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Wprowadzenie

N

owe technologie i przełomowe wydarzenia o globalnym zasięgu
na różne sposoby odmieniają branżę IT. Dlatego też większość
współczesnych firm korzysta z zasobów różnych dostawców
usług chmurowych. Aplikacje biznesowe znajdują się w centrach danych
lub w chmurze – czasami w jednym i drugim. Pracownicy częściej niż
kiedykolwiek pracują w domach. Natomiast sztuczna inteligencja ma
coraz więcej zastosowań i wpływa na coraz więcej aspektów naszego
życia.

Jednak żadna z tych zmian nie zajdzie, żadna firma nie odnotuje zysku
i nikt nie kupi nawet pary skarpet w internecie, jeśli podstawowe systemy IT przenoszące i przechowujące dane nie są wydajne, bezpieczne
i skuteczne. Właśnie dlatego koncepcja pamięci masowej definiowanej
programowo (SDS) jest tak istotna. Obecnie rozwiązania SDS stanowią
nieodłączny element naszego codziennego życia. Pomagają nam na
wielu frontach – zabezpieczają zakupy online, pomagają pracownikom
na różne sposoby pracować zdalnie, przyspieszają prace nad nowymi
szczepionkami lub zmianami klimatycznymi. To tylko nieliczne przykłady. W kolejnych rozdziałach podaję praktyczną definicję technologii
SDS i powiązanych z nią rozwiązań, omawiam zasadę działania oraz
zastosowanie rozwiązań SDS, a także przedstawiam serię produktów
SDS, które pomagają firmom rozwijać się w XXI wieku.

Informacje o książce
Książka Pamięć masowa zdefiniowana programowo dla bystrzaków 3. edycja limitowana IBM omawia, w jaki sposób współczesne firmy wykorzystują możliwości tej szybko rozwijającej się technologii, aby osiągać cele
technologiczne i biznesowe. W książce przedstawiony zostaje pakiet
IBM Spectrum Storage. Można w niej znaleźć także liczne informacje
i pomysły dotyczące wykorzystania tego niezwykłego oprogramowania
IBM do zdobycia pozycji lidera na rynku.

Ikony używane w książce
W książce od czasu do czasu używam specjalnych ikon w celu zwrócenia
uwagi na ważne informacje. Oto one.
Ta ikona wskazuje informacje, którym warto poświęcić uwagę.
PAMIĘTAJ
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Ta ikona symbolizuje praktyczne informacje.
WSKAZÓWKA

Co prawda nie zamieszczam tutaj mapy genomu ani planów komputera
IBM Watson, ale fragmenty oznaczone tą ikoną zawierają praktyczne
objaśnienia żargonu.
KWESTIETECHNICZNE

Więcej niż książka
Choć w książce można znaleźć mnóstwo informacji, jej objętość jest
ograniczona. Jeśli po przeczytaniu wszystkiego uznasz, że chcesz
dowiedzieć się więcej, zapraszam na stronę ibm.com/storage. Znajdziesz tam dodatkowe informacje o technologii SDS i oprogramowaniu
IBM Spectrum Storage.
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W TYM ROZDZIALE

»» Definicja pamięci masowej definiowanej
programowo
»» Różne typy pamięci SDS

Rozdział

1

Co to jest pamięć
masowa definiowana
programowo (SDS)?

W

tym rozdziale przedstawiam zrozumiałą i praktyczną definicję pamięci masowej zdefiniowanej programowo (SDS),
omawiam podstawowe typy funkcyjne tej technologii oraz
prezentuję czołowe rozwiązania SDS z serii IBM Spectrum Storage.

Definicja pamięci SDS
W większości tradycyjnych architektur IT programy lub aplikacje komputerowe przekształcają dane pierwotne na różne sposoby, aby stały się
one wartościowe dla firmy. Jednak dane te zwykle nie są przechowywane w aplikacji, a na urządzeniu magazynującym w innym miejscu.
W tradycyjnej architekturze IT aplikacja wysyła żądanie lub zapytanie
o niezbędne dane do urządzenia magazynującego, które w odpowiedzi
dostarcza te dane.
Wyobraźmy sobie jednak, że na drodze danych – pomiędzy aplikacją
a urządzeniem magazynującym – znajduje się oprogramowanie.
W przypadku aplikacji nic się nie zmienia – po wysłaniu zapytania

ROZDZIAŁ 1 Co to jest pamięć masowa definiowana programowo (SDS)?
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otrzymuje ona dane. Jednak z perspektywy urządzenia magazynującego
zmienia się wszystko. Tak właśnie wygląda pamięć SDS.
Dodatkowa warstwa – a czasami wiele warstw – oprogramowania
pomiędzy aplikacjami i systemami pamięci masowej sprawia, że typ
urządzenia magazynującego w zasadzie przestaje mieć znaczenie,
a same urządzenia można swobodnie wymieniać. Oprogramowanie
zawsze wie, gdzie każda jednostka danych się znajduje, i jest w stanie ją
pobrać, niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzenia magazynującego.
Odseparowanie urządzeń magazynujących od oprogramowania pamięci
masowej niesie ze sobą liczne korzyści. Taki układ stanowi podstawę
najpopularniejszej definicji pamięci SDS – jest to oprogramowanie do
zarządzania
pamięcią
masową
niezależne
od
urządzenia
magazynującego.
Jednak technologia SDS poszła już znacznie dalej. Można też spojrzeć na
tę technologię z innego punktu widzenia – SDS to warstwa inteligentnego oprogramowania rozmieszczona w strategicznych punktach
pomiędzy aplikacjami a urządzeniami magazynującymi. Obecność
oprogramowania na drodze pomiędzy relatywnie pasywnymi nośnikami danych, takimi jak pamięci flash, dyski i taśmy, a resztą infrastruktury IT otwiera przed nami bogaty świat nowych możliwości.
Wyobraź sobie, że aby chronić swoje dane, chcesz wykonywać ich kopie
zapasowe i wysyłać je do innych systemów lub lokalizacji. Wszystkie
dane powinny być szyfrowane zarówno w trakcie transferu, jak i przechowywania. Pomyśl tylko o oszczędnościach, jakie płyną z monitorowania schematów wykorzystywania danych. Dzięki temu możesz
przechowywać najczęściej wykorzystywane dane – zazwyczaj ich niewielki wycinek – na najszybszych i najdroższych nośnikach, a resztę
wysyłać do chmury publicznej, obiektowej pamięci masowej lub systemów taśmowych, które są znacznie tańsze niż inne. Możesz nawet
skonfigurować procedury pobierania danych po wystąpieniu zdarzenia
wyzwalającego, takiego jak wieczorna kopia zapasowa lub miesięczny
raport, albo wykorzystywać je do szkolenia aplikacji ze sztuczną inteligencją. Co powiesz na naprawdę inteligentne rozwiązanie? Wyobraź
sobie technologię, która przewiduje, jakich danych będziesz potrzebować, i pobiera je zawczasu z naprawdę taniego w eksploatacji systemu
taśmowego, dzięki czemu nie musisz czekać wieczności – w rozumieniu IT – na załadowanie odpowiedniej taśmy.

PAMIĘTAJ
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Na tym polegają inteligentne rozwiązania. I na tym polega technologia
SDS. Osobiście definiuję ją jako warstwa lub warstwy inteligentnych
rozwiązań i funkcji pomiędzy aplikacją a fizycznymi urządzeniami
magazynującymi.
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Takie podejście doskonale uzupełnia bogaty zbiór innych, bardziej tradycyjnych definicji SDS. Po wdrożeniu to SDS odpowiada na żądania
aplikacji, a nie fizyczny nośnik, na którym de facto znajdują się bity
i bajty. SDS zarządza urządzeniami pamięci masowej, pobiera z nich
dane w odpowiedzi na żądania i zapytania, przesyła dane w celu optymalizacji funkcjonowania firmy i infrastruktury, szyfruje je, monitoruje… Lista zadań, jakie może wykonać, jest długa i stale się poszerza.
Zgodnie z tą definicją niemal każde urządzenie magazynujące – nawet
standardowe, dostępne na rynku nośniki – może zostać wykorzystane
w rozwiązaniach SDS.

