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Tendinţe pe piaţa
de stocare 2015/2016

Suplimentul „Market Watch,
soluții de stocare” a apărut
oarecum natural, pe fondul
exploziei de informație din cadrul
economiei digitale și a creşterii
constante a pieţei de profil.
Când, volumul de date se dublează la fiecare 18 luni
devine evident că organizațiile, indiferent de natura
activității, se confruntă cu schimbări ale modului în
care consumă, stochează sau arhivează informația
și că această realitate generează schimbări la fel de
importante asupra tehnologiei. Nu ne-am propus să
prezentăm însă tendinţele generale ale pieţei ci să
identificăm problematici locale și, cu ajutorul unor
furnizori, să conturăm şi unele soluții. Subiectul este
mult prea vast și provocator pentru a fi epuizat întrun singur supliment, însă cred că putem contura o
direcție pentru companiile care investesc în astfel
de sisteme. Mesajul principal este ca stocarea este
un subiect ce trebuie abordat cu o perspectivă pe
termen lung și că existența unor tehnologii foarte
diverse impune o atenţia mărită acordată atât
produselor cât şi furnizorilor.

Tendințe și evoluții pe piata de stocare

4

SDS, o tehnologie pentru
rentabilizarea stocării

8

Soluții complete de stocare
de la Datanet Systems

9

Era Zettabyte

10

Tehnologia flash și revoluția din stocare

12

StarVault Cloud Archive

13

Viziunea SisCloud

14

Cloud Storage, dezvoltare accelerată

16

StarVault Cloud Back-up

17

Backup-ul, o provocare continuă
în mediul enterprise

18

Dell reduce costurile tehnologiei flash

20

De ce este necesasă stocare
pe criterii de accesibilitate

22

Banda moare, dar nu se predă

23

Editor: FIN WATCH
Calea Rahovei, nr. 266-268,
Sector 5, Bucureşti,* Electromagnetica
Business Park, Corp 60, et. 1, cam. 19
Tel: 021.321.61.23; Fax: 021.321.61.30
redactie@finwatch.ro; www.marketwatch.ro

Storage

intelligent management

Cuvânt înainte

Sumar

3

Tendințe și evoluții
pe piața de stocare

Volumele de date cu care operează mediul enterprise înregistrează în ultimii ani o creștere
accelerată, dublându-se practic o dată la fiecare 18 luni. Fenomenul face ca soluțiile și
echipamentele de stocare să devină elemente cu valoare critică și cu un înalt grad de vulnerabilitate în desfășurarea business-ului în orice tip de organizație. Piața evoluează însă
constant pentru a acoperi cererea din ce în ce mai mare și mai variată. Radu Ghiţulescu
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iața globală a soluțiilor
și echipamentelor de
stocare dedicate mediului enterprise s-a triplat
ca volum în decursul
ultimilor cinci ani și
își menține ritmul accelerat de
creștere.
Soluțiile hardware de stocare,
de exemplu, au înregistrat în primul trimestru din 2015 o creștere
de 41,4% față de perioada similară
a anului trecut. (Conform IDC, volumul total comercializat a depășit
valoarea de 28 Exabytes.) Pe de altă
parte, serviciile de stocare în Cloud
sunt din ce în ce mai căutate, ritmul anual de creștere pe această
zonă fiind estimat la peste 28%
Storage

pentru următorii cinci ani. (Potrivit
Markets&Markets, piața Cloud Storage va atinge în 2020 o valoare de
peste 65 de miliarde USD, aproximativ de patru ori mai mare decât
cea estimată pentru anul acesta.)

Strategia hibridă
Ritmul diferit înregistrat de
cele două segmente de piață
evidențiază, conform analiștilor, o
tendința din ce în ce mai evidentă:
tot mai multe companii de dimensiuni medii și mici analizează oportunitatea și beneficiile aplicațiilor
de tip Software-as-a-Service (SaaS)
și ale soluțiilor de stocare în Cloud,
atrase de avantajul costurilor scăzute, al previzibilității acestora și de

nivelul crescut de agilitate oferit. Cu
toate acestea, deși Cloud-ul este o
opțiune din ce în ce mai atractivă,
majoritatea organizațiilor aleg să
urmeze o strategie hibridă, stocând
volume semnificative de date inhouse. Este o decizie bazată, în
principal, pe cerințe specifice de
performanță (elementele esențiale
la acest nivel fiind latența și lărgimea de bandă), securitate, costuri,
cerințe de conformitate cu anumite
standarde și reglementări și evitarea „dependenței” de unul sau mai
mulți furnizori de servicii Cloud.
Scenariul clasic de aplicare a
unei strategii hibride prevede stocarea în interiorul organizațiilor a
datelor cu valoare critică pentru

desfășurarea activității de business și utilizarea soluțiilor și/sau
serviciilor Cloud de stocare pentru
datele cu prioritate scăzută și cu
un nivel de utilizare redus („cold
data”) și/sau pentru a face față vârfurilor de sarcină episodice.

De la „legacy”
la SDS
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Studiile de piață arată că,
în marea majoritate a cazurilor, infrastructura de stocare a
organizațiilor este reprezentată la
momentul actual de un conglomerat de soluții și echipamente
NAS (Network-Attached Storage),
SAN (Storage Area Network) și
DAS (Direct-Attached Storage)
provenind de la varii vendori.
Introducerea tehnologiilor Flash,
a soluțiilor SSD (Solid-State Drives) și serviciilor Cloud alături de
clasicele HDD (Hard Disk Drive) și
persistența „anticelor” benzi reprezintă o provocare majoră cu care
se confruntă numeroase companii
care trebuie să rezolve problema
creșterii constante a volumelor de
date stocate și să crească nivelul
de eficiență al gestionării soluțiilor
eterogene în condițiile unor bugete limitate.
Potrivit unui studiul Tintri
realizat în vara acestui an pe un
eșantion de 1.020 de Data Centere
(74% dintre acestea au declarat că
utilizează echipamente și soluții
„legacy”), principalele probleme
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cu care se confruntă organizațiile
pe zona de stocare sunt:
• Costurile de achiziție ale unor noi
echipamente și soluții de stocare
(68%);
• Creșterea constantă a nevoilor
de stocare (52%);
• Optimizarea nivelului de
performanță al soluțiilor de stocare (49%);
• Extinderea capacității de stocare
(48%);
• Gestionarea nivelului de complexitate al infrastructurii de stocare
(37%);
• Nevoia de o mai bună infrastructură de stocare (30%);
• Lipsa interoperabilității soluțiilor
(16%).
Sunt probleme cu care se confruntă majoritatea companiilor
și care au generat în ultimii ani o
creștere a cererii pe segmentul
soluțiilor virtualizare a stocării
și al celor de tipul Software-Defined Storage (SDS). (Potrivit
Market&Market, rata de creștere
anuală a pieței SDS este estimată la
35,2% până în 2019.)
Soluțiile SDS oferă, generic,
avantajul decuplării componentelor hardware de aplicațiile proprietare, facilitând managementul
centralizat al tuturor resurselor
de stocare dintr-o organizație și
asigurând valorificarea optimă
a investițiilor existente. Potrivit
Storage Networking Industry Association (SNIA) beneficiile-cheie ale
soluțiilor SDS sunt:
• Automatizarea - reduce efortul
de gestionare, simplifică proceStorage

sul de management, scade costul operațiunilor de administrare
și mentenanță;
• Standardizarea interfețelor - asigură managementul centralizat,
simplifică procesele de provizionare și mentenanță a echipamentelor de stocare;

Companiile își dublează
volumul de date stocate
la fiecare 18 luni (IDC)
• Scalabilitatea - facilitează extinderea flexibilă a infrastructuriii
de stocare și alocarea dinamică a încărcării fără a genera
disfuncționalități, scăderi ale
nivelului de disponibilitate a datelor sau de performanță;
• Transparența - oferă atât departamentelor IT, cât și utilizatorilor
finali posibilitatea de a-și monitoriza și gestiona în timp real
consumul de resurse de stocare,
asigurând realizarea de economii
de costuri și resurse.

Creștere
pe zona Flash
și SSD
Analizele de piață din acest
an confirmă menținerea pe un
trend ascendent al cererii pe zona
soluțiilor de stocare Flash și SSD
integrate în servere, ca urmare a
sporirii nevoilor de procesare și
accesare rapidă și frecventă a date-

lor. Deși pe zona Flash există încă
limitarea costurilor mari (la același
volum de stocare, la momentul actual soluțiile Flash costă dublu față
de cele HDD), analiștii estimează
că, în timp, sub efectul creșterii
cererii, prețul va scădea, urmând
modelul pieței SSD. (Pentru 2016,
compania de analiză Wikibon
preconizează o scădere cu 19% a
prețului tehnologiei Flash.)
Aflată deja pe un trend ascendent, piața SSD se estimează că
va înregistra o creștere accelerată
până în 2022, când va atinge o
valoare de aproximativ 300 de
miliarde de dolari, de 20 de ori mai
mare decât cea acumulată anul
trecut. (Conform analizei realizate
de Transparency Market Research,
care preconizează că ritmul de
creștere anual al pieței SSD în următorii șapte ani va fi de 40,7%.)
Este adevărat însă că, la momentul
actual, sectorul consumer este cel
spre care se îndreaptă 68,7% din
producția mondială de SSD (piața
enterprise avea în 2014 o valoare
de 5,77 miliarde USD conform
Gartner), dar analiștii susțin că,
până în 2020, raportul se va schimba în favoarea zonei enterprise.
Piața soluțiilor și echipamentelor
de stocare evoluează constant pentru a se adapta și răspunde flexibil
diferitelor nevoi ale mediului business. Analiștii estimează că, în decursul următorilor ani, dezvoltarea
tehnologiilor existente și adopția
pe scară largă a soluțiilor Internet of
Things și Big Data vor influența decisiv dinamica acestei piețe.

