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Tak ako vo všetkých oblastiach IT, aj oblasť diskových polí prežíva v súčasnosti technologický a najmä výkonnost-
ný boom. Objavujú sa tiež názory, že výkonnosť niektorých diskových subsystémov je už taká vysoká, že ju v reál-
nej prevádzke ani nemožno využiť. Paralelu nemusíme hľadať ďaleko. Stačí, ak si ako príklad zoberieme automo-
bilový priemysel. Aj tu je totiž na trhu množstvo áut s parametrami, ktoré presahujú „bežnú využiteľnosť“. Z toho-
to dôvodu je napríklad limitovaná maximálna rýchlosť na 250 km za hodinu, a to najmä z dôvodu bezpečnosti. Na
druhej strane výkon motora veľmi dobre využijete napríklad pri predbiehaní. Keďže v počítačovom svete vám
nehrozia žiadne pokuty za rýchlosť, môžete uháňať tak rýchlo, ako to vaše zariadenie dovolí.

Dnes dominujú na trhu z high-end
diskových polí traja významní hráči:
HP, IBM a EMC. Treba otvorene
povedať, že títo traja hráči už dlhý
čas nepustili medzi seba na popred-
né pozície ďalšieho dodávateľa.
Občas sa zmení poradie na 2. a 3.
mieste, ako sa to udialo nedávno. Po ohlásení
nového systému DS8000 (v októbri 2004) sa
spoločnosť IBM dostala na 2. miesto v poradí
diskových subsystémov z pohľadu výkonnosti,
keď predbehla spoločnosť EMC s jej systémami
DMX (ohlásené začiatkom roku 2003). Prvenstvo
si už dlhodobo udržiava spoločnosť HP so svojimi
diskovými poliami HP StorageWorks XP. Vedúcu
pozíciu si spoločnosť HP upevnila najmä
nedávnym ohlásením  prevratnej novinky -
diskového poľa HP StorageWorks XP12000 (v sep-
tembri 2004), vďaka ktorej sa opäť posunula 
o triedu vyššie.
Diskové pole HP StorageWorks XP12000 je 
v poradí už štvrtou generáciou diskových polí XP,
ktoré spoločnosť HP dodáva na trh od roku 1999.
Tento najnovší model plynulo nadväzuje na veľmi
úspešné modely XP128/1024, XP48/512, resp.
XP256. Ako už tradične, aj v tomto prípade
prináša diskové pole XP12000 najvýkonnejšiu
architektúru, ktorá je dostupná podnikovým
zákazníkom.

PODSTATNÉ ZMENY
Oproti doterajším modelom došlo k niekoľkým
výrazným zmenám. Tou najzásadnejšou je ne-
uveriteľný výkon takmer 2 milióny vstupno-výs-
tupných operácií za sekundu a možnosť integrácie
až 1 152 pevných diskov v rámci jedného riešenia,
pričom 128 diskov možno integrovať do základ-
ného kabinetu. Výkonnostné parametre dosahuje
diskové pole XP12000 vďaka internej crossbar
architektúre, výkonnejším procesorom a 2Gb fibre
channel technológii. Ako sme už spomínali,
v súčasnosti je diskové pole HP StorageWorks
XP12000 najvýkonnejším diskovým subsystémom

na svete (v porovnaní s novými diskovými poliami
IBM DS8000, resp. EMC DMX). 
Na rozdiel od rôznych konkurenčných riešení
možno diskové pole začať používať už aj s deviati-
mi diskami, pričom tento počet možno zvyšovať
až na spomínaných 1 152 pevných diskov. Ak by
ani to nestačilo, k dispozícii je podpora externej
kapacity, v súčasnej verzii to môže byť kapacita
uložená na diskových poliach MSA1000/1500,
IBM Shark a EMC Symmetrix. Vďaka tejto vlast-
nosti možno integrovať rozličné riešenia do jed-
ného celku a poskytnúť tak celkovú kapacitu
niekoľko petabajtov (1 PB = 1 000 TB).

PODPORA OPERAČNÝCH SYSTÉMOV
Z hľadiska podpory rôznych operačných systémov
diskové pole XP12000 podporuje takmer všetky
„živé“ operačné systémy vrátane mainframe.
Z hľadiska pripojenia možno servery pripojiť
k diskovému poľu cez fibre channel, ficon, escon
a iSCSI. Diskové pole XP12000 podporuje inter-
nú (Business Copy) aj vzdialenú replikáciu
(Continuous Access) na iné diskové polia XP. 

Pre ilustráciu uvediem heslovito niekoľko tech-
nických parametrov, ktoré vám pomôžu zoriento-
vať sa v dnešných „rýchlostiach“ špičkových
diskových polí. Predovšetkým je to maximálny
sekvenčný výkon 8,0 GB/s, ďalej maximálny ran-
dom výkon z cache 1 900 000 IOPS (front-end),
maximálny random výkon z diskov 120 000 IOPS
(back-end), maximálna šírka prenosu pre dáta 68
GB/s a maximálna šírka prenosu pre riadiace
príkazy 13 GB/s.