RODZIMA PAMIĘĆ KONTENEROWA
Wraz z wprowadzaniem chmur hybrydowych w organizacjach kluczem
do sukcesu staje się możliwość wdrażania aplikacji w dowolnym środowisku. Chmury hybrydowe mogą obejmować tradycyjną infrastrukturę
wewnątrzfirmową, wewnętrzne lub hostowane chmury prywatne
i chmury publiczne. Nikt nie chce zaś pisać kolejnych wersji aplikacji pod
kątem różnych środowisk. To dlatego technologia pamięci kontenerowej
jest tak ważna. Kontenery stanowią mało wymagające środowisko kompatybilne z różnymi systemami operacyjnymi i platformami wdrożeniowymi. Oprogramowanie do zarządzania kontenerami, np. Kubernetes
lub Red Hat OpenShift, umożliwia aranżację kontenerów pod kątem
upraszczania wdrożeń, skalowania i zarządzania w różnorodnych środowiskach.
Aplikacja wymaga też miejsca do przechowywania danych. Interfejs programowania aplikacji (API) interfejsu magazynu kontenerów (CSI) umożliwia konteneryzowanym aplikacjom wykorzystywanie obecnych
rozwiązań pamięci masowej, w tym pamięci SDS. Takie podejście
pozwala wdrażać konteneryzowane aplikacje z wykorzystaniem wysokiej
dostępności, funkcji zarządzania i ekonomii już stosowanych rozwiązań
pamięci masowej. Rodzima pamięć kontenerowa (CNS) to ciekawa alternatywa, którą zarządza się z poziomu oprogramowania Kubernetes lub
OpenShift. W telegraficznym skrócie, CNS to pamięć SDS operująca
w środowisku kontenerowym wraz z aplikacjami. Dzięki takiemu podejściu administratorzy Kubernetes mogą zarządzać aplikacjami przy użyciu
tych samych narzędzi do zarządzania, których stosują w przypadku oprogramowania CNS, a to znacznie upraszcza wdrażanie. Środowiska bazujące na kontenerach można łatwo skalować poprzez szybkie i łatwe
dodawanie lub usuwanie serwerów, co pozwala zwiększać lub zmniejszać pojemność systemu wraz z potrzebami. Rozwiązania CNS wraz
z wykorzystującymi je aplikacjami można skalować w identyczny sposób.

ROZDZIAŁ 1 Co to jest pamięć masowa definiowana programowo (SDS)?
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Dzięki zastosowaniu SDS powszechne stały się współczesne hybrydowe
środowiska chmurowe. Separacja oprogramowania od sprzętu umożliwia wdrożenie najlepszej konfiguracji w najlepszej cenie bez potrzeby
zawierania kompromisów. Takie podejście sprzyja też modernizacji
sprzętu, ponieważ firmy mogą wymieniać nośniki na urządzenia nowszej generacji bez potrzeby ponownego płacenia za oprogramowanie.

PAMIĘTAJ

SDS to zwykła aplikacja – można ją pobrać i wdrożyć w dowolnym
momencie i w wybrany sposób, o ile infrastruktura spełnia wymagania
minimalne w zakresie przetwarzania, łączności i pojemności, które
zazwyczaj nie są wygórowane. Tym sposobem dochodzimy do kolejnej
popularnej definicji pamięci SDS – są to produkty do pamięci masowej,
które można modernizować, rozszerzać lub pobierać i wdrażać niezależnie od sprzętu oraz w sposób niezwykle elastyczny.
Główny problem definicji pamięci SDS polega na tym, że gdy zaczniemy
wyobrażać sobie to rozwiązanie, dostrzegamy jego niemal nieograniczone możliwości, co może przekładać się na wrażenie chaosu. SDS
może wykonać niemal dowolne zadanie związane z danymi – w tym
kierunku technologia ta rozwija się niezwykle szybko. Aby utworzyć
spójny obraz pamięci SDS oraz uprościć ten temat, w kolejnej sekcji
(„Omówienie głównych typów pamięci SDS”) omawiamy praktyczny
podział poszczególnych produktów i narzędzi SDS na kategorie.

Omówienie głównych typów pamięci SDS
Zastanówmy się na początek, jakie możliwości oferuje SDS. Narzędzia
SDS mogą między innymi monitorować, oceniać, edytować i kontrolować procesy przechowywania danych oraz wszystkie ich składniki. Najczęściej jednak SDS wykonuje szeroki (i stale poszerzający się) zakres
konkretnych zadań i usług związanych z ochroną, przechowywaniem,
przesyłaniem i udostępnianiem danych. Produkty i rozwiązania SDS
uzupełniają pierwotną funkcję przechowywania o podstawowe możliwości i funkcje organizacyjne. Z tych trzech obserwacji wyłaniają się
trzy kategorie technologii SDS.

WSKAZÓWKA
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Koncepcję pamięci SDS łatwiej jest zrozumieć, jeśli rozwiązania skupione pod tym szyldem podzieli się na trzy podstawowe typy – zarządzanie danymi i ich wyszukiwanie, ochrona danych oraz infrastruktura
przechowywania. Jednak nie każdy produkt SDS do zarządzania będzie
kompatybilny ze wszystkimi rozwiązaniami do ochrony danych i nie
każdy będzie mógł jednocześnie pełnić funkcji podstawowej infrastruktury pamięci masowej – chyba że produkty te zostały specjalnie i pieczołowicie zaprojektowane tak, aby współpracowały ze sobą.
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Zarządzanie danymi i ich wyszukiwanie
Czy wiesz, ile miejsca zajmują obecnie dane firmowe? Jak szybko rośnie
ilość danych? Jaki odsetek nieużywanej pamięci masz w rezerwie? W jaki
sposób dane są wykorzystywane? Czy widać wzrost poboru danych pod
koniec miesiąca lub na początku każdego dnia roboczego? Gdzie w ogóle
są fizycznie zlokalizowane dane i ich kopie zapasowe? Czy przeniesienie
tych danych na inne nośniki lub do innego miejsca mogłoby oszczędzić
firmie pieniądze lub przełożyć się na przyspieszenie pracy aplikacji,
wzrost wydajności pracowników lub większe zadowolenie klientów?
Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania, Twoja organizacja potrzebuje
lepszych funkcji zarządzania pamięci SDS. Jednak nawet te liczne pytania wskazują jedynie na niewielki ułamek możliwości narzędzi i rozwiązań do zarządzania zawartych w systemach SDS. Ten sposób
wykorzystania technologii SDS jest niezwykle ważny, ale wielu ekspertów z branży IT podczas doboru oprogramowania SDS nawet nie patrzy
na kwestie zarządzania danymi i kontroli nad nimi. Więcej informacji na
temat rozwiązań do zarządzania pamięcią i do wyszukiwania danych
znajdziesz w rozdziale 3.

Ochrona danych
Lista naszych wymagań w stosunku do danych oraz ich zastosowań
z każdym dniem jest coraz dłuższa. Jednak ich ochrona przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem, kradzieżą bądź atakiem jest zwykle
priorytetem. SDS oferuje wiele wydajnych, funkcjonalnych i skutecznych sposobów na ochronę danych i powiązanych usług. Ochrona
danych jest w zasadzie kwestią tak ważną, że w rozmowach o pamięci
SDS zasługuje na oddzielny wątek.
Strategie i rozwiązania w zakresie ochrony danych mają wpływ na niemal każdy element środowiska IT w firmie, w tym na metody zarządzania wzrostem danych oraz dobór rozwiązań, które pozwalają zadbać
stałą dostępność aplikacji i systemów firmowych.

PAMIĘTAJ

Ochrona danych nie ogranicza się jedynie do kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Na ile skutecznie Twoje rozwiązanie do ochrony
danych zmniejsza ilość miejsca, jakie te dane zajmują? Czy do infrastruktury można łatwo podłączyć systemy taśmowe lub chmurowe, aby
obniżyć koszty archiwizacji danych? Czy system wykrywa złośliwe
oprogramowanie lub inne cyberataki oraz chroni przed nimi? Trudno
oczekiwać, że zlecisz dostawcy rozwiązań chmurowych włączenie
wszystkich niezbędnych usług, a jednocześnie utrzymasz parametry
pracy i koszty na wymaganym poziomie. Skuteczna integracja publicznych zasobów chmurowych to zadanie złożone i ryzykowne, w dużej

ROZDZIAŁ 1 Co to jest pamięć masowa definiowana programowo (SDS)?
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mierze uzależnione od jakości rozwiązania SDS do ochrony danych
i usług danych. Aby dowiedzieć się, jakiego poziomu ochrony możesz
spodziewać się po nowoczesnych systemach ochrony danych, przejdź
do rozdziału 4.

