
Ak by sme chceli zhrnúť situáciu v oblasti ukladania dát začia-
tkom tohto tisícročia, určite by sme konštatovali, že rozvinutú
infraštruktúru mali najmä veľké podniky z oblasti bankového
sektoru a výroby. V tom čase sa len začínalo hovoriť o konsoli-
dovaní diskového priestoru do jednej lokality, na druhej strane
však vznikala obava, čo sa stane v prípade totálneho výpadku
produkčného pracoviska. Vďaka technológii fibre channel dnes

možno vyhovieť obom požiadavká - mať dáta skonsolidované na jednotný
diskový priestor a zároveň mať zabezpečenú replikáciu na vzdialené praco-
visko.
Súčasné diskové systémy, ako napríklad HP StorageWorks MSA1000
umožňujú online prístup viacerým serverom s rôznymi operačnými systé-
mami. Navyše už aj tieto systémy nižšej kategórie ponúkajú plnú redundan-
ciu na úrovni hardvéru, takže dáta sú viac-menej stále dostupné aj v prípade
výpadku niektorého z komponentov. Kapacitne dnes už tieto systémy
vyhovujú drvivej väčšine zákazníkov, pretože ponúkajú konsolidovanú
kapacitu na úrovni terabajtov (1 TB = 1 000 GB). Pre malých a stredných
zákazníkov majú výrobcovia prichystané rôzne výhodné ponuky - tzv.
obchodné balíky, v ktorých v rámci jedného objednávacieho čísla môžete
získať za veľmi výhodnú cenu kompletnú zostavu komponentov, ktoré potre-
bujete na pripojenie externého diskového poľa. Je to veľmi podobný princíp,
ako v prípade zakúpenia domáceho kina - zapojíte komponenty podľa
priloženého manuálu, zapnete a môžete pozerať film alebo počúvať hudbu.

ZÁLOHOVANIE A OBNOVA DÁT
Veľmi často citovanou témou je zálohovanie, resp. obnova podnikových dát
po havárii či neočakávanej chybe systému alebo užívateľa. Spoločnosť HP
investuje nemalé prostriedky do vývoja nových technológií z oblasti záloho-
vania, ktoré pomáhajú administrátorom skrátiť čas zálohovania, resp.
obnovy. Sú to najmä dve technológie - DAT72 a LTO (dnes už v 3. generácii).
Obidve technológie sú dostupné v rôznych prevedeniach - od samostatných
mechaník až po výkonné plne automatické knižnice.
Niektorým zákazníkom začína prekážať, že proces zálohovania na
samostatné mechaniky treba stále kontrolovať a vymieňať média, pretože
databázy sú stále rozsiahlejšie a náročnejšie na priestor. Dobrou správou je,
že dnes už aj technológia DAT72 ponúka až 36 GB nekomprimovaného
priestoru pre vaše dáta a keď sú vaše databázy ešte väčšie, resp. potrebujete
väčší zálohovací výkon, môžete siahnuť po technológii Ultrium 960, vďaka
ktorej na jednu pásku možno bez kompresie zálohovať až 400 GB dát. 

AUTOMATIZÁCIA A ARCHIVÁCIA
Tým zákazníkom, ktorí vyžadujú už určitú úroveň automatizácie, sú určené
autoloadre. Sú to malé ale výkonné zariadenia, v ktorých jednou mecha-
nikou zálohujete na viacero médií a takýmto spôsobom môžete vyriešiť
týždenné, resp. mesačné cykly. Väčšina autoloadrov disponuje priestorom
pre 6, 8 a viac médií, takže správnym výberom technológie môžete dosiahnuť
priestor na zálohovanie až niekoľko TB. 
Ak uvažujete o nasadení archivačného riešenia v rámci podniku, aj v tomto
smere urobili páskové technológie významný krok vpred. Dnes sú už totiž
dostupné páskové média s charakteristikou WORM (Write Once Read Many).
Sú výbornou alternatívou pre tých, ktorí nechcú experimentovať s inými
technológiami, ako napríklad UDO (Ultra Density Optical) alebo uzavretými
riešeniami typu „black box“. Vlastnosť WORM je dnes dostupná s médiami
typu LTO III a SDLT 600.
Ak predsa len patríte medzi ľudí, ktorí radi skúšajú niečo nové, tak práve pre
vás je určená nová archivačná technológia UDO. Táto technológia je nasle-
dovníkom technológie MO (Magneto Optical), ktorá sa síce ešte dodáva,
avšak technologicky sa už ďalej nevyvíja. UDO média dnes vo svojej prvej
generácii poskytujú priestor 30 GB na archivované dáta (pri MO max. 9,1 GB)
a sú dostupné ako prepisovateľné alebo ako už spomínané WORM. Aj v prí-
pade tejto novej technológie UDO sú k dispozícii jukeboxy, v rámci ktorých
možno prevádzkovať viacero mechaník a médií.

