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prípadová štúdia | procesy

navrhla riešenie, zahŕňajúce „media storage“

– úložisko dát Extreme Data Storage od spoloč-

nosti HP. Okrem kapacity okolo 250 tera-

bajtov, ktorú si vyžaduje digitalizácia súčas-

ného archívu, umožňuje jej rozšírenie až na

820 terabajtov a navyše poskytuje vysokú

hustotu ukladaných dát za priaznivú cenu. 

Čím sa media storage odlišuje od bež-

ných diskových úložísk? Skladá sa zo štan-

dardných HP produktov – ProLiant blade

serverov a modulárnych diskových polí 

s jednoterabajtovými špeciálnymi Midline

SAS diskami (v súčasnosti sa ich tam „točí“

246, no možno pridávať ďalšie), ktoré majú

nielen veľkú kapacitu, ale aj lepšie vlastnosti

ako priemerné SATA disky. Operačný systém

Red Hat Enterprise Linux spolu so symetric -

kým klastrovým riešením Polyserve posky-

tuje vysokú dostupnosť uložených dát, vrá-

tane RAID ochrany proti výpadku diskov,

ako aj N+N redundanciu jednotlivých nodov

Polyserve klastra. 

Spoločnosť HP svoj media storage inšta-

lovala v krajinách strednej a východnej Európy,

a teda aj na Slovensku, po prvý raz. Práce sa

zhostil medzinárodný tím, ktorý má už v oblasti

veľkokapacitných úložísk dát reálne skúse-

nosti, pričom celá „operácia“ sa uskutočnila

online bez toho, aby ovplyvnila fungovanie

samotného informačného systému v Sloven-

skom rozhlase.

Digitálny archív tiež umožní, aby sa redak-

tor dostal k požadovanej archívnej nahrávke

priamo cez svoj stolový počítač. V katalógu

si ju vyhľadá, zadá požiadavku a jej kópiu v di-

gitálnej podobe dostane priamo do svojho

priečinka. Môže si ju vypočuť a začať s ňou

pracovať. V budúcnosti sa tiež ráta s mož-

nosťou sprístupnenia digitálneho archívu pre

verejnosť.

„Pre nás je najväčším prínosom, že sa

urýchli prístup k dátam v digitálnom archíve,

zjednoduší sa vyhľadávanie a samotný po-

stup pri ich spracúvaní pre archiváciu. Neme -

nej dôležitá je tiež možnosť ďalšieho rozširo -

vania úložiska dát. Pre plnenie dnešných

úloh Slovenského rozhlasu je to všetko alfou

a omegou,“ dodal Bystrík Široký.

Od začatia výroby v roku 2006 Kia Motors

Slovakia generuje priemerne 500 000 doku -

mentov za deň, pričom hlavným ťažiskom

je zabezpečenie výroby, prevádzky a špecifi ko-

vanie pracovných postupov. Pre IT oddelenie

to v praxi znamená spracovať, uložiť a archi -

vovať až 150 GB dát mesačne. Existujúca

infraštruktúra na ukladanie dát začala nará-

žať na svoje hranice rozšíriteľnosti a výkonu

koncom roku 2008 a preto bolo nevyhnutné

zabezpečiť upgrade.

Kia Motors Slovakia sa však vydala cestou

implementácie nového dátového úložiska,

keďže od implementácie pôvodného už prešlo

niekoľko rokov a aj v tejto oblasti bol techno-

logický pokrok obrovský. V rámci medzinárod-

ného tendra uspela spoločnosť Hitachi Data Sys-

 tems so svojím najvýznamnejším sloven ským

partnerom spoločnosťou PosAm, spol. s r.o.

Očakávania a požiadavky zákazníka na

riešenie boli vysoké. Na platforme sa pre-

vádzkuje ERP systém SAP, ktorý zabezpečuje

prevádzku celej výroby. Aj niekoľkominútový

výpadok môže mať fatálne následky na kľúčo -

vé procesy, akými sú nákup, výroba, distribú -

cia a v neposlednom rade predaj výrobkov

a s tým spojené tržby. Hlavnými parametrami

pre výber nového systému boli preto spo-

ľahlivosť, škálovateľnosť, dostupnosť a 24x7 on

site servisná podpora.

„Hlavným prínosom pre Kia Motors Slo-

vakia je škálovateľnosť riešenia, spoľahlivosť

a lokálna servisná podpora od partnera akým je

PosAm,“ povedal Marián Daníšek, IT manažér,

Kia Motors Slovakia.

Na základe uvedeného PosAm implemen-

toval riešenie postavené na platforme Hitachi

USP V so súčasnou (do budúcnosti škálova -

teľnou) kapacitou 40 TB. USP V predstavuje

absolútnu špičku v segmente enterprise level

zariadení s integrovanou funkcionalitou dyna-

mického provisioningu a virtualizácie, či už

z hľadiska funkcionality, spoľahlivosti alebo ceny.

PosAm významným spôsobom prispieva 

k nepretržitej výrobnej schopnosti Kia Motors

Slovakia a prostredníctvom svojich kom-

plexných znalostí poskytuje zákazníkovi užitoč-

né riešenia a služby.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o., má nové
úložisko dát štvrtej generácie switchovanej ar-
chitektúry, prostredníctvom ktorého sú
zabezpečené kritické procesy výroby. Srdcom
riešenia je platforma Hitachi Universal Storage
Platform V (USP V), ktorá prináša výhody v
podobe vysoko výkonného a v praktickej rovine
takmer neobmedzene škálovateľného riešenia.

Hitachi USP V v Kia 
Motors Slovakia: vysoká
dostupnosť, spoľahli-
vosť, škálovateľnosť
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