Podstawowa infrastruktura
pamięci masowej
Dane składają się z bitów i bajtów. Jednak gdy zbierzesz wystarczająco
bitów i bajtów lub gdy Twoje dane są powiązane – np. piksele w obrazie
lub nagraniu wideo – zaczynają one nabierać określonych cech, które
można wykorzystać do celów opisowych lub firmowych. Zaczynamy
wtedy mówić o danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych,
blokach, plikach i obiektach. Dane ustrukturyzowane to informacje
przechowywane w bazach danych w postaci tabel. Jednak około 80%
wszystkich danych jest nieustrukturyzowanych – są to dokumenty,
obrazy, pliki audio i wideo, e-maile itd. Aby ułatwić zarządzanie tymi
danymi, są one zorganizowane w postaci plików, które wykorzystują
specjalne oprogramowanie o nazwie systemy plików. Pewne typy plików
mają zapisane dodatkowe informacje na swój temat, inaczej metadane,
co umożliwia zarządzanie nimi lub ich wyszukiwanie bez wykorzystania
tradycyjnej hierarchicznej struktury organizacyjnej. Te pliki nazywamy
obiektami. Każdy typ danych – blok, plik lub obiekt – wymaga oddzielnego oprogramowania do przechowywania, choć kilka produktów
obsługuje wszystkie trzy.
To oprogramowanie znajduje się najbliżej urządzenia pamięci masowej
i nośnika. Pomaga stworzyć wspomnianą wcześniej podstawową infrastrukturę pamięci masowej. Często jest wbudowane w urządzenie
magazynujące w postaci funkcji kontrolera, choć nie zawsze tak jest. Te
rozwiązania zintegrowane z infrastrukturą mogą działać równie dobrze
co dedykowane systemy SDS – są dostępne do pobrania, można je
modernizować i wdrożyć w postaci oprogramowania niezależnie od
urządzeń.
Infrastrukturalne rozwiązania SDS – zarówno zintegrowane z konkretnym urządzeniem lub całkowicie samodzielne – na przestrzeni ostatniej
dekady znacznie zyskały na możliwościach. Obecnie mogą one szyfrować i kopiować dane oraz wysyłać je do wybranej chmury hybrydowej.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach do budowy podstawowej infrastruktury pamięci masowej, przejdź do rozdziału 5.
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W TYM ROZDZIALE

»» Szerszy obraz sytuacji z IBM Spectrum Storage
»» Zakup IBM Spectrum Storage

Rozdział

2

Prezentacja
oprogramowania IBM
Spectrum Storage

I

BM Spectrum Storage to kompleksowy pakiet oprogramowania
z zakresu pamięci masowej definiowanej programowo (SDS), który
pomaga firmom w zarządzaniu, przechowywaniu i zabezpieczaniu
danych. W tym rozdziale pokrótce omawiam tę rodzinę produktów,
a także dostępne opcje zakupu.

Szerszy obraz sytuacji
W wyniku konsolidacji dotychczasowych produktów IBM oferuje teraz
nowe technologie w ramach jednej, zintegrowanej rodziny rozwiązań
SDS o nazwie IBM Spectrum Storage.
Obejmuje ona wiele różnych produktów SDS o bogatym zakresie funkcji
oraz możliwości, dzięki czemu łatwo można dobrać rozwiązanie do
swoich potrzeb. Na ilustracji 2-1 widzimy aktualne produkty z rodziny
IBM Spectrum Storage podzielone na kategorie funkcjonalne. Obok każdego produktu umieszczono też jego ikonę.

ROZDZIAŁ 2 Prezentacja oprogramowania IBM Spectrum Storage
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IBM Spectrum Storage pomaga zarządzać wszystkimi danymi– niezależnie ich typu i fizycznej lokalizacji – za pośrednictwem kompleksowego asortymentu oprogramowania SDS. Dzięki niemu można
ujednolicić sposób przechowywania danych w systemach lokalnych
i chmurach hybrydowych, wykorzystać możliwości oprogramowania do
szybszego przenoszenia, wdrażania i obsługiwania ważnych narzędzi
biznesowych, np. narzędzi analitycznych lub sztucznej inteligencji, oraz
obniżać koszty przy jednoczesnym podnoszeniu zwinności całej firmy.
Dostępne są także różne opcje licencjonowania, które zapewniają wiele
korzyści w porównaniu do zakupu i wdrażania niezależnych produktów
od różnych dostawców.

Zarządzanie
pamięcią masową
i wyszukiwanie
danych

Ochrona danych

Infrastruktura
pamięci masowej
ILUSTRACJA 2-1: Rodzina produktów IBM Spectrum Storage.

Rozwiązania IBM Spectrum Storage można wdrażać na wiele sposobów.
Niektóre z nich są zintegrowane z systemami pamięci masowych IBM,
np. IBM FlashSystem, dzięki czemu masz do dyspozycji bogatą gamę
funkcji SDS bezpośrednio z poziomu danego systemu. Mogą one jednak
być wdrażane w postaci czysto programowej na serwerze w centrum
danych firmy. Wiele aplikacji z rodziny IBM Spectrum Storage może też
działać w chmurze, co pozwala korzystać z ich funkcji i możliwości bez
potrzeby dbania o konserwację czy administrację infrastruktury.
W kolejnych trzech rozdziałach przedstawiam wszystkie aplikacje i systemy z rodziny IBM Spectrum Storage oraz omawiam ich możliwości,
funkcje, zastosowania oraz zalety, jakie przynoszą firmom.

WSKAZÓWKA
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Zakup IBM Spectrum Storage
Oprogramowanie SDS z rodziny IBM Spectrum Storage można nabywać
w tradycyjny sposób: poprzez wykupienie licencji na niezbędne produkty. Jednak we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie
kompletne pakiety zapewniają większą elastyczność i pozwalają szybko
wdrażać kolejne produkty wraz z pojawianiem się nowych potrzeb.

IBM Spectrum Storage Suite
Jednym z wyzwań związanych z zarządzaniem środowiskiem pamięci
masowej jest skuteczne i wydajne zarządzanie stosowanymi narzędziami i rozwiązaniami SDS. Aby wyjść naprzeciw temu problemowi,
IBM oferuje pakiet IBM Spectrum Storage Suite. Zapewnia on nielimitowany dostęp do wszystkich aplikacji SDS z rodziny IBM Spectrum Storage oraz oprogramowania IBM Cloud Object Storage. Opłata licencyjna
jest obliczana na podstawie liczby wykorzystanych terabajtów. To
znacznie ułatwia wycenę i przewidywanie zmian w kosztach wraz
z rozwojem firmy. Pakiet Suite powstał specjalnie z myślą o dynamicznie zmieniających się potrzebach w zakresie przechowywania danych.
W związku z tym doskonale sprawdza się w firmach dopiero rozpoczynających przygodę z technologią SDS oraz przedsiębiorstwach z własną
infrastrukturą, które dostrzegają potrzebę poszerzenia swoich możliwości w tym obszarze. IBM Spectrum Storage Suite pozwala dodawać
oprogramowanie bez podnoszenia kosztów, ponieważ opłata licencyjna
jest obliczana na podstawie całkowitej objętości zarządzanych pamięci
masowych, a nie liczby aplikacji.

KWESTIETECHNICZNE

Kontenery to technologia open source, która umożliwia pakowanie aplikacji w taki sposób, aby zawierały wszystkie elementy niezbędne do
działania w każdym środowisku. Oferują one wszechstronność maszyn
wirtualnych, ale przy znacznie niższym obciążeniu i koszcie. Jedną
z wielu zalet tej technologii jest możliwość używania istniejących lub
starszych aplikacji w niemal dowolnym środowisku bez potrzeby
ponownego programowania. To ogromna zaleta dla firm korzystających
z wielu aplikacji, z których każda składa się z tysięcy wierszy kodu. Właśnie z tego powodu konteneryzacja jest kluczem do sukcesu, jeśli
chcemy przechowywać i uruchamiać aplikacje w chmurach prywatnych
i publicznych. Wiele rozwiązań z rodziny IBM Spectrum Storage ma
wbudowane narzędzia do łatwego wykorzystywania różnorodnych
technologii kontenerów. Jednym z nich jest IBM Storage Suite for IBM
Cloud Paks.

