn˘ ãas a zdroje pro správu, zaji‰tûní a rÛst svého primárního byznysu a nikoliv pro správu sloÏitého IT prostﬁedí.
Hitachi tak splÀuje stále rostoucí poÏadavky na zjednodu‰ení storage systémÛ na úroveÀ vhodnou pro
bûÏné spotﬁebitele. Hitachi Simple Modular StoraINOVACE HITACHI: Patentované technologie Repair Slots a Auto-Migration
Systém Hitachi Simple Modular Storage obsahuje dvû novû patentované technologie, které
jsou revoluãní v oblasti mal˘ch diskov˘ch polí.
První z nich je pouÏití dvou tzv. repair slotÛ,
s jejichÏ pomocí mÛÏe uÏivatel v pﬁípadû poruchy disku nahradit vadn˘ disk nov˘m diskem.
Systém po vloÏení nového disku automaticky
zahájí obnovu dat a zaãlení nov˘ disk do diskové skupiny. PÛvodní vadn˘ disk se nevrací,
zÛstává v systému.
Druhou novû patentovanou technologií je funkce Auto-Migration, která podobnû jako ta pﬁedchozí v pﬁípadû poruchy nebo pﬁi upgradu na
systém s vût‰í kapacitou provede automaticky
migraci dat z celého pÛvodního systému na
systém nov˘. Celá migrace je velmi jednoduchá a provádí ji sám uÏivatel. Tûmito nov˘mi
technologiemi Hitachi extrémnû zjednodu‰uje
nároky na servis nov˘ch zaﬁízení a umoÏÀuje
provádût servisní zásahy pﬁímo uÏivatelem.

ge 100 je nabízen za cenu, kterou si mÛÏe dovolit
kaÏd˘ uÏivatel – její v˘‰e zaãíná na 90 tisících Kã
bez DPH.
Na Hitachi Simple Modular Storage systém se
tak mÛÏeme podívat analogicky jako na USB pamûÈov˘ disk pro va‰e PC – po zasunutí do konektoru pracuje a nemusíte se starat o jeho nastavování a údrÏbu. Podobnû systém SMS100 po jednoduché instalaci mÛÏete pﬁipojit virtuálnû k libovolnému serveru pomocí Ethernet (iSCSI) sítû. Nepotﬁebujete k tomu Ïádnou storage expertizu!

JEDNODUCHOST DOVEDENÁ K EXTRÉMU
Systém Hitachi Simple Modular Storage je navrÏen
s vyuÏitím desítek let zku‰eností firmy Hitachi jak se
spotﬁební elektronikou, tak se systémy pro ukládání dat. V‰echny tyto zku‰enosti se uplatÀují v jediném systému, kter˘:
■ OdstraÀuje hlavní prvky sloÏitosti storage systémÛ a nahrazuje je intuitivními, témûﬁ instinktivními ovládacími prvky, coÏ umoÏÀuje mal˘m
podnikÛm i podnikÛm s mnoha poboãkami oprostit se od dﬁívûj‰ího mnohahodinového studia manuálÛ a práce s nespoãetn˘mi kabely, konektory a sloÏit˘mi rozhraními.
■ Zahrnuje vysoce intuitivní grafické rozhraní
prÛvodce pro nastavení a autokonfiguraãní
software, kter˘ umoÏÀuje nainstalovat systém
a plnû jej zprovoznit bûhem nûkolika minut.
■ Poskytuje nepﬁetrÏitou dostupnost dat díky
unikátnímu diskovému slotu typu „plug-and-play“
(repair slot). Pokud dojde k selhání disku, za‰le
Hitachi zákazníkovi nov˘ disk po automatickém
on-line upozornûní z ﬁídicí konzole systému Simple Modular Storage. Po obdrÏení disku jej jednodu‰e zasunete do vpﬁedu pﬁístupného diskového slotu oznaãeného jako repair slot – aniÏ by
bylo tﬁeba vyjímat nebo vracet jakékoli stávající disky a naru‰ovat poÏadavky na uloÏe-
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ná data. Systém se automaticky postará o znovuvytvoﬁení pÛvodní diskové skupiny chránûné pomocí RAID 6. Tato uÏivatelsky pﬁívûtivá
funkce zaji‰Èuje, Ïe v Ïádném pﬁípadû nemÛÏe
dojít k nechtûnému vyjmutí nesprávného disku,
a chrání tak va‰e dÛleÏitá data.
■ UmoÏÀuje vám snadno upgradovat na nov˘
systém Hitachi Simple Modular Storage v pﬁípadû, Ïe potﬁebujete dále zv˘‰it kapacitu. Pokud jste si zakoupili model s kapacitou 1 TB a nyní potﬁebujete 5 TB, pak po objednání nového
systému Simple Modular Storage a pomocí patentované funkce Hitachi Auto-Migration rychle
a snadno zkopíruje v‰echna va‰e existující data
a licence na nov˘ systém – jde o sluÏbu, která