Software-Defined Storage,
o tehnologie pentru rentabilizarea stocării
Orice nou proiect IT inițiat în cadrul unei organizații trebuie
să răspundă la cel puțin cinci deziderate majore: flexibilitate, agilitate, scalabilitate, administrare simplificată și accesibilitate financiară. Soluțiile Software-Defined Storage
acoperă aceste cerințe, oferind în plus avantajul obținerii
unor economii reale.
Radu Ghiţulescu
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umeroase companii de dimensiuni medii și mari dețin
la momentul actual infrastructuri de stocare cu un
nivel ridicat de eterogenitate, care integrează tehnologii
și soluții, cu „vârste” diferite de la varii
vendori. Pe de altă parte, diversificarea
tipurilor de date și creșterea constantă
a volume cu care operează organizațiile
contribuie și ele la creșterea nivelului de
complexitate a procesului de management al stocării. În acest context, soluțiile
de tipul Software-Defined Storage (SDS)
vin cu o ofertă foarte atractivă: unificarea
resurselor de stocare hardware sub o
singură umbrelă și alocarea dinamică a
acestora, management centralizat și procese automatizate.
Conform studiilor de piață, principalul beneficiu economic care susține
expansiunea pieței SDS (cotată cu o rată
de creștere anuală de peste 35%) îl reprezintă faptul că extinde durata de viață
a infrastructurilor de stocare existente,
ceea ce asigură o rentabilizare superioaStorage

ră a investițiilor deja efectuate, respectiv
atingerea unui Return on Investment
superior.
Un al doilea argument CAPEX al SDS
este acela că permite evitarea și/sau
eliminarea dependențelor și a limitărilor impuse de tehnologiile proprietare
(riscul de „lock-în”). „Libertatea” câștigata
permite reducerea costului de achiziție
de noi echipamente de stocare, precum
și creșterea gradului compatibilitate și
interoperabilitate al infrastructurii.
La capitolul OPEX, SDS punctează
prin faptul că asigură simplificarea managementului infrastructurii de stocare
și creșterea eficienței prin automatizarea
anumitor operațiuni, ceea ce scade nivelul de încărcare al departamentului IT, cu
economiile aferente, și creează un suport
solid pentru obținerea de optimizări la
nivelul întregii infrastructuri.

Avantaje extinse
Beneficiile enumerate nu sunt însă
singurele argumente care susțin adoptarea SDS, cel puțin în cazul companiilor

care își extind constant proiectele de
virtualizare, atât ca arie, cât și ca nivel de
complexitate. În astfel de situații, lista
atuurilor SDS se extinde cu:
- posibilitatea adăugării de noi
capacități de stocare într-o arhitectură existentă fără riscul de a genera
disfuncționalități la nivelul proceselor de
business;
- ameliorarea nivelului de disponibilitate a datelor, cu „efecte secundare”
notabile în sensul consolidării strategiilor
de Business Continuity și Disaster Recovery prin extinderea suportului pentru
soluțiile de replicare sincronă.
Sunt câștiguri importante cu precădere pentru companiile care au demarat
procesul de virtualizare al aplicațiilor critice și care se confruntă frecvent în primele faze ale proiectelor cu dificultăți în
determinarea necesităților de stocare și
cu un timp de răspuns al aplicațiilor mai
mare decât cel anterior virtualizării.
Însă nu doar echipamentele „legacy”,
cu un nivel scăzut de compatibilitate și
performanță susțin adoptarea SDS, ci și
adoptarea noilor tehnologii. Cum este,
de exemplu, cazul integrării în infrastructurile eterogene a tehnologiei Flash, care
începe să aibă o pondere din ce în ce
mai importantă în centrele de date, și al
adoptării servicilor și soluțiilor de stocare
Cloud în arhitecturi hiperconvergente (de
tipul Software-Defined Data Center).

oferă soluţii complete de storage
Cu peste 17 ani de experienţă acumulată în proiecte locale şi internaţionale, Datanet Systems oferă soluţii complete de stocare şi arhivare a datelor, backup şi recuperare, în caz de dezastru. Portofoliul Datanet include tehnologii Cisco, EMC, Fujitsu, NetApp, Symantec, Veeam, VMware şi
acoperă orice cerinţe de complexitate, aplicabilitate şi buget ale clienţilor.

C

erinţele clienţilor sunt generate
de specificul proiectelor pe care
aceştia le derulează şi al aplicaţiilor utilizate. Spre exemplu,
o companie care derulează un
proiect de virtualizare a unui
număr mare de servere are nevoie de consolidare prin partajarea unui singur spaţiu
de stocare, un raport cost/TB cât mai bun şi
de o integrare cât mai bună între platforma
de virtualizare şi storage-ul folosit. Pe de altă
parte, organizaţiile care utilizează infrastructuri de tipul Virtual Desktop solicita soluţii
de stocare care alocă dinamic resursele de
storage în funcţie de gradul de utilizare al
staţiilor de lucru virtuale. Pentru proiectele
care folosesc intensiv baze de date, aplicaţii
de tipul file sharing (ERP, CRM, Document
Management etc.) beneficiarii au nevoie de
echipamente de stocare cu capabilităţi avansate de scalare şi care să acopere atât zona
de block storage, cât şi pe cea de file storage.
Pentru fiecare dintre aceste situații, Datanet
Systems recomandă o anumită soluție, care
combină tehnologii hardware și software
diferite. Cerinţele tehnice specifice se axează pe numărul de IOPS al echipamentelor
de stocare (în majoritatea proiectelor, este

necesară realizarea unei analize a cerinţelor
Write Intensive versus Read Intensive), nivelul
de reziliență oferit, tehnologiile de deduplicare utilizate, redundanța, capabilităţile
de integrare cu platformele de virtualizare
şi soluţiile de backup, utilizarea metodelor
de data tiering (care să permită mutarea
dinamică a datelor pe diferite tipuri de suport în funcţie de utilizarea acestora) etc.

Portofoliu extins
Portofoliul de soluţii şi produse Datanet
Systems este alcătuit astfel încât să acopere orice scenariu de utilizare şi include:
•• Un set bine segmentat şi diferenţiat
de sisteme block storage şi file storage EMC, NetApp şi Fujitsu, capabil să
îndeplinească nevoi diverse de capacitate, performanţă, rezilienţă şi preţ.
•• Soluţii de sincronizare a datelor în locaţiile
de backup şi soluţii de automatizare a
proceselor de recuperare a datelor în caz
de dezastru. Bazate pe tehnologii Veeam
Backup&Replication, vSphere Replication,
vSphere SRM şi sincronizare la nivel de
storage EMC, NetApp şi Fujitsu, soluţiile
furnizate de Datanet Systems asigură
redundanță, un nivel ridicat de disponi-

Certificări și standarde
Portofoliul complet şi competențele deţinute permit Datanet Systems să acopere
orice scenariu de utilizare, în conformitate
cu cerinţele clienţilor legate de nivelul de
disponibilitate al datelor, funcţionalităţi şi
preţ. Experienţa acumulată în implementările realizate în mai multe industrii garantează capacitatea specialiştilor certificaţi
ai Datanet de a recomanda soluţia optimă
şi de a integra coerent varii tehnologii
şi echipamente în orice tip de proiecte.
Complementar, Datanet Systems are un
sistem integrat de management care îndeplineşte standardele ISO9001, ISO14001,
OHSAS18001, ISO20001, ISO27001.
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Datanet Systems

bilitate a datelor, aplicaţiilor şi maşinilor
virtuale, micşorează timpul de recuperare
a serviciilor şi datelor în cazul unui incident.
•• Soluţii de backup şi arhivare, pentru medii virtualizate şi medii fizice. Bazate pe
tehnologii Veeam Backup&Replication,
Symantec Netbackup, EMC Avamar şi
EMC Data Domain, soluţiile livrate de
Datanet Systems sunt optimizate pentru
mediile virtuale şi fizice, oferă cea mai
bună rată de deduplicare şi au un design
flexibil care simplifică efortul de integrare.
•• Soluţii de storage networking. Bazate
pe produse ale liderului de piaţă Cisco
(Cisco MDS şi Cisco Nexus), soluţiile
livrate de Datanet Systems oferă suport
pentru toate protocoalele consacrate
de transport al datelor, FC, FCoE, iSCSI,
asigură un nivel ridicat de reziliență,
permit administrarea centralizată şi
au un grad ridicat de scalabilitate.
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Bine ați venit în Era Zettabyte!
Universul digital se află în expansiune accelerată și își dublează volumul la
fiecare doi ani, estimările fiind că, peste cinci ani, producția de date la nivel
global va fi de 44 ori mai mare decât cea înregistrată în 2009. În mediul
enterprise, explozia volumelor de date obligă companiile să regândească
strategiile de stocare pentru a se adapta evoluției cerințelor și a menține
un raport preț-performanță cât mai bun posibil.
Radu Ghiţulescu

D

in 2010 până în prezent traficul global IP a crescut de
cinci ori, odată cu proliferarea tehnologiilor wireless și
Internet Of Things, a echipamentelor mobile, a produselor „smart” și a serviciilor Cloud. Iar Cisco
estimează că, până la finalul anului viitor,
va depăși pragul de 1,1 Zettabyte.
La rândul său, traficul gobal de date
mobile a atins anul acesta un volum 53
de milioane de Terabytes, în creștere
cu 59% față de 2014. Ritmul rapid de
expansiune se va menține până în 2018,
când Gartner preconizează că volumul
se va tripla, valoarea aproximată fiind de
173 milioane TB.