ROZDZIAŁ 2 Prezentacja oprogramowania IBM Spectrum Storage
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IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Żeby ułatwić wdrażanie aplikacji konteneryzowanych i rozwój nowych
aplikacji od początku tworzonych dla chmury, małe i duże firmy stosują
nowoczesne oprogramowanie, takie jak Red Hat OpenShift. W związku
z tym specjaliści z IBM opracowali zestaw narzędzi programowych
o nazwie IBM Cloud Pak, który poszerza funkcjonalność i możliwości
tego oprogramowania. Modułowe rozwiązania z serii IBM Cloud Paks
pozwalają firmom łatwo wprowadzać ważne aplikacje do nowoczesnych
środowisk chmurowych.
Do obsługi aplikacji z serii IBM Cloud Paks powstała specjalna wersja
pakietu IBM Spectrum Storage Suite o nazwie IBM Storage Suite for IBM
Cloud Paks. Pozwala ona stosować rozwiązania do zarządzania danymi
IBM w środowiskach skonteneryzowanych. Zawiera też odpowiednie
zasoby do niemal nieograniczonego zarządzania danymi w blokach, plikach lub obiektach.
Ten kompleksowy pakiet obejmuje szereg aplikacji SDS IBM i Red Hat,
w tym do zarządzania systemami od początku tworzonymi pod kątem
kontenerów oraz kompatybilnymi z konteneryzacją. Połączenie tych
produktów w jeden pakiet pozwala wygodnie wykupić licencję na całe
programowanie, jakiego potrzeba do obsługi rozwiązań kontenerowych.
W ten sposób firma zyskuje elastyczny zestaw rozwiązań do zarządzania danymi i pamięciami masowymi, które automatyzują i ułatwiają
integrację podstawowych firmowych zasobów do pamięci masowej
i zarządzania danymi.

12
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W TYM ROZDZIALE

»» Monitorowanie, analiza i obsługa środowiska
pamięci masowej
»» Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do
usprawnienia pomocy technicznej i optymalizacji
funkcjonowania pamięci masowej
»» Organizacja infrastruktury sztucznej inteligencji

Rozdział

3

SDS w zarządzaniu
pamięcią masową
i wyszukiwaniu danych

N

a rodzinę IBM Spectrum Storage składa się wiele produktów.
W tym rozdziale opowiem o trzech z nich, które na różne sposoby umożliwiają zarządzanie pamięcią masową i wyszukiwanie danych. Ilustracja 3-1 przedstawia te produkty wraz z ikonami
przypisanymi im przez IBM.

Zarządzanie
pamięcią masową
i wyszukiwanie
danych
ILUSTRACJA 3-1: Rozwiązania IBM do zarządzania pamięcią masową i wyszukiwania

danych.

IBM Spectrum Control
Większość rozwiązań do zarządzania pamięcią masową powstawała
stopniowo z różnych elementów. Składają się na nią różne systemy
w różnych technologiach, od różnych dostawców. Każdy z nich ma

ROZDZIAŁ 3 SDS for Storage Management and Data Discovery
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własny interfejs i oprogramowanie do zarządzania. Tak skomplikowany
ekosystem pamięci masowej wymaga monitorowania parametrów
pracy, pojemności i innych osiągów setek albo nawet tysięcy dysków,
napędów flash i czasami nawet bibliotek taśmowych. I choć wydaje się
to niemal niewykonalne, do tego celu właśnie powstała oprogramowanie IBM Spectrum Control, które pozwala zarządzać złożoną infrastrukturą pamięci masowej.

PAMIĘTAJ

IBM Spectrum Control to kompleksowe, pracujące lokalnie rozwiązanie
do zarządzania pamięcią masową i danymi, które monitoruje, automatyzuje i analizuje środowiska składające się z rozwiązań różnych
dostawców. Pomaga zarządzać parametrami pracy, dostępnością
i pojemnością systemów pamięci masowej, systemów plików i baz
danych.
IBM Spectrum Control umożliwia kontrolowanie wszystkiego z jednego
miejsca. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo zarządzać całą infrastrukturą pamięci masowej – od hostów aplikacji przez struktury sieci
SAN aż po same nośniki – w różnych lokalizacjach i środowiskach,
zarówno firmy IBM, jak i innych dostawców.
IBM Spectrum Control pozwala wykonywać codzienne zadania z zakresu
zarządzania pamięciami masowymi, takie jak zarządzanie pojemnością,
optymalizacja doboru rodzaju nośnika danych, optymalizacja parametrów pracy i kontrolowanie oraz planowanie replikacji danych. Oprogramowanie jest też wyposażone w narzędzia diagnostyczne do wskazywania zasobów, których dotyczy problem z dostępnością lub parametrami pracy, a następnie generowania powiadomień, które pozwalają
podejmować stosownie kroki.
Wybrane funkcje oprogramowania IBM Spectrum Control

»» Uproszczone zarządzanie zasobami i urządzeniami oraz generowanie raportów.

»» Zintegrowana, przeglądarkowa konsola administracyjna, która
ułatwia zarządzanie wieloma urządzeniami pamięci masowej.

»» Narzędzia ułatwiające pracownikom IT wykonywanie codzien-

nych czynności administracyjnych, takich jak agregacja i grupowanie urządzeń oraz działań na podstawie zaprogramowanych
reguł – wszystko z jednego miejsca.

Dzięki tym zaletom IBM Spectrum Control pozwala na wiele sposobów
usprawnić funkcjonowanie firmy:
WSKAZÓWKA
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»» Obniża ogólne koszty zarządzania pamięcią masową, ponieważ
oszczędza czas pracownikom IT i zwiększa wydajność ich oraz
infrastruktury.

»» Umożliwia pracownikom IT zarządzanie parametrami pracy
i ustalanie wartości progowych w oparciu o łatwo widoczne
wskaźniki.

»» Ogranicza liczbę telefonów do wsparcia oraz przyspiesza
diagnostykę.

»» Umożliwia administratorom monitorowanie wskaźników, np.

liczby wyjść i wejść oraz wykorzystanie pamięci podręcznej w celu
lepszego kontrolowania i planowania pojemności pamięci.

»» Udostępnia pojedynczy interfejs użytkownika do konfiguracji

i kontrolowania wszystkich obsługiwanych urządzeń sieci SAN.

IBM Spectrum Control to oprogramowanie instalowane lokalnie. Jednak
jedną z wielu zalet rozwiązań SDS jest możliwość uruchamiania programów lokalnie lub w chmurze. W tym celu właśnie powstał inny produkt
z rodziny IBM Spectrum Storage: IBM Storage Insights. Oprogramowanie Storage Insights oferuje podobne funkcje co IBM Spectrum Control,
ale znajduje się w bezpiecznej chmurze IBM Cloud i jest udostępnianie
w ramach prostego planu subskrypcji.

IBM Storage Insights
Eksperci IBM są przekonani, że sztuczna inteligencja może mieć
ogromny, pozytywny wpływ na zarządzanie pamięcią masową i danymi.
Każdy doświadczony administrator pamięci masowych wie, że zarządzanie dużymi systemami wymaga wielu godzin monitorowania, analizy, podejmowania decyzji i korygowania parametrów. A gdy pojawi się
problem, skuteczne rozwiązanie go, gdy mamy do czynienia ze skomplikowaną i rozległą infrastrukturą, bywa nie lada wyzwaniem.
Żeby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i ograniczyć zadania wykonywane ręcznie oraz błędy, IBM oferuje IBM Storage Insights – sprawdzony, wykorzystujący sztuczną inteligencję system w chmurze, który
dostarcza firmom odpowiednie informacje i wnioski. Oprogramowanie
Storage Insights pomaga monitorować infrastrukturę, optymalizować
wykorzystanie pamięci masowej i rozwiązywać problemy poprzez analizowanie przyczyn oraz przewidywanie problemów z parametrami
pracy i pojemnością, zanim wpłyną one na funkcjonowanie aplikacji.
Aplikacja pomaga również dostrzegać trendy w wykorzystaniu pojemności oraz parametrach pracy infrastruktury, a także szybciej rozwiązywać potencjalne problemy.

ROZDZIAŁ 3 SDS w zarządzaniu pamięcią masową i wyszukiwaniu danych
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IBM Storage Insights to typowy przykład rozwiązania chmurowego do
pamięci masowej zdefiniowanej programowo przeznaczonego do
zarządzania danymi, które zapewnia dogłębny wgląd w stan techniczny,
parametry pracy, trendy w wykorzystaniu pojemności i sposoby użytkowania infrastruktury masowej pamięci blokowej.
Możliwości i funkcje IBM Storage Insights

»» Monitorowanie stanu technicznego, parametrów pracy i pojemności infrastruktury masowej pamięci blokowej.