■

není dostupná u Ïádného jiného storage produktu této tﬁídy.
OdstraÀuje problémy se zálohováním vytváﬁením okamÏit˘ch snímkÛ dat nebo úpln˘ch kopií
v‰ech va‰ich dat a nabízí moÏnost zotavení po
selhání s volitelnou vzdálenou replikací, v‰e z jednoduché ﬁídicí konzole s grafick˘mi ikonami.
Pokud je va‰e síÈ LAN uÏ mimo provoz, mÛÏete pokraãovat v práci s vyuÏitím systému
Hitachi Simple Modular Storage, protoÏe
v‰echny zmûny dat od poslední replikace jsou
automaticky ukládány na disk. Po obnovení ãinnosti sítû LAN dojde k synchronizaci va‰eho systému Simple Modular Storage pomocí provûﬁeného softwaru Hitachi SimpleDR pro asynchronní vzdálené kopie dat.
Poskytuje ekologické a energeticky úsporné
úloÏi‰tû dat a plnû odpovídá smûrnici RoHS
(Reduction of Hazardous Substances), která
omezuje pouÏití nebezpeãn˘ch materiálÛ v elektronick˘ch zaﬁízeních.
Dá se rychle nainstalovat a vydrÏí v nepﬁetrÏitém provozu pût let i déle prakticky bez údrÏby nebo servisu, coÏ odpovídá legendární spolehlivosti produktÛ Hitachi.

V pﬁipojené tabulce jsou uvedeny základní parametry systému Simple Modular Storage 100. Dal‰í
informace vãetnû podrobn˘ch technick˘ch specifikací naleznete na: www.hds.com/products/storage-systems/simple-modular-storage.html
Roman Kaln˘, Hitachi Data Systems

Hitachi Simple Modular Storage 100 – specifikace
■ Model s 1 ﬁadiãem: dva 1GB/s Ethernet porty pro iSCSI pﬁipojení, 1GB cache pamûÈ a podpora aÏ 1 024 logick˘ch jednotek (LUN)
■ Model se 2 ﬁadiãi: ãtyﬁi 1GB/s Ethernet porty pro iSCSI pﬁipojení, 2GB cache pamûÈ a podpora aÏ 2 048 logick˘ch jednotek (LUN)
■ Model se 2 ﬁadiãi: pracují v reÏimu active-active a zaji‰Èují load balancing vãetnû nativní podpory path fail-over (MPIO,
MPXiO apod.)
■ V‰echny modely: dodávají se pﬁedkonfigurované s kompletní ochranou dat pomocí zabezpeãení RAID 6 (duální parita)*,
ani v pﬁípadû souãasného v˘padku dvou SAS nebo SATA II diskÛ nedojde ke ztrátû dat
■ V‰echny modely: dva jednodu‰e pﬁístupné sloty pro v˘mûnu diskÛ (repair slots) umoÏÀují jednoduchou a rychlou v˘mûnu
vadného disku
■ V‰echny modely: Hitachi Storage Navigator Modular 2 software pro jednoduchou správu systému ovládan˘ pﬁes jednoduché GUI rozhraní, umoÏÀuje instalaci a konfiguraci systému, vytvoﬁení logick˘ch jednotek, nastavení bezpeãnostních pravidel a zálohování/obnovu dat (interní i vzdálenou)
■ Dostupné pro modely se dvûmi ﬁadiãi: Hitachi Copy-on-Write Snapshot software pro vytváﬁení okamÏit˘ch kopií dat pro zálohování, umoÏÀuje vytvoﬁit aÏ 15 kopií dat
■ Dal‰í voliteln˘ software (pro modely se dvûmi ﬁadiãi): Hitachi ShadowImage Replication software pro zálohování a obnovu
dat a Hitachi TrueCopy Extended software pro asynchronní vzdálenou replikaci dat mezi dvûma SMS100 systémy
■ Podporované OS: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Novell Netware, Red Hat Linux, Red Flag Linux, SuSE Linux, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris a VMware
■ 3 roky záruka na v‰echny komponenty s moÏností roz‰íﬁení záruky na ãtvrt˘ a pát˘ rok
Technické specifikace
V˘‰ka:
8,7 cm (2U)
·íﬁka:
48,26 cm
Hloubka: 73,14 cm
Váha:
30 kg (maximální konfigurace)