În pas cu cerințele
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Sunt evoluții al căror impact asupra
mediului enterprise este vizibil și în modul în care organizațiile încearcă să facă
față provocărilor cu care se confruntă în
domeniul stocării de date.
Volumele cu care operează companiile cresc, de la an la an - în decursul
următorilor cinci ani, producția de date
în mediul enterprise va crește de aproximativ patru ori (de la 2,4 Zettabytes
cât se produce la momentul actual, la
Storage

10,5 Zettabytes în 2020). Cantitățile
de date pe care trebuie să le stocheze
organizațiile se dublează însă la fiecare
18 luni. Iar intervalul de timp descrește
rapid, creșterea volumelor de date cu
valoarea critică pentru mediul business
fiind un fenomen impacabil.
Pentru o bună parte din companii,
rezolvarea acestei probleme se rezumă doar la extinderea spațiului de
stocare în pas cu evoluția cerințelor.
Pentru o mai mică parte înseamnă și
utilizarea tehnologiilor de backup
și deduplicare și folosirea ierarhizată
a mediilor de stocare în funcție de
nivelurile de accesare și criticitate ale
datelor. Pentru și mai puține înseamnă
strategii integrate, prin intermediul
cărora gestionează unitar medii eterogene si tehnologii diferite de stocare.

Criterii limitative
În fața exploziei informaționale cu
care se confruntă, numeroase companii abordează problema stocării strict
din perspectiva parametrilor tehnici ai
suportului (IOPS, latență, compatibilitate cu standardele etc.) și, mai ales!,
a costului per GB. Sunt criterii perfect
pertinente, dar limitative.
Faptul că la începutul anilor 2000
un hard-disk de 40 GB avea aceleași dimensiune, greutate și preț cu un HDD
de 4 TB din zilele noastre, nu înseamnă
că evoluția tehnologiilor de stocare
într-un deceniu și jumătate poate fi
redusă doar la scăderea de 100 de ori
a prețului unui Gigabyte.
Este adevărat, hard-disk-urile nu au
dispărut și nu dau semne că vor părăsi
prea curând scena, dar pierd constant
teren (așa cum a făcut-o, la rândul ei și
banda magnetică) în fața serviciilor și
soluțiilor Cloud, a tehnologiilor Flash
și sistemelor hibride, care au devenit
alternative viabile ce redefinesc piața
de stocare.

Ritmul anual de creștere a traficului global IP va fi, începând din 2019,
de 2 Zettabyte. Două treimi din trafic (67%) va fi generat de către
echipamente non-PC, cea mai mare creștere pe această zonă fiind asigurată de către soluțiile și echipamentele Machine-to-Machine (71%),
tablete (65%) și smartphone-uri (62%). Peste patru ani, numărul de
device-uri conectate la rețele IP va fi de trei ori mai mare decât totalul
populației, iar traficul global de Internet în 2019 va fi de 66 de ori mai
mare decât cel înregistrat în 2005. (Cisco Visual Networking Index)

Tehnologia Flash
revoluționează industria de stocare

Tehnologia Flash evoluează într-un ritm care contrazice Legea lui Moore,
reușind să acumuleze anual îmbunătățiri majore de performanță, precum
și o scădere lentă a prețului de producție. Ceea ce prefigurează o creștere
Radu Ghiţulescu
iminentă a nivelului de adopție în mediul enterprise.
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ehnologia Flash este cotată de către majoritatea
analiștilor ca fiind unul
dintre sectoarele pieței
globale de stocare cu cea
mai dinamică evoluție. De
exemplu, cabinetul de analiză Gartner
estimează că, peste doar doi ani, valoarea pieței Solide-State Arrays (SSA)
va fi de cinci ori mai mare decât cea
înregistrată în 2014. Iar pentru 2019
preconizează că aproximativ 20% din
echipamentele de stocare high-end
din cadrul centrelor de date vor fi înlocuite de soluții SSA.
Argumentele Flash sunt solide și
greu de contestat. Conform statisticilor
realizate de către Pure Storage (unul
dintre liderii pieței SSA), pentru fiecare
250 TB de spațiu de stocare pe HDD
înlocuiți cu SSA, centrele de date pot
obține o economie de peste un an
la întârzierile înregistrate în accesarea datelor (rezultată din cumularea
latențelor înregistrate, cu precădere, de
bazele de date și mașinile virtuale care
rulează pe HDD-uri). La care se adauga
scăderea semnificativă a costurilor
operaționale anuale (rezultată din reStorage

ducerea cheltuielilor cu alimentarea cu
energie, răcire, licențe, investiții în înlocuirea hardware-ului etc.) și reducerea
cu circa 50% a timpului alocat de IT
administrării infrastructurii de stocare.
Forrester Research a confirmat rezultatele Pure Storage printr-un studiu
asupra impactului economic total (Total
Economic Impact) pe care îl poate avea
înlocuirea echipamentelor de stocare
pe disc cu soluții SSA. Rezultatul final:
SSA poate genera un randament al
investiției (RoI) de 102% în doar 14 luni.

Electronic
Data Centers
Câștigurile enumerate sunt generate de avantajele intrinseci ale tehnologiei Flash:
• Viteză de citire și scriere a datelor
superioară (comparativ cu clasicele
HDD-uri, care dețin însă supremația
la scrierile secvențiale);
• Eliminarea latențelor rezultate în
urmă accesărilor simultane multiple;
• Scalabilitate superioară și reducerea
costurilor de înlocuire a echipamentelor de stocare;

• Minimizarea riscului „morții subite”
(noile soluții oferă predictibilitate
asupra ritmului de uzură al celulelor
Flash și permit adoptarea de măsuri
proactive de protecție);
• Creșterea vitezei de reacție a departamentelor IT;
• Optimizarea timpilor de răspuns
ai soluțiilor de analiză avansate,
cu îmbunătățiri semnificative ale
calității suportului decizional.
Sunt beneficii probate deja și pe
baza cărora analiștii preconizează
că, odată cu creșterea nivelului de
adopție, centrele de date vor evolua
către așa-numitele „Electronic Data
Centers”, în care singurele componente mecanice vor mai fi reprezentate
doar de ventilatoare și pompe.

Efecte secundare
Recordurile de viteză ale echipamentelor SSA vor genera o serie de
efecte secundare la nivelul centrelor
de date, care, într-o prima fază, se vor
confrunta cu probleme de trafic la nivelul rețelelor. O supoziție alimentată
și de ipoteza că adopția extinsă va fi
însoțită de apariția unei noi generații
de aplicații enterprise, rescrise pentru
a valorifica optim câștigurile tehnologiei Flash. Specialiștii estimează
însă că acest tip de provocări vor fi
depășite rapid odată cu adopția noilor
soluții Ethernet 40G și 100G și a tehnologiilor Software Defined Network
(SDN).
Rezultatul final al tuturor acestor
transformări va fi o infrastructură de
stocare care va da un nou înțeles formulelor „real-time” și „time-to-market”.