»» Możliwość monitorowania ponad 70 wskaźników na przestrzeni
czasu oraz śledzenia trendów i porównywania ich z najlepszymi
praktykami w celu identyfikacji problemów, zanim wpłyną na
funkcjonowanie aplikacji.

»» Szybsze rozwiązywanie problemów z pamięcią masową dzięki

automatycznemu przesyłaniu dzienników i lepszym danym diagnostycznym dostępnym dla wsparcia IBM.

»» Możliwość przeglądania danych historycznych z wielu lat, aby

monitorować trendy w zakresie wzrostu ilości danych oraz
dostępnej pamięci masowej oraz trafnie przewidywać przyszłe
zapotrzebowania.

»» Możliwość przeprowadzania analiz sposobu wykorzystywania

danych w celu przenoszenia ich do najbardziej ekonomicznych
systemów pamięci i obniżania tym samym kosztów.

»» Opóźnianie niepotrzebnych zakupów dzięki wykrywaniu i odzy-

skiwaniu zarezerwowanej, ale niewykorzystywanej pojemności.

KWESTIETECHNICZNE

PAMIĘTAJ

Storage Insights pozwala w jednym miejscu monitorować stan techniczny, pojemność i parametry pracy wszystkich rozwiązań pamięci
masowej blokowej IBM oraz zewnętrznych systemów kontrolowanych
przez aplikację IBM Spectrum Virtualize (więcej informacji w rozdziale
5). Storage Insights Pro obsługuje także aplikacje IBM Spectrum Scale
i IBM Cloud Object Storage (więcej informacji w rozdziale 5).
IBM Storage Insights to aplikacja chmurowa, więc jej wdrożenie zajmuje
tylko kilka minut. Aktualizacje są automatycznie instalowane przez
IBM, dzięki czemu masz zawsze dostęp do najnowszych funkcji.
Oprogramowanie generuje najlepsze praktyki i pomaga wykrywać
potencjalne problemy, zanim wpłyną one na funkcjonowanie firmy lub
systemu, a następnie przyspiesza rozwiązywanie problemów wymagających ingerencji wsparcia technicznego. Dzięki temu oprogramowaniu
firmy korzystające z pamięci masowych IBM mogą szybciej
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rozwiązywać problemy, wygodniej korzystać z dostępnych zasobów,
dbać o większą dostępność infrastruktury oraz mieć pewność, że o niezawodność tego rozwiązania dba czołowy dostawca usług
chmurowych.

IBM Spectrum Discover
Wykorzystywanie nieuporządkowanych danych w sposób korzystnych
dla firmy to zadanie niełatwe. Samo zarządzanie tak ogromną ilością
danych – i systemami niezbędnymi do ich przechowywania – to spore
wyzwanie. Właśnie po to powstał silnik IBM Spectrum Discover.

PAMIĘTAJ

IBM Spectrum Discover to silnik do katalogowania danych i tworzenia
reguł, który pomaga organizować infrastrukturę danych ze sztucznej
inteligencji. Automatycznie kataloguje i indeksuje on obiekty i pliki
z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, dzięki czemu powstaje jednolity system nieuporządkowanych danych, który może sięgać
eksabajtów.
Administratorzy pamięci masowych często narzekają, że informacje
o ich danych (tzw. metadane) nie dają im pełnego wglądu w stopień
wykorzystania pamięci, właścicieli danych, zawartość danych i jakość,
a są to czynniki niezbędne, jeśli chcemy skutecznie optymalizować systemy pamięci masowej. Dostęp jedynie do podstawowych metadanych
systemowych nie wystarcza także badaczom danych, analitykom biznesowym ani pracownikom umysłowym, którzy muszą w takim przypadku poświęcać dużo czasu na wyszukiwanie plików i obiektów
zawierających poufne lub istotne dane.

KWESTIETECHNICZNE

Wstępna analiza na potrzeby nawet najprostszego projektu wymaga
niezwykle żmudnego, dokładnego i niewdzięcznego przyglądania się
wszystkim danym. Do tego stopnia, że specjaliści zajmujący się danymi
poświęcają lwią część czasu niezbędnego do realizacji projektu na analizowanie plików i sprawdzanie źródeł danych w celu opracowania
praktycznych zbiorów danych.
A ponieważ firmy przechowują coraz więcej danych oraz coraz więcej
danych potrzeba do zasilenia aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, sprawne wyszukiwanie tych danych, zarządzanie nimi oraz
wykorzystywanie ich w sposób korzystnych dla firmy gwałtownie
zyskuje na znaczeniu.
Firmy potrzebują rozwiązań do zarządzania metadanymi, które zapewniają im znakomity ogląd dostępnych danych. Gdy firmy dokładnie wiedzą, co znajduje się w ich nieuporządkowanych danych, łatwiej jest im
optymalizować sposób ich przechowywania, zadbać o zgodność
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nieuporządkowanych danych z przepisami i wymogami prawnymi oraz
normami branżowymi, a także wykorzystać je z korzyścią dla siebie.
Oprogramowanie Spectrum Discover łączy dane w czasie rzeczywistym,
dzięki czemu pozostałe dwa produkty z rodziny IBM Cloud Object Storage – IBM Cloud Object Storage i IBM Spectrum Scale (oba omawiam
w rozdziale 5) – mogą szybko przyjmować, konsolidować i indeksować
metadane miliardów plików i obiektów. Wzbogacenie metadanych
pozwala administratorom pamięci masowych, zarządcom danych
i badaczom danych szybko zarządzać nieuporządkowanymi danymi,
aby sprawnie je klasyfikować i wyciągać z nich wnioski. Produkt ten
przyczynia się również do lepszej ekonomii pamięci masowej, łatwiejszego zarządzania danymi i szybszych złożonych analiz, co przekłada
się na przewagę nad konkurencją oraz szybsze prace badawcze.
Wybrane funkcje aplikacji IBM Spectrum Discover

»» Powiadomienia o zdarzeniach i przepływy pracy bazujące na
skonfigurowanych regułach automatyzujące przyjmowanie
i indeksację petabajtów danych

»» Szczegółowe widoki zagospodarowania pamięci masowej
w oparciu o bogaty zbiór metadanych systemowych
i niestandardowych

»» Szybkie i wydajne przeszukiwanie petabajtów danych, pozwalające uzyskać trafne zestawy wyników podczas wielkoskalowych
analiz

»» Możliwość odróżnienia danych kluczowych dla firmy od tych,
które można usunąć lub przenieść do tańszego systemu

»» Niestandardowe oznaczanie w oparciu o zaprogramowane

reguły, które pozwalają klasyfikować i kategoryzować nieuporządkowane dane oraz dopasowywać je do potrzeb firmy

KWESTIETECHNICZNE

WSKAZÓWKA
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IBM Spectrum Discover automatycznie rejestruje metadane systemowe
ze źródłowych systemów pamięci masowej, tworzy niestandardowe
metadane w oparciu o reguły ustalone przez użytkownika oraz umożliwia bardziej zaawansowane działania, np. głęboką kontrolę treści
i wyodrębnianie metadanych z nagłówków i zawartości plików za
pośrednictwem interfejsu API Action Agent. W efekcie powstaje bogata
warstwa metadanych plików i obiektów, którą zarządza się z poziomu
jednego systemu.
IBM Spectrum Discover to aplikacja działająca jako maszyna wirtualna
VMware, dzięki czemu można ją łatwo zintegrować z wieloma systemami zarządzania IBM i innych producentów.
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W TYM ROZDZIALE

»» Stosowanie ekonomicznych napędów
i bibliotek taśmowych
»» Zaawansowana ochrona danych
»» Odzyskiwanie i ponowne
wykorzystywanie danych
»» Poprawa bezpieczeństwa kopii
zapasowych danych