Pﬁíkon:
Napájení:
Hluãnost:

800 VA (normální provoz)
200–240 V
58 dB

Kapacita/typ diskÛ
Kapacita
500GB SATA II
750GB SATA II
a poãet otáãek diskÛ
7 200 rpm
7 200 rpm
Konfigurace se 6 disky
2 TB
3 TB
Konfigurace s 8 disky
3 TB
4,5 TB
Konfigurace s 12 disky**
4,5 TB
6,75 TB
* konfigurace RAID 6 vyuÏívá ekvivalent dvou diskÛ pro ukládání parity
** konfigurace s 12 disky obsahuje 1 spare disk pro obnovu dat

146GB SAS
15 000 rpm
584 GB
876 GB
1,314 TB

300GB SAS
15 000 rpm
1,2 TB
1,8 TB
2,7 TB

13
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Komplexní projektové řízení
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stûÏejní dopad na kvalitu koneãného produktu projektu. Hlavní úkoly manaÏera projektu v této fázi jsou:
■ Sledovat a kontrolovat v˘voj projektu.
■ Pravidelnû podávat zprávy zadavateli projektu.
■ Kontrolovat ãerpání v‰ech zdrojÛ ve vazbû na
plán projektu.
■ V pﬁípadû potﬁeby korigovat plán projektu.
V na‰em modelovém pﬁíkladu nyní dochází k vlastní implementaci vybraného ﬁe‰ení vysoké dostupnosti e-mailÛ, které vy‰lo vítûznû z v˘bûrového ﬁízení. Realizaãní fáze vût‰inou zaãíná uzavﬁením smluv
s dodavatelem. Smlouvy obsahují nejen v‰echny závazky dodavatele z v˘bûrového ﬁízení, ale také sankce za jejich nedodrÏení, neboÈ je to optimální pojistka, aby snaha dodrÏet termíny i kvalitativní úroveÀ
ﬁe‰ení byla i ze strany dodavatele maximální.
Celé ﬁe‰ení je nezbytnû nutné mít dÛkladnû dokumentované. Dokumentace v‰ech parametrÛ ﬁe‰ení je potﬁebná pro budoucí úpravy systému ãi jakékoliv projekty, které na systém vysoce dostupné
e-mailové sluÏby budou navazovat. Po implementaci celého ﬁe‰ení je nezbytné pﬁed spu‰tûním systému do ostrého provozu provést testování a kontrolu dodrÏení v‰ech poÏadovan˘ch parametrÛ – provést Quality assessment. PakliÏe je ﬁe‰ení shledáno jako plnû funkãní, je moÏné ho uvést do rutinního provozu. Tím je ukonãena fáze implementace,
ale nikoliv cel˘ projekt – ten pokraãuje je‰tû závûreãnou fází.

Vût‰ina z nás se setkává se slovem projekt kaÏd˘
den. Za projekt jsme si zvykli oznaãovat nejrÛznûj‰í aktivity ve v‰ech oblastech na‰eho Ïivota. Slovo
projekt v pojetí projektového ﬁízení má svÛj jasn˘ v˘znam, dan˘ napﬁíklad normou ISO 10006.
Projekt je ideálním pojmem k popisu procesu zmûn
v celé organizaci nebo v jakékoliv její ãásti.
Jako pﬁíklad v dal‰ím textu nám mÛÏe dobﬁe poslouÏit vybudování vysoce dostupného e-mailového systému. Je to typick˘ pﬁíklad zavádûní zmûny
do ICT infrastruktury organizace s dopadem na její ostatní ãinnosti.

FÁZE PŘÍPRAVY
KaÏd˘ projekt je potﬁeba zaãít fází pﬁípravy. Ve fázi pﬁípravy dojde ke stanovení základních parametrÛ
projektu. Základními parametry jsou termín realizace a cena projektu. V této fázi se jedná jen o velice
hrubé odhady, které budou v dal‰ích krocích zpﬁesÀovány. Jsou to spolu s riziky projektu a s hodnocením pﬁínosÛ hlavní parametry, které rozhodnou
o dal‰ím osudu projektu, o tom, zda se bude pokraãovat v dal‰ích krocích, ãi zda projekt bude jiÏ
v této fázi ukonãen.
V na‰em modelovém pﬁikladu dojde k anal˘ze
ICT prostﬁedí, k v˘bûru vhodn˘ch technologií pro
zv˘‰ení dostupnosti e-mailÛ a k odhadu jejich cen.
ZároveÀ by mûly b˘t ze strany managementu spoleãnosti odhadnuty finanãní dopady spojené s v˘padkem e-mailové sluÏby.