SOFTVÉROVÉ NÁSTROJE
Doteraz bola reč iba o hardvérových komponentoch, no ako už názov článku
hovorí, neoddeliteľnou súčasťou každého podnikového riešenia je aj softvér.
Na zálohovanie je dnes na trhu dostupných mnoho softvérových nástrojov -
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Hardvérové a softvérové
riešenia pre SMB zákazníkov

Niektorí SMB (Small Medium Business) zákazníci sú stále presvedčení, že sú príliš malí na to, aby si mohli
dovoliť serióznejšie podnikové riešenie. Často je dôvodom nízky rozpočet, ktorý vedenie spoločnosti každoročne
(ne)schvaľuje na rozvoj IT infraštruktúry. Našťastie, technologický rozvoj napreduje veľmi rýchlo vpred a to má
za následok, že výkonné technológie, ktoré si predtým skutočne mohli dovoliť len veľké podniky, sa dnes veľmi
úspešne začínajú uplatňovať aj v prípade menších a stredných podnikov. Hlavným faktorom je v tomto prípade
klesajúca cena a všeobecné povedomie, že bez fungujúcej IT infraštruktúry sa podnik môže veľmi rýchlo dostať
do vážnych problémov. Cieľom tohto krátkeho článku je priblížiť SMB zákazníkom súčasné technológie, ktoré
dodávatelia vyvinuli práve pre nich. Reč bude najmä o ukladaní a dostupnosti dát.
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od najlacnejších, ktoré sú určené na základné zálohovanie, až po najrobust-
nejšie, určené na zálohovanie celého podnikového prostredia. Zlatá stredná
cesta je pre SMB zákazníka asi výhodnejšia, t. j. zálohovací softvér, ktorý už
v základnej licencii ponúka pokročilé vlastnosti a môžete ho veľmi vhodne
použiť na zálohovanie jedného servera, ako aj všetkých serverov a pracov-
ných staníc v podniku. Takýmto softvérom je napríklad HP OpenView
DataProtector.
HP OpenView DataProtector je vlastným produktom spoločnosti Hewlett-
Packard a dnes sa dodáva vo verzii 5.5. Je dostupný aj v úplne základnej
verzii SSE (Single Server Edition), ktorú možno kedykoľvek v budúcnosti
rozšíriť na plnú verziu StarterPack. SSE verzia sa dokonca dodáva zadarmo 
s páskovým autoloadrom 1/8. Súčasná verzia DP 5.5 plne podporuje záloho-
vanie na disk, zálohovanie objektov, klonovanie médií alebo pokročilé DT
(Disaster Tolerant) techniky. Ak hneď v úvode siahnete po plnej licencii
StarterPack, budete môcť zálohovať všetky servery a pracovné stanice, ktoré
sú vo vašom prostredí.

DATA MANAGEMENT
Veľmi často skloňovanou témou je dnes tvz. data management. Dáta pribú-
dajú enormnou rýchlosťou, na disku väčšinou držíme zbytočne veľa kópií
toho istého súboru a po čase máme disk plný. Dáta žijú svojim životom -
niekto ich vytvoril, majú svoj vek, veľkosť resp. iné atribúty. Na základe
týchto atribútov možno s nimi ďalej pracovať a v prípade, že už nie sú
potrebné, ich možno presunúť na iný priestor (disk, páska, UDO...). Tento
princíp sa vo všeobecnosti nazýva hierarchický storage management (HSM)
a donedávna ho využívali najmä veľké podniky. V súčasnosti je dostupný aj
pre SMB segment, čoho príkladom je i nedávne ohlásenie produktu File
System Extender (FSE) spoločnosťou HP. FSE je softvérový nástroj, ktorý
podľa vami preddefinovaných parametrov zabezpečuje presúvanie dát na
pomalšie, resp. iné média a uvoľňuje tak miesto pre nové dáta. 
Ak vás stále trápi otázka, čo s dátami, ktoré sú uložené v jednej lokalite,
takže v prípade požiaru pracoviska alebo inej nehody môžete o ne
nenávratne prísť, nemusíte si zúfať. Aj v tomto smere má pre vás spoločnosť
HP riešenie - softvér s názvom Storage Mirroring. Už sám názov hovorí 
o zmysle tohto produktu - zrkadlenie dát na iný systém. Zrkadlenie možno
realizovať v rámci rozsiahlej siete WAN s tým, že z jedného servera možno
dáta zrkadliť aj na viacero serverov vo vzdialenej lokalite. Zároveň môže
tento proces fungovať aj opačne - dáta sa z viacerých serverov/pracovísk
zrkadlia na jeden server/pracovisko. 

MOŽNOSTI KOMBINOVAŤ
Samotné produkty, ktoré sme vyššie spomenuli, by sami osebe neznamenali
nič, ak by ich nebolo možné vzájomne spájať a kombinovať v rámci pod-

nikovej infraštruktúry. Takže keď uvažujete o nasadení zálohovacieho rieše-
nia do vášho podniku, bude dobré skombinovať zálohovací softvér
DataProtector s niektorou výkonnou technológiou či už v podobe samostat-
nej mechaniky alebo autoloadra, resp. menšej páskovej knižnice. Ak vás už
dnes trápi otázka, čo s nepoužívanými dátami, rozhodne by ste nemali obísť
softvér File System Externder a k nemu vybrať niektorú z technológií UDO,
resp. LTO alebo SDLT. No a ak chcete byť maximálne zabezpečení, určite by
ste mali zvážiť investíciu do replikačného softvéru, napríklad Storage
Mirroringu. 
Dovolím si tvrdiť, že žiadny zákazník z oblasti SMB nie je natoľko malý, aby
si nemohol dovoliť implementovať seriózne podnikové technológie a v maxi-
málnej miere chrániť tak užívateľské dáta. A keď nechcete kupovať mačku vo
vreci, tak všetky vyššie uvedené softvérové produkty si bez toho, že by ste
zaplatili čo i len jedinú korunu, môžete bezplatne stiahnuť zo stránky
www.hp.com a presvedčiť sa o ich kvalitách.
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