Rozdział

4

SDS do ochrony danych

C

yberbezpieczeństwo to dziedzina zajmująca się ochroną przed
zagrożeniami cyfrowymi, takimi jak kradzież danych lub cyberataki. Co jednak, gdy wysiłki na tym polu będą nadaremne i zabezpieczenia zostaną złamane? Tu do gry wchodzi odporność cybernetyczna,
która wskazuje, do jakiego stopnia firmy są przygotowane na radzenie
sobie z zagrożeniami i problemami, jakie zabezpieczenia są stosowane
oraz jakie zasoby ma do dyspozycji, aby ograniczać skutki udanych ataków. Odporność cybernetyczna jest kluczowa z perspektywy funkcjonowania systemów IT, podstawowej infrastruktury, procesów
biznesowych, firm, społeczeństw i krajów.
Koncepcja ta bazuje na wykonywaniu kopii zapasowych danych i aplikacji, które pozwalają przywrócić funkcjonowanie firmy i jej infrastruktury po cyberataku lub innym podobnym zdarzeniu. Jednak wydajne
i precyzyjne wykonywanie kopii, a następnie bezpieczne przechowywanie ich i wyszukiwanie nieuszkodzonych plików z kopiami na potrzeby
przywracania systemów to zadania nie tylko złożone, lecz także obarczone sporym ryzykiem.
Firmy postawione w obliczu problemu z odpornością cybernetyczną
często stawiają na produkty z rodziny IBM Spectrum Storage. W tym
rozdziale omawiam cztery produkty z tej rodziny, oferujące bogaty zbiór
usług i funkcji z zakresu ochrony danych, odporności cybernetycznej,
archiwizacji danych i zarządzania kopiami, które mają istotny wpływ na
sprawne funkcjonowanie firmy i infrastruktury IT. Ilustracja 4-1 przedstawia te produkty wraz z ikonami przypisanymi im przez IBM.
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Ochrona danych

ILUSTRACJA 4-1: Nowoczesne rozwiązania do ochrony danych i odporności

cybernetycznej.

IBM Spectrum Archive
Niemal od początku ery komputerów dane cyfrowe są przechowywane
na taśmach. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się też
nowocześniejsze rozwiązania, takie jak dyski twarde, a ostatnio także
półprzewodnikowe nośniki flash. Wielu ekspertów przewidywało, że
nośniki taśmowe odejdą do lamusa. Nic bardziej błędnego. Dzięki rozwiązaniom do pamięci masowej definiowanej programowo (SDS), takim
jak IBM Spectrum Archive, nośniki taśmowe wciąż stanowią fundament
architektury pamięci masowej wielu firm i organizacji. Są też często
spotykane w nowych rozwiązaniach biznesowych często wykorzystujących obciążenia chmurowe i analityczne.
Jedną z przyczyn niesłabnącej popularności nośników taśmowych jest
fakt, że większość danych, jakie generuje firma, rzadko kiedy jest wykorzystywana po miesiącu lub dwóch od wygenerowania albo w ogóle
przestaje być wykorzystywana. Jednak dane te wciąż trzeba gdzieś przechowywać, czasami przez kilkadziesiąt lat, często z powodu przepisów,
lecz również na potrzeby wyciągania cennych wniosków w przyszłości.
Systemy pamięci masowej stosowane do przechowywania tych danych
często są niezwykle rozległe i kosztowne. Nawet w przypadku najtańszych dysków przechowanie gigabajta danych kosztuje kilka centów
rocznie. Dla porównania nośniki taśmowe potrafią być nawet 10-krotnie tańsze. Samo obniżenie kosztów powoduje, że nośniki taśmowe
i oprogramowanie IBM Spectrum Archive to popularne rozwiązanie, na
które decyduje się wiele firm.
Innym czynnikiem decydującym o tym, że biblioteki taśmowe są istotnym elementem infrastruktur pamięci masowej firmy, jest ich rola
w kształtowaniu odporności cybernetycznej firmy. Jednym z większych
wyzwań, jeśli chodzi o przechowywanie kopii danych, jest zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem przez intruzów. Zazwyczaj jeśli haker jest
w stanie zyskać dostęp do danych firmy, to ma także dostęp do ich kopii
zapasowych. Inaczej jest w przypadku możliwości usunięcia kopii
danych z sieci, po której poruszają się hakerzy i oprogramowanie
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ransomware. Kartridż taśmowy z cennymi danymi firmy można fizycznie odłączyć od sieci i odłożyć na półkę.

KWESTIETECHNICZNE

Jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie danych jest wykonanie ich kopii i przechowywanie jej w miejscu niezależnym od niezabezpieczonych sieci i serwerów, które często są celem cyberataków. To
uniemożliwia złośliwemu oprogramowaniu odnalezienie i modyfikację
danych. Takie podejście – nazywane izolowaniem lub odcinaniem
fizycznym – powoduje, że pomiędzy serwerami a kopią danych nie ma
połączenia elektronicznego. Wyjęcie taśmy z napędu to tylko jeden
przykład takiego odizolowania. Czasami mówi się o izolacji wirtualnej.
Ma to miejsce wtedy, gdy kopie danych są odseparowane od serwerów
programowo, a nie fizycznie.
Oprogramowanie IBM Spectrum Archive bazuje na technologii LTFS
(ang. Linear Tape File System) i oferuje intuicyjny, graficzny interfejs
bezpośredniego dostępu do danych przechowywanych na taśmach LTO
oraz kartridżach taśmowych IBM stosowanych w napędach i bibliotekach taśmowych IBM. Eliminuje ono potrzebę stosowania dodatkowego
oprogramowania do zarządzania taśmami w celu zapewniania dostępu
do danych na taśmach.
IBM Spectrum Archive upraszcza przenoszenie danych pomiędzy
nośnikami półprzewodnikowymi a taśmowymi, co pozwala obniżyć
koszty i odizolować kopie danych bez stosowania specjalnych aplikacji
do obsługi taśm.

PAMIĘTAJ

IBM Spectrum Archive zapewnia firmom łatwy sposób na korzystanie
z ekonomicznych napędów i bibliotek taśmowych w wielowarstwowej
infrastrukturze pamięci masowej. Zastąpienie nośników półprzewodnikowych i dysków bibliotekami taśmowymi do archiwizacji danych
w długim horyzoncie czasowym pozwala firmom obniżać koszty
i zwiększać wydajność funkcjonowania.
Jakie możliwości zapewnia firmom IBM Spectrum Archive:

»» Podział nośników na klasy, tak aby statyczne, niezmieniające się

pliki przechowywać na nośnikach taśmowych, a nie na kosztownych dyskach.

»» Archiwizacja zasobów cyfrowych w dłuższym horyzoncie czasowym, tak aby można je było wykorzystać w kolejnych latach.

»» Tworzenie kopii z operacyjnych pamięci masowych, co przekłada się na wzrost wydajności i ekonomii wielowarstwowej
infrastruktury pamięci masowej.

ROZDZIAŁ 4 SDS do ochrony danych
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»» Wykorzystanie naturalnej możliwości izolacji fizycznej kartridżów
taśmowych w celu zadbania o odporność cybernetyczną
organizacji.

WSKAZÓWKA

System IBM Spectrum Archive jest dostępny w trzech wersjach, służących do zarządzania plikami w formacie LTFS: Single Drive Edition, Library Edition (obie wersje można pobrać bezpłatnie) oraz najbardziej
kompletnej – IBM Spectrum Archive Enterprise Edition.
Aby rozwiązać problemy z pojemnością i kosztem nośników, warto
postawić na wersję IBM Spectrum Archive Enterprise Edition oraz silnik
reguł IBM Spectrum Scale, który automatyzuje przesyłanie danych
i pozwala w przejrzysty sposób je wykorzystywać. W ten sposób nie
tylko obniża się koszty, lecz także rozszerza zakres automatyzacji.

IBM Spectrum Protect
Organizacje i firmy różnego typu i rozmiaru coraz częściej korzystają
z architektury składającej się z wielu chmur. Kluczem do zrozumienia
tego trendu jest ochrona danych. Wykorzystanie chmur publicznych
pozwala firmom znacznie ułatwić wdrażanie i obsługiwanie zabezpieczeń. W takim układzie zasoby i możliwości można nabywać zgodnie
z potrzebami, bez ponoszenia kosztów konserwacji, modernizacji,
naprawy itd. Dane mogą być automatycznie kopiowane do różnych
lokalizacji – w dowolnym miejscu na świecie – co obniża ryzyko utraty
danych i przyspiesza pracę aplikacji w poszczególnych oddziałach
i zdalnych biurach.
Jednak takie zadania, jak m.in. łączenie się z chmurą, kopiowanie i przenoszenie ogromnych zestawów danych, przyspieszanie pracy sieci,
wykorzystywanie najbardziej ekonomicznych chmurowych i lokalnych
systemów pamięci masowej oraz planowanie i monitorowanie kopii
zapasowych, wiążą się z poważnymi i złożonymi wyzwaniami. Właśnie
dlatego wiele firm stawia na oprogramowanie IBM Spectrum Protect.
IBM Spectrum Protect
PAMIĘTAJ

»» Umożliwia tworzenie kopii zapasowych, migawek systemu

i archiwów, a także odzyskiwanie danych, zarządzanie miejscem,
kompletne przywracanie systemu, odzyskiwanie awaryjne
i ponowne wykorzystywanie danych.