StarVault e-Archive
Managementul informaţiilor la îndemâna oricui.
Informația înseamnă putere. Provocarea pentru companii o reprezintă astăzi căutarea informaţiilor valoroase prin munții de documente: e-mail-uri, fișiere, contracte sau înregistrări financiare. Cum să găsească și să acceseze orice angajat exact informația de care are nevoie chiar în
momentul critic, astfel încât să existe și o valoare reală pentru companie.
regim de abonament lunar, dimensionat transparent în funcție de nevoile
existente.
Beneficiile serviciului
StarVault e-Archive
•• Reducerea drastică a costurilor cu
regenerarea conținutului existent şi
cu administrarea sistemelor vechi;
•• Eliminarea investițiilor într-o soluție
in-house de arhivare electronică;
•• Căutarea și regăsirea rapidă a
informațiilor într-o arhivă electronică unică, centralizată la nivelul întregii companii;
•• Simplificarea și eficientizarea muncii
angajaților prin procese digitale;
•• Transformarea hârtiei într-o arhivă
electronică reutilizabilă oricând și de
oriunde;
•• Crearea unui mediu colaborativ,
integrat cu celelate aplicații deja implementate;
•• Eliminarea riscului de pierdere sau
distrugere a informaţiilor importante;
•• Conformitate și valoare legală

pentru documentele generate în
cadrul oricărui tip de afacere.
Produsul StarVault e-Archive oferit
de Star Storage poate fi testat gratuit sau
comandat direct pe www.star-vault.ro
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n acest context, administrarea
continuțului este o activitate
extrem de importantă. Neverificată, devine o acțiune costisitoare. Distribuită în birouri diferite
sau pe sisteme IT vechi și făcută
cu aplicații care nu livrează la nivelul
așteptărilor, această activitate cosumă
neobservat timp şi bani.
Star Storage răspunde acestor nevoi cu StarVault e-Archive, un servici
cloud inovator pentru arhivarea electronică a documentelor. Orice companie, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate, poate implementa
rapid proiecte de transformare digitală
a fluxurilor de lucru, fără hârtie.
StarVault e-Archive oferă instant
acces permenent şi sigur la informaţii,
flexibilitate sporită, reducerea riscurilor şi a expunerii companiei în exterior.
Serviciul are la bază un sistem software avansat care permite companiilor să
fie constant în concordanță cu reglementările interne și externe existente.
Totul, cu zero ivestiții inițiale și plata în
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SIS CLOUD - mai mult decât
o versiune… este o viziune!
În ultimii ani, cloud computing a influențat aproape fiecare aspect al IT-ului. Vânzări, marketing,
finanțe etc. - toate aceste aplicații sunt reproiectate pentru a profita de accesul instant în cloud, fără descărcare și cu plată pe masura a ceea ce folosești. Potrivit Gartner, cloud-ul schimbă
modul în care aplicațiile sunt proiectate, testate și implementate, rezultând o schimbare semnificativă în prioritățile de dezvoltare ale aplicațiilor. Costul este un factor major, dar la fel sunt
agilitatea, flexibilitatea și viteza cu care se implementeză aplicațiile și soluțiile noi.

R
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ețeaua de comunicații de
latență scazută, înalta disponibilitate și virtualizarea
serverelor au dus la o serie
de inovații care au fost
denumite Cloud. Aceste
inovații au permis întreprinderilor să
achiziționeze și să utilizeze serviciile IT
care sunt furnizate de un centru de date.
În esență, companiile sunt acum în măsură să cumpere soluții, nu tehnologie
de bază (hardware sau software) ceea ce
a dus la schimbarea percepţiei legate de
investiţiile în IT-ul digital: de la cheltuieli
de capital (Capex), la cheltuieli operaţionale (Opex). Plata pe masura utilizării
acestor soluții, într-un număr de modele
diferite de taxare a adus o flexibilitate
care nu a mai fost disponibilă anterior.
Firmele tratează acum aplicațiile și infrastructura IT ca fiind o utilitate de bază.
Suita de servicii cloud oferită de
Sistec se adresează tuturor companiilor, indiferent de mărimea acestora,
Storage

care opereaza date cu diferite niveluri
de risc sau confidențialitate. În ultimii ani, am dezvoltat, în cele 3 Data
Centere din Bucuresti și Cluj Napoca,
o infrastructură virtualizată, flexibilă
și dinamică, menită să susțină noile
nevoi ale utilizatorilor printr-un timp
de răspuns rapid, mobilitate, management mai exigent al resurselor hardware și costuri operaționale mai mici.

Pe o fundație solidă,
servicii noi flexibile
În condițiile în care nu mai este
necesară achiziția a noi echipamente
IT, utilizatorii pot beneficia de resursele necesare de oriunde și de pe
orice dispozitiv conectat la Internet.
Sistec a dezvoltat un set de servicii
inovative pentru piața din România,
pe o infrastructură cloud computing:
Putere de calcul este o soluție de
tip IaaS (Infrastucture as a Service) con-

cepută în așa fel încât să ofere o infrastructură de tip cloud în centrul de date
Sistec, unde clientul poate alege mașini
de calcul gata configurate și pe care să le
folosească rapid cu o investiție minimă și
cu posibilitatea scalării lor în funcție de
nevoi. Beneficiarul poate vedea în orice
moment ce resurse folosește, poate
aloca sau elibera resursele suplimentare,
poate crea mașini virtuale sau le poate
desființa pe cele pe care nu le folosește,
toate acestea într-o interfață web.
Biroul din nor este serviciul perfect
pentru organizațiile în care forța de lucru fluctueaza mult sau este într-o continuă mișcare, iar utilizatorii au nevoie
de acces de oriunde la aplicațiile de business ale companiei. Practic, aplicațiile
pot fi rulate de la distanță de pe diferite
device-uri mobile. Utilizatorii vor avea
aceeași experiență ca și cum acestea ar
fi instalate direct pe echipamentul pe
care îl folosesc, chiar daca ele vor rula
pe serverele din data centerele Sistec.

înalta şi timp redus de recuperare în
caz de dezastru. Acest serviciu poate
livra orice tip de website – static sau
dinamic, cu sau fără conţinut video ori
cu conţinut interactiv – folosind infrastructura din cele 3 Dată Centere Sistec.
Stocarea este un serviciu avansat
pentru backupul desktopurilor, laptopurilor şi a serverelor de aplicaţii cu
păstrarea copiei de rezervă în centrele
de date Sistec din Bucureşti şi Cluj
Napoca. Aplicaţia oferă funcţionalităţi
cheie, printre care menţionăm: protejarea datelor şi a documentelor în timp
real pentru echipamente, eficientizarea
timpilor de restaurare a datelor, indexarea rapidă, optimizarea documentelor de mici dimensiuni, filtre pentru
excluderea documentelor nedorite,
realizarea calendarului operaţiunilor
de backup, deduplicarea şi compresia
datelor. Soluţia include o tehnologie
care permite versionarea fişierelor,
comparaţia lor şi extragerea diferenţelor, comprimă, criptează şi după aceea

realizează backupul, reducând astfel
considerabil durata acestei operaţiuni.
Cloud reprezintă o adevărată revoluţie în domeniul IT. Dacă în versiunea
clasică de configuraţie a infrastructurii
IT, toată puterea de calcul şi de stocare
era poziţionată în locaţia clientului (astfel managementul hardware şi software era în responsabilitatea acestuia),
folosind serviciile cloud toată responsabilitatea administrării infrastructurii
IT revine furnizorului de servicii IT. În
acest fel, clientul se poate focusa pe
obiectul sau principal de activitate,
infrastructura IT şi suportul pentru afacere fiind asigurate 24/7 de către Sistec.
Cu noul pachet SIS CLOUD primeşti
acces imediat la servicii inovative, scalabile pe verticală şi orizontală, la un
nivel de calitate garantat printr-un SLA
strict. În plus, aplicaţiile şi datele critice
ale afacerii tale sunt accesibile oricând,
de oriunde.

www.sistec.ro
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În cadrul Biroului din nor regăsim
două tipuri de servicii: VDI (Virtual Desktop Interface) – oferă acces
complet la un PC Desktop în cloud
cu aplicațiile proprii de business,
date, e-mail, file sharing etc, toate
livrate via web și RemoteApp (Remote Desktop Application) – soluție
ce permite accesarea unei librării de
aplicații stocate într-o fermă de servere cu ajutorul unei interfețe web.
Folosind serviciul de Baze de date se
pot face indexări de baze de date, data
mining, query-uri, raportări standard
sau customizabile. Beneficiarul acestui
serviciu arebaza de date şi îşi doreşte
puterea de calcul şi licenţele necesare
anumitor tipuri de procesări de date, el
putând să importe date necesare pentru
a crea rapoarte.Acestea pot fi vizualizate folosind un browser de Internet.
Livrare şi difuzare de conţinut
este o soluţie avansată de webhosting,
bazată pe o infrastructură de tip cloud,
configurată pentru o disponibilitate
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Cloud Storage Gateway
intră pe creștere accelerată

Folosirea Cloud-ului ca mediu de stocare suferă încă o serie de limitări, care îi restrâng aria de utilizare
în mediul enterprise. Soluțiile de tipul Cloud Storage Gateway reușesc să creeze o punte între aplicațiile
de stocare locală și servicile Cloud, permițând valorificarea superioară a Norului.
Radu Ghiţulescu

P
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iața de stocare în Cloud înregistrează o rată de creștere anuală de peste 28%, estimările
indicând o triplare a valorii în
decursul următorilor cinci ani
(de la 18,8 miliarde USD, cât se
preconizează pentru anul acesta, la peste
65 miliarde în 2020).
Deși majoritate vendorilor de servicii
de stocare în Cloud își poziționează oferta
că o alternativă „pură” la soluțiile de storage on-premises, din ce în ce mai multe
companiii adoptă o strategie hibridă, în
care Norul reprezintă un element într-o arhitectură organizată pe mai multe niveluri.
Este o abordare justificată din perspectiva analiștilor care susțin că stocarrea
în Cloud este o soluție pentru a face față
exploziei volumelor de date nestructurare
cu care se confruntă organizațiile, obligate să arhiveze volume din ce în ce mai
mari pe durate lungi. Recomandarea vine
însă cu un avertisment implicit asupra
riscurilor pe care le generează utilizarea
Cloud-ului ca mediu primar de stocare
pentru datele structurate cu care operează aplicațiile de business critice. Sensibilitatea sistemelor „mission critical” la timpul
de accesare a datelor (citire/scriere) face
Storage

ca orice încetinire resimțită la acest nivel
să genereze o scădere a productivității.
(Regula nu se aplică aplicațiilor de business livrate în model as-a-Service.)
Tot viteza scăzută este cea care îi
face pe numeroși specialiști să manifeste
reticență și când vine vorba de utilizarea
Cloud-ului ca posibil suport pentru strategiile de backup și Disaster Recovery ale
organizațiilor. Cu excepția companiilor de
dimensiunii mici care nu operează volume
mari de date.