ZDVOJENÉ KOMPONENTY
Diskové pole je určené pre nonstop prevádzku.
Celá architektúra nemá jediný bod zlyhania,
pretože všetky kľúčové komponenty sú zdvojené
a sú hot-swap (disky, ventilátory, procesory, I/O
rozhrania, zdroje, batérie, resp. kontrolné proceso-
ry). Mikrokód možno aktualizovať v plnej pre-
vádzke, keďže jeden CHIP (Client Host Interface
Procesor) v jednom čase dokáže obsluhovať všetky
porty bez nevyhnutnosti odstávky jediného portu.
Z pohľadu ochrany dát je diskové pole XP12000
veľmi bezpečné. Podporuje štandardné režimy
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RAID, o. i. aj RAID 5 7D + 1P, ktorý ponúka až
87,5- percentnú efektívnu kapacitu. Diskové pole
XP12000 je pripojené na servisné centrum HP
a v prípade potenciálneho zlyhania, resp. poruchy
niektorého komponentu okamžite nahlási túto
udalosť do servisného centra. NiCd batérie
dokážu napájať diskové pole dostatočný čas na to,
aby v prípade výpadku napájania bezpečne
uložilo všetky dáta z cache na disky, príp. ich
podržalo v samotnej cache, aby sa nestratili.

BEZKONKURENČNÁ ŠKÁLOVATEĽNOSŤ
Toto diskové pole nemá konkurenta ani 
z pohľadu škálovateľnosti. Všetky komponenty
vrátane pevných diskov možno dopĺňať bez
nevyhnutnosti odstávky systému. Celkom 128
diskov sa môže nachádzať v centrálnej jednoke
DKC a po 256 diskov v každom DKU kabinete
(celkom môžu byť 4). Takýmto spôsobom možno
dosiahnuť internú kapacitu až 165 TB (pri
použití 146 GB diskov) a externú kapacitu až 14
PB. Začiatkom roku 2005, keď budú pod-
porované aj 300 GB disky, bude možné dosiah-
nuť v diskovom poli HP StorageWorks XP12000
internú kapacitu vyše 300 TB. Keďže diskové
pole môže „štartovať“ už s deviatimi pevnými
diskami a 4GB cache, možno rozložiť investície
na nákup ďalších diskov a komponentov na
dlhšie časové obdobie bez obavy, že narazíte na
kapacitný, resp. výkonnostný limit. 

SOFTVÉROVÉ NÁSTROJE
To, čo robí každé diskové pole zaujímavým, je
jeho inteligencia. K diskovému poľu HP Stora-
geWorks XP12000 je dostupných množstvo soft-
vérových nástrojov, ktoré zabezpečujú jeho
bezpečnú a rýchlu prevádzku. Samotné soft-
vérové nástroje sú rozdelené do dvoch základ-

ných skupín, a to na konfiguračné nástroje a na
nástroje určené na dostupnosť. Medzi konfigu-
račné nástroje patria HP Command View XP -
aplikácia s webovým rozhraním, ktorá umožňuje
základné konfigurovanie a správu diskového
poľa, ďalej HP LUN Configuration & Security
Manager XP - aplikácia s webovým rozhraním
určená na správu LUN-ov a konfigurovanie
ochranných nastavení, HP Performance Advisor
XP - aplikácia s webovým rozhraním, ktorá mon-
itoruje výkonnosť poľa v reálnom čase, HP
Performance Control XP - aplikácia s webovým
rozhraním umožňujúca alokovať pre jednotlivé
aplikácie zdroje na diskovom poli - garantuje
požadované parametre, HP LUN Security XP
Extension - aplikácia s webovým rozhraním,

ktorá podporuje WORM funkcionalitu na úrovni
LUN-ov, HP Cache LUN XP - aplikácia s webovým
rozhraním, ktorá v prípade požiadavky drží kri-
tické dáta v cache diskového poľa, aby boli max-
imálne dostupné aplkikácii, HP Auto LUN XP -
aplikácia s webovým rozhraním, ktorá monitoru-
je diskové pole a automaticky môže realizovať
rekonfiguráciu jednotlivých LUN-ov a HP Data
Exchange XP - aplikácia, ktorá umožňuje
zdieľanie dát medzi rôznymi operačnými systé-
mami (mainframe /open systémy).

NÁSTROJE NA DOSTUPNOSŤ
Spomedzi nástrojov na dostupnosť spomeňme
aspoň niektoré. Sú to HP Business Copy XP -
vytváranie lokálnych kópií dát v reálnom čase,
HP Continuous Access XP / XP Extension - syn-
chrónna a asynchrónna replikácia dát medzi
diskovými poliami XP, HP Continuous Access XP
Multi-Site - replikácia dát medzi viacerými
diskovými poliami v reálnom čase, HP RAID
Manager - host-based aplikácia, ktorá umožňuje
správu a integráciu rôznych nástrojov, ako sú
Business Copy a Continuous Access a ich previa-
zanosť na ďalšie aplikácie (napr. zálohovanie 
a pod.), HP AutoPath XP - softvér zabezpečujúci
prístup k diskovému poľu po viacerých trasách,
ktorý sa zároveň stará o loadbalancing, failover 
a failback operácie, HP Cluster Extension XP -
softvérová nadstavba od HP, ktorá rozširuje vlast-
nosti clustra a zabezpečuje jeho previazanosť 
s vlastnosťami diskových polí a HP Fast Recovery
Solution - aplikácia, ktorá slúži na akceleráciu
zálohovacieho procesu a procesu obnovy dát.
Netrúfam si odhadnúť, kde je technologický limit
diskových polí, ktoré ešte len čakajú na uvedenie
na trh. V každom prípade však podobne, ako sa
nám pred desiatimi rokmi zdalo nepred-
staviteľné, že v malom notebooku budeme mať 
k dispozícii interný priestor 60 GB (vtedy aj 300
MB bolo viac ako dosť), tak aj v oblasti diskových
polí sa určite raz dočkáme prelomenia magickej
hranice 1 PB v rámci diskového poľa. Je len
otázkou času, kedy to bude. 

vyradenie_42_80.qxd  9. 12. 2004  15:45  Page 13