»» Sprawdza się w firmach różnego rodzaju – od małych po bardzo
duże. Chroni dane w systemach niezależnie od wielkości i udostępnia centralny panel sterowania.
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»» Umożliwia zaawansowane zabezpieczenie danych w środowi-

skach chmurowych, wirtualizowanych i definiowanych programowo oraz odzyskiwanie różnych aplikacji, baz danych
i systemów plików, w tym pojedynczych plików.

Z oprogramowaniem IBM Spectrum Protect wykonywanie kopii zapasowych w chmurze jest łatwe, bezpieczne i tanie. Pule kontenerów zintegrowane z IBM Spectrum Protect pozwalają wykorzystywać
możliwości pamięci obiektowej bez potrzeby stosowania dodatkowego
sprzętu lub bram w popularnych środowiskach chmurowych, takich jak
IBM Cloud, Google Cloud Storage, Amazon S3 i Microsoft Azure. Pule
kontenerów są wyposażone w mechanizmy deduplikacji i kompresji
danych, co pozwala wydajnie wykorzystywać dostępne miejsce i przepustowość, jak również w funkcje szyfrowania, aby zadbać o bezpieczeństwo danych.
IBM Spectrum Protect znacznie obniża koszty infrastruktury kopii
zapasowych, a zwłaszcza nośników danych, serwerów kopii zapasowych, przestrzeni w centrum danych, zasilania i chłodzenia. Natomiast
takie funkcje, jak wydajna deduplikacja, kompresja i kopie przyrostowe
typu forever skutecznie obniżają ilość niezbędnego miejsca. Wszystkie
te funkcje są zaś zawarte w oprogramowaniu – do deduplikacji, szyfrowania, przyspieszenia sieci czy dostępu do chmury nie trzeba stosować
żadnych dodatkowych urządzeń. IBM Spectrum Protect zapewnia także
elastyczność, jeśli chodzi o nośniki kopii zapasowych, ponieważ obsługuje nośniki flash, dyski, taśmy i pamięć obiektową. Natomiast w zestawieniu z nośnikami taśmowymi umożliwia odizolowanie kopii
zapasowych i zwiększenie odporności cybernetycznej firmy.

WSKAZÓWKA

IBM Spectrum Protect obejmuje praktyczne schematy, plany i skrypty
konfiguracji, które skracają czas wdrażania i szukania rozwiązań
poprzez automatyzację procesu wdrożenia i integracji najlepszych
praktyk z małymi, średnimi i dużymi środowiskami. Uproszczone
pakiety rozwiązań, takie jak IBM Spectrum Protect, oferują też intuicyjne i łatwe do zarządzania opcje licencjonowania, obejmujące wykonywanie migawek systemu i popularne programy do kopii zapasowych
na potrzeby środowisk wirtualnych, baz danych, e-maila i zarządzania
zasobami przedsiębiorstwa. IBM Spectrum Protect obsługuje duże,
przechowujące petabajty danych środowiska, a także mniejsze systemy.
Organizacje zawierające mniej niż 50 serwerów zarządzanych lub mniej
niż 100 terabajtów danych w kopiach zapasowych mogą korzystać
z podstawowych produktów z serii IBM Spectrum Protect.
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IBM Spectrum Protect Plus
Obecnie centra danych odchodzą od zadań ręcznych na rzecz automatyzacji, upraszczania i zwinności. Rozwiązania SDS z rodziny IBM Spectrum Storage to idealny sposób na wprowadzenie tych zmian dzięki
takim produktom następnej generacji, jak IBM Spectrum Protect Plus.
IBM Spectrum Protect Plus to nowoczesne rozwiązanie chroniące dane,
skupiające się na przywracaniu zdolności operacyjnych i wykorzystywaniu danych, a nie jedynie wykonywaniu kopii zapasowych.

Możliwości, jakie zapewnia firmom oprogramowanie IBM Spectrum Protect Plus:
PAMIĘTAJ

»» Odzyskiwanie, replikacja i przywrócenie do użytku maszyn wirtualnych, baz danych, aplikacji, systemów plików, rozwiązań
SaaS, kontenerów i środowisk chmurowych.

»» Możliwość wdrażania w postaci maszyny wirtualnej lub aplikacji
konteneryzowanej, co ułatwia zarządzanie architekturą.

»» Automatyczne reguły ochrony danych, w tym wykonywanie

kopii zapasowych danych operacyjnych, replikacja danych i przechowywanie danych, bazujące na umowach SLA.

»» Kontrola dostępu w oparciu o role oraz integracja aplikacji z portalem samoobsługowym, aby przyspieszać i doskonalić skuteczność analiz, prac rozwojowych i testów osobom, które
potrzebują szybkiego dostępu do właściwych danych.

IBM Spectrum Protect Plus składa się dwóch składników: serwera IBM
Spectrum Protect i repozytorium vSnap. Mechanizmy deduplikacji
i kompresji są wbudowane w repozytorium vSnap. A dzięki połączeniu
ich z nielimitowanymi przyrostowymi kopiami zapasowymi forever
oprogramowanie IBM Spectrum Protect Plus potrafi znacząco obniżyć
ilość wymaganej przestrzeni na nośnikach. Migawki są przechowywane
w postaci natywnych obrazów maszyn wirtualnych i gotowe do przywrócenia niemal natychmiast.
IBM Spectrum Protect Plus tworzy i utrzymuje globalny katalog wszystkich kopii maszyn wirtualnych, aplikacji i plików. Dzięki temu administratorzy widzą, jakie zasoby są chronione oraz – co ważniejsze – jakie
nie są. W przypadku utraty danych rozbudowany silnik wyszukiwania
oraz globalny katalog pomagają administratorom szybko określić, do
jakich danych lub zasobów potrzebują dostępu. W ten sposób wyeliminowano potrzebę przeglądania setek obiektów w różnych kopiach,
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a administratorzy mogą szybko i wygodnie przywracać całe maszyny
wirtualne lub pojedyncze pliki.
Na potrzeby ekonomicznego przechowywania danych i odzyskiwania
awaryjnego system wykonuje kopie danych i archiwizuje je w lokalnych
lub chmurowych systemach pamięci obiektowej, a także w systemach
pamięci masowej zarządzanych przez oprogramowanie IBM Spectrum
Protect, gdzie są archiwizowane na wirtualnych lub prawdziwych
nośnikach taśmowych. Odporność cybernetyczną osiąga się poprzez
zastosowanie obiektowej pamięci masowej wykorzystującej technologię
WORM (ang. write-once-read-many) oraz możliwość izolacji danych
na nośniku taśmowym poprzez integrację z oprogramowaniem IBM
Spectrum Protect.
IBM Spectrum Protect Plus upraszcza także zabezpieczanie rozwiązań
kontenerowych za sprawą jednolitego podejścia do odporności danych
w środowiskach Red Hat OpenShift i Kubernetes. IBM Spectrum Protect
Plus w połączeniu z oprogramowaniem Red Hat OpenShift umożliwia
uzyskanie prawdziwej odporności danych w przypadku kontenerów
użytkowanych w środowiskach Red Hat OpenShift i Kubernetes. Integracja ze środowiskiem Kubernetes sprzyja wydajności pracy programistów, a jednocześnie zapewnia komplet funkcji odzyskiwania danych.
To wszystko w postaci nowoczesnego rozwiązania do zabezpieczania
danych, które chroni zarówno dane produkcyjne, jak i operacyjne metadane. Obsługa migawek za pośrednictwem wtyczki CSI do pamięci kontenerowej i ogólnej Red Hat OpenShift zapewnia elastyczność
korzystania zarówno z istniejących rozwiązań, jak i systemów od
początku tworzonych w technologii kontenerów.
IBM Spectrum Protect Plus można także zintegrować z oprogramowaniem IBM Cloud Paks for Multicloud Management, aby ułatwiać procesy
dbania o odporność danych i zarządzania aplikacjami.