FÁZE UKONČENÍ
FÁZE PLÁNOVÁNÍ

Cílem fáze ukonãení je formálnû uzavﬁít v‰echny procesy, které byly v souvislostí s projektem nastartovány (napﬁ. smluvní vztahy). ZároveÀ dochází i k vyhodnocení projektu a k ohodnocení v˘konu pracovníkÛ a spoleãností, které se na projektu podílely.

Ve fázi plánování je projekt jiÏ blíÏe specifikován.
Dojde k sestavení reálného rozpoãtu a plánu projektu. Na základû tûchto údajÛ je projekt schvalován pro realizaci. Pro vût‰inu projektÛ je tento bod
zlomov˘m z hlediska dal‰ího pokraãování. JiÏ jsou
pomûrnû pﬁesnû známy klíãové parametry, a nic tedy zainteresovan˘m pracovníkÛm nebrání definitivnû schválit realizaci ãi ji zamítnout.
Modelov˘ projekt by v této fázi pokraãoval vypsáním v˘bûrového ﬁízení na dodavatele ﬁe‰ení. Z v˘bûrového ﬁízení by vyplynula jak koneãná cena, tak harmonogramy implementace. Je nezbytné, aby v˘bûrové ﬁízení bylo správnû vedeno, a v˘sledkem tedy
byly skuteãnû koneãné údaje garantované vybran˘m dodavatelem. Na základû tûchto údajÛ padne
koneãné rozhodnutí
managementu spoleãFáze
Fáze
nosti, zda zahájit reapřípravy
plánování
lizaci, ãi nikoliv.

Convenio Consulting nabízí sv˘m zákazníkÛm
nejen realizaci jednotliv˘ch krokÛ (jako napﬁíklad
návrh architektury nebo pﬁípravu zadání v˘bûrového ﬁízení), ale pﬁedev‰ím ﬁízení celého projektu – od návrhu architektury pﬁes ﬁízení procesu implementace aÏ po pﬁedání ﬁe‰ení do provozu v poÏadované kvalitû, ve stanoveném ãase
a za dodrÏení pﬁedpokládan˘ch nákladÛ.
Miroslav Teichman, teichman@convenio.cz
Fáze
realizace

Fáze
ukončení

FÁZE REALIZACE
Realizaãní fáze je stûÏejní etapou pﬁi realizaci projektu. V této
fázi dochází k ãerpání nejvût‰ího objemu
penûz, jsou nejvíce
vyuÏívány i dal‰í, pﬁedev‰ím lidské zdroje.
Zde probíhající procesy mají zároveÀ

Dokumentace
Návrh
infrastruktury

Výběr technologie
a dodavatele

Implementace

Design IT procesů

Schválení

Schválení

(technologie,
čas, peníze)

(technologie,
peníze)

Quality
assessment

Předání
do provozu
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SOUTùÎ

Soutěž
V této rubrice pﬁiná‰íme soutûÏní otázky
a jsme zvûdavi na va‰e odpovûdi.
Hlavním tématem tohoto ãísla je virtualizace. Na titulní
stranû je stereogram, ve kterém je ukryta odpovûì na
dne‰ní otázku. Stereogramy v souãasné podobû jsou
známy asi 30 let. Jsou to prostorové obrázky, v nichÏ
jsou ukryty 3D objekty, a jsou patrné jen pﬁi speciálním
pohledu. Podrobné informace, jak se dívat na stereogramy, a dal‰í stereogramy k prohlíÏení naleznete na
na‰ich webov˘ch stránkách www.datavpeci.cz.

DNE·NÍ OTÁZKA ZNÍ:
Co skr˘vá stereogram na titulní
stránce ãasopisu?