Atuurile CGS
Viteza redusă, datorată latenței și
limitărilor lărgimii de bandă, nu este
însă singura problemă cu care se luptă
organizațiile care analizează potențialul
Cloud-ului ca suport de stocare. Securitatea și nivelul de disponibilitate al datelor
sunt și ele prezente pe lista temerilor
principale.
În acest context, din ce în ce mai
mulți vendori reușesc să adreseze cumulul de provocări prin noile tehnologii
Cloud Storage Gateway (CSG). Conform
unei definiții generice, soluțiile CGS reprezintă un mix de tehologii (livrate ca
echipament sau soluție virtuală) care

integrează aplicațiile de stocare locală cu
cele în Cloud, asigurând un nivel superior de protecție a datelor. Soluțiile CGS,
gândite ca o punte între cele două mediile de stocare, oferă din start avantajul
compatibilității extinse cu o largă varietate
de protocoale utilizate în livrarea serviciilor Cloud și de standarde folosite în tehnologiile proprietare de stocare. Ceea ce
generează câștiguri substanțiale pe partea
de conectivitate, dar nu numai.
De exemplu, prin funcționalitățile de
tipul Automated Storage Tiering (ierarhizare automată a datelor și stocarea celor
acesate frecvent într-un „cache” local),
soluțiile CGS eficientizează managementul traficului în rețea și facilitează realizarea
backup-urilor și proceselor de Disaster
Recovery în Cloud. Se poate obține astfel
un echilibrul dinamic al cerințelor de
spațiu de stocare, costurilor și nivelurilor
de accesibilitate al datelor.
Sunt argumente viabile și câștiguri
solide, care au făcut ca piața de soluții CGS
(pe care activează jucători precum EMC,
HP, Microsoft, NetApp, VMware etc.) să
înregistreze o explozie a cererii, estimările
analiștilor preconizând o creștere de peste
64% în următorii patru ani.

StarVault Cloud Backup
Pentru date protejate cu adevărat

Transformarea digitală a companiilor de orice dimensiune este un proces obligatoriu, prin
care trec toate organizaţiile moderne. Dar care nu este lipsit de pericole informatice. Marii
furnizori de tehnologie au înteles importanţa protecţiei şi a accesului rapid la informaţii și
au gândit soluții avantajoase pentru securitatea acestora, care elimină definitiv orice temere de pierdere a datelor sau documentelor valoroase în caz de dezastru.
celor mai complexe cerințe de backup local,
online, offsite sau în cloud.
Soluția de backup dezvoltată de Star
Storage este ușor de utilizat și configurat şi
oferă utilizatorilor controlul exclusiv asupra
proceselor de salvare și restaurare a acestora,
indiferent de versiunea aleasă: Pro (dedicată
bazelor de date și sistemelor virtuale) sau
Start (destinată protecției la nivel de fișiere).
Activarea serviciului se realizează în doar
câteva minute și include licențe software,
spațiu de stocare pentru datele protejate,
dar și serviciile de comunicații de date.
Beneficiile pentru care orice
companie trebuie să aleagă serviciul
StarVault Cloud Backup:
•• Zero investiție inițială și costuri reduse cu
protecția datelor
•• Agilitate în business - posibilitatea de scalare a resurselor conform nevoilor afacerii
•• Restaurarea rapidă a datelor, la nivel granular sau complet
•• Disponibilitate ridicată a datelor (peste
99,98) garantată financiar
•• Acces în timp real, din orice loc la contul
de backup

•• Asistență tehnică 24/7
Companiile interesate pot testa
gratuit serviciul StarVault Cloud Backup
timp de 30 de zile sau îl pot comanda
direct pe www.star-vault.ro.
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erviciul StarVault Cloud Backup
dezvoltat de Star Storage, oferă
clienților protecția și restaurarea aplicaților și a serviciilor IT,
dar şi backup-ul serverelor și a
bazelor de date. Astfel, serviciul
înlocuieşte simplu și rapid metodele traditionale de backup cum ar fi casete sau discuri
optice/magnetice, licenţe software highend sau backup drive. Mai mult, StarVault
Cloud Backupimplică zero investiții inițiale
și scutește companiile de costurile generate de stresul activităților interne pentru
protecția datelor.
Companiile beneficiază astfel de
protecție avansată și completă a datelor.
Se realizează copii de siguranță a fișierelor,
bazelor de date și/sau a mașinilor virtuale
existente în sediul acestora, direct în Centrul de Date Star Storage, unul dintre cele
mai securizate şi moderne centre de date
din România.
Cu un design redundant de tipul disk-todisk-to-disk (D2D2D) și criptare pe 256 biti,
serviciul StarVault Cloud Backup este special
conceput pentru a raspunde cât mai bine
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Backup-ul,

o provocare constantă în mediul enterprise
Cerinţele companiilor vizavi de soluţiile de backup şi restaurare a datelor devin din ce în
mai mari odată cu creşterea volumelor de date cu care operează şi a complexităţii infrastructurilor informatice. Menţinerea unui echilibru între necesităţi şi costuri impune însă o
schimbare a unghiului de abordare, strategia jucând un rol-cheie în succesul identificării și
dezvoltării soluţiei optime.
Radu Ghiţulescu
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reşterea exponenţială a volumelor de date de la an la
an, efectul disruptiv generat
de tehnologiile de virtualizare, adoptarea mobilității și
a serviciilor Cloud pe scară
largă, precum şi cerinţele din ce în ce
mai mari vizavi de SLA-urile serviciilor de
recuperare şi restaurare a datelor obligă
departamentele IT ale organizațiilor să
caute soluţii din ce în ce mai eficiente de
backup şi deduplicare. Un efect firesc al
faptului că, la momentul actual, un proces de recuperare/restaurare a datelor de
24 de ore este considerat inacceptabil de
către din ce în ce mai multe companii.
În acest context, studiile de piață
(precum „The Broken State of Backup”
- Gartner), demonstrează că din ce în
ce mai multe organizații care utilizează
deja soluţii de backup se confruntă cu
provocarea schimbării vendorului, din
cauza capabilităţilor limitate ale soluţiilor utilizate şi complexității operaţiunilor de management.
Storage

Principalele
nemulțumiri
Companiile reclamă din ce în ce
mai frecvent faptul că produsele utilizate nu acoperă în mod optim cerinţele de restaurare pe care le au, iar principalele critici exprimate fac referire la:
• dificultatea încadrării în „fereastra de
timp” alocată;
• problema backup-urilor eşuate care
impun reluarea operaţiunilor;
• necesitatea unor instrumente diferite pentru protejarea mai multor
sisteme și aplicaţii (unelte dedicate
pentru maşinile virtuale, pentru
baze de date, pentru echipamente
mobile etc.);
• intervalul de timp prea lung necesar
pentru restaurarea datelor, care nu
respectă SLA-urile stabilite iniţial;
• lipsa unor unelte de control și monitorizare uşor de utilizat care să probeze faptul că datele sunt protejate.

La toate acestea se adaugă problema complexității operaţiunilor de management al soluţiilor de backup. Companiile reclamă în mod constant faptul
că soluţiile pe care le folosesc necesită
un nivel de expertiză ridicat pentru ca
sistemul de recuperare/restaurare a
datelor să fie pe deplin funcţional.

Deduplicarea,
o cerință-cheie
Lispa componentei de deduplicare este o altă problemă cu care se
confruntă numeroase companii. În
condițiile creșterii constante a volumelor de date care trebuie protejate
prin backup, deduplicarea este un element-cheie, pentru că, prin eliminarea
datele redundante, permite stocarea
unei unice instanţe a unui set de date.
Un avantaj major faţă de backup-ul
clasic, care, prin operaţiunile repetate
de salvare a datelor, generează volume mari de date redundante.

Costul,
eterna problemă
Costul se află și el în topul provocărilor cu care se confruntă companiile
vizavi de soluţiile de backup. Dincolo
de prețurile de achiziţie, care reprezintă
un impediment real pentru multe companii, costurile de operare și mentenanţă nu pot fi neglijate. Pe de altă parte,
odată cu instalarea a din ce în ce mai
multe servere fizice şi maşini virtuale şi
creşterea nivelului de criticitate al acestora în procesele de business, precum
și al integrării serviciilor de backup în
Cloud, costul backup-ului creşte şi el.
La acest efect se adaugă, inevitabil,
tendinţa de a include în schema de backup a mai multe servere şi/sau aplicaţii
decât se prevăzuse iniţial. (Un exemplu
frecvent este includerea soluţiilor de
backup care să ofere protecţie pentru
posturile de lucru, fie ele desktop-uri
clasice sau echipamente mobile.) Toate
aceste noi cerinţe fac ca, la final, costul
anual al backup-ului să difere semnificativ față de estimarea iniţială.

Nevoia de
îmbunătăţiri
Specialiştii consideră „criticile”
nominalizate drept cerinţe normale
în condiţiile în care, confruntându-se
cu o creştere anuală de 30-40% a volumului de date care trebuie protejat
prin backup, companiile caută soluţii
care să ofere un raport cost-eficienţă
cât mai convenabil.
Evoluţia tehnologică din ultimii ani
permite nu doar o schimbare incrementală, ci o îmbunătăţire a întregului
sistem de backup, astfel încât să ofere
răspunsuri reale la nevoia stringentă
a recuperării cât mai rapide a datelor.
Studiile de piață arată că organizațiile
au cerinţe din ce în mai precise şi mai
bine documentate vizavi de doi indicatori importanți ai procesului de recuperare a datelor: Recovery Time Objectives (RTOs) şi Recovery Point Objectives
(RPOs). (RTO este intervalul de timp
necesar recuperării a datele pierdute
de către o companie în urma unui incident, iar RPO reprezintă cât anume din
datele recente poate fi recuperat.)
Este evident că orice companie
şi-ar dori să-şi poate restaura toate
datele pierdute cvasi-instantaneu. Dar,
cum aproape toate organizațiile se
confruntă cu limitări de buget, marea
majoritate tinde să se „resemneze” cu
un timp mai mare de restaurare a datelor şi cu riscul ca o parte din acestea
să fie pierdută definitiv.
Conştientizarea nivelului real al
eficienţei serviciilor şi soluţiilor de
backup și restaurare survine însă,
cel mai frecvent, după petrecerea

unui incident care afectează drastic
integritatea datelor și funcționarea
organizațiilor.
Adoptarea unor soluţii noi, a unor
tehnologii şi instrumente complementare şi integrarea acestora într-o
arhitectură unitară poate permite
o echilibrare a raportului costuri/
eficienţă. Soluţiile de deduplicare,
instrumentele de backup incremental,
uneltele automatizate de tipul „Tiered
recovery” nu mai reprezintă elemente
de noutate de câţiva ani, din ce în ce
mai mulţi vendori de soluţii de backup
incluzându-le în propriile produse.

Abordare ierarhizată
Lista îmbunătăţirilor se extinde
constant, însă cuvântul-cheie în această căutare permanentă de ameliorări
calitative şi reduceri de costuri este
„strategie”. Și asta pentru că nu toate
datele salvate/stocate de o companie îi
sunt necesare într-un interval de timp
foarte scurt pentru reluarea activităţii
după un eveniment neprevăzut. Ceea
ce implică necesitatea identificării corecte a datelor şi aplicaţiilor critice care
trebuie prioritizate pentru a fi restaurate într-o fereastră de timp cât mai scurtă. Prioritizarea importanţei datelor
și aplicațiilor din perspectiva reluării
proceselor de business reprezintă baza
unei strategii de backup viabile.
Pentru aceasta este însă nevoie
de o abordare ierarhizate și coerente
care să permită integrarea eficientă a
tuturor soluţiilor şi echipamentelor de
stocare, astfel încât să se acopere cât
mai mult din cerinţele din ce în ce mai
numeroase ale organizațiilor. Desigur,
cu cât mai puţini bani.
Storage
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Deduplicarea prezintă avantajul
major de a permite utilizarea mai eficientă a suporturilor de stocare pentru
backup, prin reducerea volumului.
Ceea ce generează nu doar o economie a spaţiului de stocare, ci şi a lărgimii de bandă, dacă datele sunt replicate în Cloud, de exemplu. (De exemplu,
la un backup integral în Cloud al unui
volum de date de 1,5 TB, prin compresie se pot obţine 750 GB, iar prin
deduplicare se poate ajunge până la
100 GB, obținându-se atât o economie
de bandă, cât și de timp.)
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Dell reduce costurile
tehnologiei flash
Dell a anunţat adoptarea discurilor de tip flash pentru mediul enterprise de
cea mai nouă generaţie, cu cea mai mare densitate şi cu cele mai mici costuri pentru performanţele oferite din cadrul industriei de profil, ajutând astfel
organizaţiile de toate dimensiunile să reducă semnificativ costurile asociate
cu stocarea şi gestionarea datelor şi aplicaţiilor IT valoroase utilizate.

A
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rhitectura modernă,
virtualizată, de stocare
date de tip array de la
Dell permite o abordare inventivă pentru armonizarea inteligentă
a tipurilor multiple de echipamente
flash în cadrul aceluiaşi array, pe
baza cerinţelor legate de încărcările
de lucru şi a tiparelor de utilizare.
Cum costul a reprezentat principala
barieră în calea adoptării tehnologiei flash, Dell s-a concentrat asupra
utilizării eficiente a discurilor pentru
a reduce constant costul de ansamblu al echipamentelor flash de nivel
enterprise.
Prin intermediul noilor arhitecturii modern de stocare date de tip
array şi al tehnologiei inteligente
unicat de plasare a datelor, clienţii
Storage

Dell Storage SC Series pot adopta
noi SSD-uri Mainstream Read-Intensive (RI), bazate pe tehnologia TLC
SD NAND. Combinaţia dintre aceste
tehnologii şi opţiunile flash şi hard
disk disponibile anterior permite
clienţilor să beneficieze de raporturi
preţ per performanţă mai mici ca
oricând şi de densitate crescută de
stocare date în toate segmentele array pentru satisfacerea nevoilor de
orice gen, de la cel mai înalt nivel la
cel mai jos.
De exemplu, Dell poate oferi
acum soluţii enterprise-class all-flash Dell Storage SC4020 pentru un
preţ de doar 1,50 euro per gigabyte
şi pentru un preţ de doar 0,53 euro
per gigabyte pentru configuraţii
flash hibride tipice, permiţând astfel organizaţiilor să beneficieze de

acces mai rapid la date critice pentru costuri de stocare mai mici ca
oricând. Noile configuraţii all-flash
de la Dell pot oferi un cost per gigabyte mai mic dinainte de aplicarea
tehnologiei de reducere date decât
oferă soluţiile concurenţei după
reducerea datelor.

Barierele de cost
„Strategia unică Dell de plasare
date permite diverselor moduri de
stocare flash – SLC, MLC şi TLC – să
fie eficient instalate în cadrul unor
arhitecturi multinivel, care se pot
dovedi mai eficiente din punct de
vedere al costurilor decât array-urile
tip flash pe un singur nivel. Anunţul
Dell legat de discurile flash construite pe tehnologie TLC 3D NAND le
aşază în fruntea clasamentului pri-

manager Dell Storage. „Odată cu
aceste avansuri tehnologice, putem
reduce substanţial costul echipamentelor array de tip flash mare
performanţă, în acelaşi timp mărind
performanţele echipamentelor tip
array pentru uz general. Clienţii pot
achiziţiona sau pot actualiza echipamentele existente pentru a beneficia de performanţele şi densitatea
stocării flash de nivel enterprise la
costuri fără egal.”

Ofertă
software completă
Odată cu apariţia tehnologiei
inteligente de plasare date, Data
Progression, patentate de Dell, şi
cu lansarea pachetelor software
array Dell Storage Center 6.6, echipamentele de stocare date de tip
array din seria Dell Storage SC pot
adopta şi optimiza noile discuri flash Mainstream RI bazate pe TLC 3D
NAND. Aceste discuri Mainstream
RI reprezintă discurile flash de nivel
enterprise cu cel mai mic cost pe
gigabyte şi cu cea mai mare densitate din industrie, permiţând Dell să
ofere SSD-uri la aproximativ acelaşi
preţ pe gigabyte precum discurile
dure high-end 15K HDD, însă cu
o îmbunătăţire a performanţei de
aproape 24 de ori mai mare, o densitate de până la şase ori mai mare,
o latenţă mai mică şi un consum de
energie mai redus.
Pachetul software Dell Data
Progression, optimizat pentru flash,
permite companiei Dell şi clienţilor
acesteia să armonizeze diversele