OTÁZKA Z MINULÉHO âÍSLA ZNùLA:
Co znamená v angliãtinû zkratka iSCSI?
Správná odpovûì zní:
internet Small Computer System Interface
ISCSI je síÈov˘ protokol rodiny TCP/IP protokolÛ.
Pﬁedstavuje slouãení protokolu SCSI (Small Computer System Interface) a protokolu TCP/IP. ISCSI
slouÏí k pﬁipojení datového úloÏi‰tû pﬁes bûÏnou
LAN síÈ, ãímÏ v˘raznû sniÏuje celkové náklady,
tzv. TCO.
Z mnoha správn˘ch odpovûdí na otázku z minulého ãísla byl vylosován pan Martin Viták z Prahy.
Gratulujeme a zasíláme malou pozornost od 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 29. 2. 2008, âEKÁ JAKO OBVYKLE MAL¯ DÁREK.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA INFORMUJE

Co skrývá pojem „Platforma i2010“?
Evropská komise vyhlásila v ãervnu 2005 Iniciativu
„i2010 – evropská informaãní spoleãnost pro rÛst
a zamûstnanost“, podporující spoleãensk˘ rÛst, zamûstnanost a konkurenceschopnost vznikem jednotného evropského informaãního prostoru, inovace a investice do v˘zkumu, spoleãenské zaãleÀování, lep‰í veﬁejné sluÏby a zlep‰ení kvality Ïivota.
Na iniciativu odpovûdûlo projektové konsorcium
âeské vûdeckotechnické spoleãnosti pro informatizaci a informaãní technologie, katedry telekomunikací Fakulty elektrotechnické âVUT, Hospodáﬁské
komory hl.m. Prahy a Institutu mikroelektronick˘ch
aplikací projektem „Platforma i2010“. V souãasné dobû jiÏ dokonãovan˘ projekt podpoﬁí ‰íﬁení nejnovûj‰ích informací k cílov˘m skupinám
a efektivní dopad Iniciativy i2010 v podmínkách hl. m. Prahy díky adresnému networkingu. Pﬁispívá ke zv˘‰ení zamûstnatelnosti a kvalifikace zamûstnancÛ a konkurenceschopnosti MSP v Praze a byl podpoﬁen z ESF
a státního rozpoãtu âR. Konkrétními formami pÛsobení projektu byla ﬁada tematick˘ch semináﬁÛ zamûﬁen˘ch na informatizaci a informaãní technologie
(IaIT), na kter˘ch spolupracují pﬁední odborníci, a 3
vzdûlávací programy z oblastí nejnovûj‰ích trendÛ
IaIT. Souãástí projektu je i modelové poradenství pro
MSP, orientované na podporu spolupráce MSP a velk˘ch podnikÛ. Projektovému zámûru odpovídalo
i sloÏení a kompetence projektového konsorcia, které má v oblasti IaIT dlouhodobé zku‰enosti, s cílov˘mi skupinami má navázány kontakty a má i pﬁed-

poklady pro poradenství, pﬁenos informací, know-how i cílen˘ networking. Spojené kapacity, kompetence a synergie konsorcia pﬁedstavují v˘znamn˘ potenciál pro
prosazování cílÛ Iniciativy i2010
v Praze, jimiÏ jsou efektivní informace
o perspektivní nabídce dostupn˘ch a bezpeãn˘ch ‰irokopásmov˘ch komunikací a o nabídce
bohatého a rozmanitého obsahu a odpovídajících
sluÏbách, podpora dosaÏení v˘konu na svûtové
úrovni v oblasti v˘zkumu, inovací a v˘roby, t˘kajících se informaãních a komunikaãních
technologií v praÏsk˘ch MSP, a podpora rozvoje informaãní spoleãnosti, jeÏ
efektivnû zabezpeãuje vy‰‰í úroveÀ
poskytování veﬁejn˘ch sluÏeb,
a zvy‰uje tím i kvalitu Ïivota obãanÛ Prahy. Projektové konsorcium v souãasné dobû zvaÏuje
formu a obsah návazného projektu, pracovnû nazvaného „Národní platforma
i2010“. Tematicky by se mûl pﬁipravovan˘ projekt
zúÏit na ty oblasti, které se ukázaly jako v˘znamnûj‰í. Naopak, konsorcium i pÛsobnost projektu by mûly pﬁekroãit hranice hl. m. Prahy a roz‰íﬁit i spektrum
cílov˘ch skupin. Krédo projektu v‰ak zÛstává: Technologické pﬁedpoklady pro vstup do informaãní spoleãnosti v Praze byly vytvoﬁeny, k nim ale musí pﬁistupovat i vzdûlan˘ a motivovan˘ obãan.
MUDr. Mgr. Petr Struk
pﬁedseda správní rady spol. MEDTEL, o. p. s.
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