tehnologii de vârf flash pentru generarea de soluţii mai accesibile, cu
performanţe mai mari. În cadrul soluţiilor optimizate flash, Dell oferă
acum echipamente array care combină noile discuri flash Mainstream
RI cu discurile flash Write-Intensive
(WI) de cea mai mare performanţă.
Prin această abordare, pachetele
software inteligente tip array asigură scrierea datelor pe dispozitivele
flash, de mai mare anduranţă, şi
gestionează scrierile pe discurile
Mainstream RI cu costuri mai mici.
Prin aceasta scade costul general al
soluţiilor flash array de nivel enterprise de la Dell, simultan cu menţinerea performanţelor ridicate.
Ca o consecinţă, Dell elimină
bariera costurilor din calea adoptării tehnologiei flash de nivel
enterprise pe întreg portofoliul de
echipamente Dell Storage SC8000,
SC4020 şi SCv2000 cu configuraţii
all-flash sau flash hibrid, astfel îmbunătăţindu-se major performanţele echipamentelor array de uz
general şi reducându-se dramatic
costul echipamentelor tip array
de mare performanţă, optimizate
pentru flash. Prin intermediul noilor
discuri, disponibile la capacităţi
de până la 3,8 TB, tehnologia flash
devine mai practică la orice scară.
Echipamentul Dell Storage SC4020
poate furniza acum o capacitate de
90 TB în doar 2U de spaţiu rack. În
plus, echipamentele Dell Storage
SC8000 pot suporta cu 62% mai
mult flash pentru a atinge un total
de până la 3 PB de capacitate flash
brută într-un singur array.
Storage
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vind densitatea de stocare cu 45 TB
per unitate rack pentru array-uri tip
flash şi coboară costul în dolari pe gigabyte al stocării de date enterprise
de tip flash la nivele similare cu cel al
stocării în cazul discurilor dure 15 K
RPM – cu performanţe semnificativ
mai ridicate. Costurile au reprezentat
bariera cea mai importantă în calea
adoptării tehnologiei flash în centrele de date, iar anunţul Dell legat
de un nou reper mai scăzut legat de
preţul în dolari per gigabyte pentru
configuraţiile all-flash permite extinderea folosirii tehnologiei flash
pentru o varietate mai mare de fluxuri de lucru în mediul enterprise”, a
declarat Eric Burgener, director cercetare sisteme stocare date IDC.
Dell a reuşit să obţină creşteri
semnificative în adoptarea tehnologiei flash. Veniturile generate de
echipamentele de stocare date din
seriile Dell Storage SC all-flash şi flash hibrid au crescut cu 89% de la an
la an în primul trimestru din 2015.
Când e vorba de instalarea de discuri flash/SSD, directorii şi liderii IT
au selectat Dell ca fiind prima alegere de ansamblu ca vendor, conform
unui studiu independent SSG-NOW
din ianuarie 2015, care a cuprins 580
de lideri IT la nivel global.
„În calitatea lui de prim vendor
care a anunţat suportul pentru
această tehnologie flash de ultimă
generaţie, Dell continuă să redefinească economia stocării de date
la nivel enterprise şi să doboare
barierele de cost din calea adoptării
acestei tehnologii”, a declarat Alan
Atkinson, vicepreşedinte şi general

21

De ce este necesară
stocarea pe criterii de
accesibilitate a datelor
Importanța datelor în mediul business este un concept fluid. Valoarea acestora
scade în timp, ceea face ca migrarea lor odată cu scăderea gradului de accesare
să fie o cerință obligatorie pentru asigurarea performanței și reducerea costurilor
pe zona de stocare.
Radu Ghiţulescu
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umeroase studii arată
că, după 60-90 de zile
de la crearea lor, 80%
din datele utilizate în
mediul enterprise sunt
foarte rar accesate. Cu
toate acestea, numeroase companii continuă să stocheze date
cu niveluri scăzute de accesare pe
mediile primare de stocare, cu un
preț/GB ridicat. Iar asta înseamnă,
în primul rând, eficiență scăzută și
perpetuarea crizei spațiului de stocare, respectiv costuri în creștere.
La aceste minusuri se adaugă și
un risc ridicat de vulnerabilitate
în fața incidentelor neprevăzute,
pentru că proasta gestionare a
Storage

datelor „reci” face ca backup-urile
să nu mai poată asigura protecția
datelor cu adevărate critice pentru desfășurarea operațiunilor de
business.

Evoluția
temperaturilor
Ciclul de viață al unei
informații de business este
condiționat de „temperatura”
acesteia. Astfel, atunci când este
proaspăt creată, informația este
„fierbinte”, pentru că trebuie accesată rapid și frecvent, motiv
pentru care este stocată pe medii
performante, cu viteze de citire/

scriere mare, plasate în proximitatea resurselor de calcul care o
utilizează.
Apoi, când temperatura scade
dar informația rămâne „caldă”,
aceasta trebuie mutată pe suporturi de stocare secundare, care să
îi păstreze nivelul de accesibilitate
și să îi ofere protecția necesară
pentru asigurarea continuității
afacerii în cazul unui incident neprevăzut.
În final, când informația devine
„rece”, adică nu mai suportă modificări, iar accesarea ei are loc la intervale mari de timp, este gata pentru
a fi arhivată. Arhivarea, la rândul
ei, presupune însă mai mult decât

funcție de valoarea lor de business
pe un orizont de timp îndelungat și
în conformitate cu cerințele impuse de reglementări și/sau de politicile interne ale organizației.

Stocarea pe niveluri
Crearea și punerea în aplicare
a unei strategii de stocare care să
transfere datele în funcție de „temperatura” lor nu este un demers facil.
Lucru vizibil mai ales la companiile
care se confruntă cu o permanentă
criză a spațiului de stocare.
E adevărat, volumele de date
care trebuie stocate cresc rapid
și constant. Dar la fel de adevărat
este că foarte multe date „reci”
sunt stocate necorespunzător,
pe suporturi scumpe, de înaltă
performanță, deși nu mai întrunesc statutul de „date primare”.
Motivul - dificultățile întâmpinate
în stabilirea statutului acestor
date, dar mai ales problemele apărute la transferul fizic al acestora.
Pentru a răspunde acestor
cerințe, din ce în ce mai mulți
vendori au început să integreze în
soluțiile și echipamentele pe care le
oferă aplicații de stocare pe mai multe niveluri (Tiered Storage). Acestea
reduc efortul de migrare prin automatizarea procesului de transfer al
datelor, respectând seturi de reguli
definite în funcție de necesitățile
curente ale organizațiilor pe zona de
accesare și retenție a datelor.
Realizarea și punerea în practică
a unor strategii de stocare pe mai
multe niveluri nu presupune însă
doar investiții, ci și competențe și
experiență, cerințe dificil de acoperit
în cadrul companiilor de dimensiuni
mici și medii. Care pot compensa
acest deficit de know-how prin apelul la serviciile de consultanță.
Storage
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stocarea cât mai multor date pe
suporturile lente care oferă avantajul prețului mic per gigabyte (cum
sunt, de exemplu, benzile magnetice). Datele trebuie arhivate în
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Banda moare,
dar nu se predă!

Utilizată prima dată pentru stocarea datelor în 1951, banda
magnetică a atins apogeul gloriei sale în deceniul ‚70. Apoi,
odată cu adoptarea pe scară largă a tehnologiei Hard Disk
Drive (HDD), a început declinul. Dispariția i-a fost prezisă
încă din anii ‚80, însă banda se încăpățânează să reziste. Și
o face cu un incredibil succes.
Radu Ghiţulescu
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hiar dacă partizanii susțin că
anunțul de deces este prematur, vânzările de bandă
înregistrează un regres constant de la an la an.
Iar motivele declinului sunt evidente în condițiile în care viteza de accesare a datelor crește în mod constant,
iar accesibilitatea extinsă a acestora a
devenit o condiție esențială odată cu
adoptarea pe scară largă a mobilității
în mediul enterprise. Banda nu mai
este considerată o soluție eficace nici
măcar în zonele unde excela până nu
demult - respectiv pentru backup si
pentru recuperarea datelor în caz de
dezastru, susțin unii specialiști. Care
argumentează pertinent că, la momentul actual, nicio companie nu-și
mai poate permite să piardă 2-3 zile
pentru a-și restaura integral datele.
Verdictul pesimiștilor este clar:
banda este un suport de stocare înveStorage

chit, ineficient și costisitor, condamnat
inevitabil la extincție.

Și totuși...
... există voci care susțin că explozia
volumelor de date cu care se confruntă mediul enterprise în ultimii ani
poate genera un reviriment al cererii
de bandă magnetică.
Și asta pentru că din ce în ce mai
multe organizații acumulează volume
uriașe de date nestructurate și - mai
ales! - au nevoie să arhiveze date care
să fie accesibile pe durate foarte lungi,
de peste 10, 20 sau chiar 30 de ani,
fiind obligate de reglementări externe
sau politici interne. Iar astfel de cazuri
se regăsesc în sectorul financiar-bancar, medical, în administrația publică,
utilități, telco, media, farma etc.
Pentru astfel de organizații, banda
reprezintă soluția optimă de stocare,
fiind superioară oricărei alte oferte

existente la momentul actual. În primul rând pentru că oferă cel mai bun
preț per Terabyte de date stocate,
oricât de mult ar scădea oferta HDD
(sub presiunea crescândă exercitată
de tehnologiile Flash și Solid-State
Drives). În al doilea rând, banda are cel
mai bun cost de utilizare (Total Cost
of Ownership, TCO) și este cel mai eficient suport de stocare din punct de
vedere energetic.

Când minus
devine plus
Sunt avantaje reale, care pot fi probate rapid. Dar pe care criticii le contestă invocând argumentul că banda
nu oferă garanția recuperării integrale
a datelor, suportul magnetic fiind
supus degradării în timp. Există numeroase voci care susțin că o companie
poate spera să-și recupereze cel mult
98-95% din datele stocate pe bandă.
Însă la fel de adevărat este că există
partizani care susțin că banda este
mult mai fiabilă decât discurile SATA,
de exemplu, și că oferă un nivel de recuperare net superior HDD-urilor (de
99,999%, conform unui studiu statistic
realizat de Național Energy Research
Scientific Computing Center). Ba, mai
mult, faptul că banda suportă un proces de deteriorare lent, care poate fi
depistat în timp util, permite adoptarea unor strategii de recuperare proactivă a datelor. Ceea ce, în comparație
cu HDD-urile și SSD-urile care suferă
de sindromul „morții subite”, este un
avantaj incontestabil.
Un alt cotraargument des invocat
de inamicii benzii este necesitatea de-

informatice eterogene, reprezintă un
avantaj incontestabil și oferă garanția
că datele stocate pe bandă vor putea fi
citite și peste 10 ani.

Investițiile continuă
Deși există critici care susțin că
banda reprezinta o opțiune fără viitor,
semnalele lansate de principalii jucători care activează în această zonă
nu pot fi ignorate. De exemplu, IBM și
Fujitsu au anunțat recent punerea la
punct a unei tehnologii de producere
a suportului magnetic care va permite
stocarea pe o singură bandă a 154 TB.
Sony a ridicat ștacheta la 185 TB!
E adevărat, până când astfel de
tehnologii vor intra efectiv pe piață
va mai dura, probabil, câțiva ani. Dar
situația nu se prezintă rău nici la momentul actual. Tehnologia LTO a ajuns
în septembrie a.c. la versiunea 7 și
oferă o capacitate de stocare 6 TB per

unitate, ceea ce înseamnă de 2,4 ori
mai mult decât versiunea anterioară,
LTO-6. Capacitatea de date compresate pe o bandă LTO-7 este de 15 TB per
unitate (dublu față de LTO-6), iar viteza de citire este 750 MBps pentru date
compresate sau de peste 2,7 TB per
oră pentru date necompresate.
Pentru multe companii, astfel de
volume și viteze sunt mai mult decât
de ajuns, în condițiile în care tehnologii precum Network-Attached Storage
tape (NAS tape), care simplifică procesul de accesare a datelor stocate în
librăriile de benzi, sau RESTful, care
permite conectarea aplicațiilor direct
la librării, înregistrează progrese continue.
În atari condiții, este evident că
anunțatul deces al benzii se amână
sine die pentru că există dovezi solide
că banda mai poate încă scrie istorie.
Sau, măcar, o poate stoca.

Bandă vs Cloud?
Stocarea în Cloud reprezintă în opinia multor specialiști o opțiune
superioară benzii. Însă nu toți sunt de acrod. Dacă în cazul companiilor de dimensiuni medii și mici, care nu au volume mari de date
de arhivat, Cloud-ul „bate” banda, în cazul companiilor mari situația
se schimbă. Și există argumente solide: la un cost lunar mediu
de 1 cent per 1 GB de date stocate și aproximativ 5 ore pentru
ca datele să fie disponibile, o companie cu un volum de peste 20
TB de date semi-active, care crește anual cu 40-60% pe an, ar
plăti în șase luni unui furnizor de servicii Cloud acceași sumă cu
care ar putea achiziționa un sistem de stocare pe bandă. Carre,
operat local, ar permite un timp mai scurt de accesare a datelor.
Prin urmare, fiecare soluție de stocare trebuie folosită în funcție
de necesități, soluția optimă fiind o strategie hibridă pe modelul
„multi-tiered”.
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pozitării acesteia în locații externe, care
respectă o serie de condiții speciale,
ceea ce generează costuri suplimentare considerabile și riscuri de securitate
fizică. Perfect adevărat, însă partizanii
susțin că depozitarea în exterior reprezintă un avantaj real în strategiile de
Disaster Recovery și că, prin faptul că
nu sunt permanent conectate, precum
HDD-urile sau SSD-urile, benzile sunt
protejate împotriva atacurilor informatice care pot compromite chiar și
backup-urile, mai ales dacă acestea se
realizează în mod automat și atacul nu
a fost depistat la timp.
Ultima condiție este o situație cu o
frecvență ridicată chiar și în domenii
în care datele au o valoare critică, precum cel financiar-bancar, unde depistarea și eliminarea unei amenințări informatice poate dura până la trei luni
(conform studiului Advanced Threats
în Financial Services-Ponemon Institute). Pentru a preîntâmpina astfel de
cazuri, specialiștii recomandă realizarea periodică a unor copii de siguranță
a backup-urilor, pe benzi, și plasarea
acestora în site-uri externe, off-line,
care să nu fie afectate de un atac informatic sau un dezastru natural.
Un argument în plus în utilizarea
benzii ca suport secundar pentru
strategiile de backup și Disaster Recovery este faptul că, spre deosebire de
produsele de stocare care utilizează
tehnologii proprietare, banda - care
utilizează tehnologia Linear TapeOpen (LTO), devenită de la sfârșitul
anilor ‚90 standard de facto - nu suferă
astfel de limitări. Prin urmare, are un
spectru de compatibilitate extins, ceea
ce, în cazul operării unor infrastructuri
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Synology extinde oferta
NAS pentru sectorul IMM
Synology a lansat noul echipament
DS716+, un NAS scalabil cu două bayuri, alimentat de un procesor quad-core
şi un sistem de fişiere tip Btrfs. DS716+
este un produs destinat cu precădere
companiilor mici și mijlocii, adresânduse organizațiilor care caută un server de
stocare eficient şi fiabil.
„DS716+ oferă performanţă într-un
corp extrem de compact, de aceea credem
că este un produs ideal pentru profesioniştii cu cerinţe ridicate, fie că au nevoie de

o gamă largă de aplicații sau de un server
de fișiere capabil să gestioneze mai multe
cereri simultane, chiar şi într-un mediu
criptat”, a declarat Chad Chiang, product
manager Synology Inc.
Fiind dotat cu 2GB RAM, două porturi
Gigabit LAN, un procesor quad-core la
1.6GHz, capabil să se scaleze la 2.08GHz şi
un suport de criptare AES-NI, noul produs
Synology oferă performanţe superioare
la operarea fişierelor criptate, cu viteze de
transfer de până la 218Mb/s pentru citire

QNAP lansează o nouă serie NAS
cu optimizare automată a stocării
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Synology a lansat noul echipament
DS716+, un NAS scalabil cu două bay-uri,
alimentat de un procesor quad-core şi un sistem de fişiere tip Btrfs. DS716+ este un produs destinat cu precădere companiilor mici
și mijlocii, adresându-se organizațiilor care
caută un server de stocare eficient şi fiabil.
QNAP a lansat noua serie de unități
NAS TVS-ECx80U-SAS-RP, montabile în
rack, cu conectivitate 40GbE și compatibi-

Storage

litate SAS 12Gbps. Disponibile în versiuni
cu 24, 16, 15 și 12 sertare, noile modele
sunt compatibile cu unitățile de extensie
de înaltă densitate REXP-1620U-RP și REXP1220U-RP SAS RAID 12Gbps. Produsele
QNAP sunt motorizate de procesorul Intel
Xeon E3 v3 quad-core cu 16GB DDR3 sau
8GB DDR3 ECC, pentru a oferi performanțe
de până la 3.800+ MB/s și 268.100+ IOPS,
suportă conectivitate 10GbE și dispun de
module mSATA de 256GB pentru caching,
îmbunătățind fluxul de lucru al aplicațiilor
ce solicită un număr mare de acțiuni IOPS.
Beneficiind de tehnologia Qtier, ce
activează Auto Tiering pentru optimizarea și stocarea eficientă a datelor, noile

şi 141Mb/s pentru
scriere. În plus, permite utilizatorilor
să realizeze foarte
uşor conversia video de la H.264 4K
la 1080p. DS716+
beneficiază de un design care permite instalare uşoară a disk-urilor, pune accentul
pe fiabilitate şi oferă două porturi Gigabit
LAN dotate cu suport failover, trei porturi
USB 3.0, precum si de un port eSATA ideal
ca si opţiune extinsă de backup.
DS716+ rulează DiskStation Manager
(DSM), un sistem de operare pentru dispozitivele NAS avansat şi intuitiv și dispune de o gamă largă de aplicații, de la
cele de backup, la cele de management
a rețelei.
produse NAS ajută companiile să economisească și să își optimizeze performanța
la un cost total de utilizare redus. „Tehnologia Qtier de la QNAP activează optimizarea automată a stocării pentru seriile
TVS-ECx80U-SAS-RP, permițând datelor
solicitate să fie plasate pe discul potrivit,
la momentul potrivit, conform frecvenței
de accesare”, explică Alan Lin, manager
de produs în cadrul QNAP.
Noile serii compatibile SAS dispun de
cel mai nou sistem de operare QTS 4.2, furnizează mai multe aplicații de virtualizare și
includ aplicații cuprinzătoare pentru mediul
busines, precum: Qsirch pentru căutarea
rapidă a datelor pe NAS prin motorul ce furnizează rezultate aproape în timp real pentru căutări text, Qsync pentru configurarea
centralizată, Q’center pentru administrarea
centralizată a mai multor unități QNAP NAS
și Gmail Backup pentru arhivarea emailurilor importante pe NAS.