PAMIĘTAJ

Największą zaletą oprogramowania IBM Spectrum Protect Plus jest
możliwość łatwego wybrania i wdrożenia niezbędnych rozwiązań. Konfiguracja jest niezwykle prosta – wystarczy wybrać poziom usługi odzyskiwania: złoty, srebrny lub brązowy. Można też stworzyć
niestandardowe SLA i zastosować je do co najmniej jednej maszyny wirtualnej. I tyle. Gotowe.
Panel zapewnia wygodny ogląd statusu wszystkich zabezpieczeń
i całego środowiska, a także informacje o statusie ochrony, zgodności
z umową SLA oraz wykorzystaniu miejsca. Panel ułatwia też wykrywanie brakujących danych, dzięki czemu można skutecznie podjąć odpowiednie działania.
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WSKAZÓWKA

Do obsługi oprogramowania IBM Spectrum Protect Plus nie trzeba być
ekspertem w dziedzinie kopii zapasowych. Jest ono łatwe do wdrożenia
i gotowe do pracy w kilka minut. Można z niego korzystać jako z niezależnego, zwinnego systemu do zabezpieczania danych lub zintegrować
z systemem IBM Spectrum Protect w celu zbudowania kompleksowego
rozwiązania do ochrony danych.

IBM Spectrum Copy Data Management
Konwencjonalne podejście do zarządzania danymi skutkuje kilkunastoma różnymi kopiami zapasowym przechowywanymi w różnych częściach infrastruktury IT. Do tego mamy dane źródłowe oraz ich
różnorodne kopie zapasowe, migawki, repliki i zrzuty baz danych. Dla
współczesnych firm jest to podejście zupełnie nieopłacalne. Nie zapominajmy też, że kierownikom działów IT i członkom kierownictwa sen
z powiek spędza ryzyko włamania do systemów i utraty poufnych
danych. Hakerzy natomiast najczęściej biorą na celownik właśnie dane
w kopiach, ponieważ zwykle nie są one monitorowane, pozbawiane
danych poufnych ani odpowiednio zabezpieczone. Tu z pomocą przychodzi oprogramowanie IBM Spectrum CDM.
IBM Spectrum Copy Data Management (CDM) to znakomita, znacznie
bardziej opłacalna alternatywa dla tradycyjnego podejścia. Możliwości,
jakie zapewnia IBM Spectrum CDM, pozwalają firmom zwiększyć
wydajność systemów pamięci masowej, co przekłada się na większą
ekonomię wykorzystywania i przechowywania danych. Oprogramowanie oferuje rozbudowany pakiet funkcji do zarządzania danymi i pamięciami masowymi, które znacznie ułatwiają zarządzanie kopiami oraz
przyczyniają się do wzrostu zwinności i konkurencyjności firmy na
miarę XXI w. Wdrożenie oprogramowania IBM Spectrum CDM pomaga
zwiększyć bezpieczeństwo danych dzięki skutecznym mechanizmom
maskowania danych. Ta technologia wykorzystuje filtrowanie w oparciu o reguły i role, aby ukrywać poufne dane przed niepowołanymi
oczami.
Możliwości IBM Spectrum CDM:
PAMIĘTAJ

»» Monitorowanie, tworzenie i odświeżanie kopii danych oraz
zarządzanie ich wykorzystywaniem.

Ten kompleksowy zestaw funkcji sprawdza się doskonale w różnych sytuacjach w centrum danych, od odzyskiwania awaryjnego przez rozwój i testowanie aplikacji po analitykę,
archiwizację i nie tylko. Wykorzystanie tych usług w różnych kontekstach pozwala administratorom katalogować i lepiej
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kontrolować ogólne środowisko danych, co przekłada się na
jego uproszczenie oraz obniżenie kosztów.

»» Udostępnianie kopii danych konsumentom danych w wybra-

nych lokalizacjach i o wybranym czasie bez potrzeby tworzenia
niepotrzebnych kopii lub pozostawiania nieużywanych kopii na
cennych nośnikach.
Podczas katalogowania wszystkich środowisk przechowywania,
aplikacji i VMware oprogramowanie pomija standardowe
pasmo przesyłania danych produkcyjnych, dzięki czemu nie spowalnia infrastruktury. Powstały w ten sposób katalog pozwala
administratorom IT zarządzać danymi, analizować je i przesyłać
tak, aby maksymalnie wykorzystywać ich potencjał i zaspokoić
potrzeby firmy. Użytkownicy danych mogą za pośrednictwem
portalu do samoobsługi tworzyć niezbędne im kopie, co przekłada się na wydajniejsze funkcjonowanie całej firmy.

»» Pomaga administratorom IT automatyzować i kontrolować
skomplikowane zadania wykorzystania danych.

Przepływy pracy powiązane z wykorzystywaniem danych pozwalają administratorom szybko dostarczać kopie danych i eliminują ręczne czynności wymagające od właścicieli aplikacji
przesłania zgłoszenia do działu IT i oczekiwania na odpowiedź.
Kluczowe procesy firmowe, takie jak odzyskiwanie awaryjne,
można zautomatyzować, a następnie codziennie testować
i weryfikować. Dzięki bogatym możliwościom oprogramowania
IBM Spectrum CDM możesz przenieść zasoby firmowe do odizolowanego środowiska, jednym przyciskiem oznaczyć jako produkcyjne lub wycofać je i usunąć po teście. Orkiestracja pozwala
uzyskać powtarzalność i ułatwia przeprowadzanie testów, aby
firmy mogły wykorzystywać pojedynczą kopię danych do wielu
celów, co pozwala uniknąć niepotrzebnego rozprzestrzeniania
się danych i wzrostu kosztów.

»» Umożliwia tworzenie architektury bazującej na wielu chmurach.

Oprogramowanie nie tylko pomaga przenosić dane do chmury,
lecz także pozwala tworzyć środowiska aplikacji wykorzystujące
elastyczną infrastrukturę obliczeniową chmury. Tym sposobem
możesz szybko uruchamiać i wygaszać niezbędne procesy lub
aplikacje. Takie rozwiązanie przekłada się na obniżenie kosztów,
ponieważ wykorzystujesz i płacisz jedynie za te zasoby chmurowe, których potrzebujesz.
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W TYM ROZDZIALE

»» Transformacja pamięci masowej dzięki magii
konsolidacji
»» Tworzenie jednego, wydajnego rozwiązania
pamięci masowej obiektowej i plików
»» Wdrażanie lokalnego i chmurowego rozwiązania
z zakresu obiektowej pamięci masowej

Rozdział

5

SDS jako infrastruktura
pamięci masowej

W

tym rozdziale omawiam produkty z rodziny IBM Spectrum
Storage, które umożliwiają tworzenie podstawowej infrastruktury pamięci masowej. Ilustracja 5-1 prezentuje i wyjaśnia trzy główne elementy infrastruktury pamięci masowej.

Infrastruktura
pamięci masowej
ILUSTRACJA 5-1: Rozwiązania z zakresu infrastruktury pamięci masowej.

IBM Spectrum Virtualize
W tradycyjnych firmowych centrach danych pojemność jest zwykle rozproszona w różnorodnych, niezależnych systemach, za które odpowiadają poszczególne aplikacje. To przekłada się na niepotrzebne powielanie
systemów zarządzania i niskie wykorzystanie dostępnej pojemności,
ponieważ nie można jej przenosić do innych aplikacji ani procesów.
Od niemal dwudziestu lat IBM Spectrum Virtualize przekształca sztywne,
odizolowane systemy pamięci masowej w zwinne, funkcjonalne, harmonijne rozwiązania – a to wszystko za sprawą konsolidacji. Konsolidacja pamięci masowej, zwana też wirtualizacją, to tylko specyficzny
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sposób wykorzystania generalnej zasady działania rozwiązań SDS – na
drodze pomiędzy aplikacjami a ich danymi umieszcza się oprogramowanie. IBM Spectrum Virtualize znacznie upraszcza infrastrukturę
pamięci masowej i jednocześnie ogranicza nakłady inwestycyjne,
wydatki operacyjne i złożoność procesów IT dzięki udostępnianiu jednego panelu do zarządzania wszystkimi systemami, które są podpięte
do oprogramowania. Rozbudowane funkcje oprogramowania można
zastosować w ponad 500 heterogenicznych systemach pamięci masowej. Tym sposobem firmy mogą upraszczać swoje procesy IT i skracać
czas niezbędny na zarządzanie i konserwację. Oprogramowanie ogranicza też koszt przechowywania danych dzięki rozbudowanym funkcjom
redukcji ilości danych, m.in. blokadzie deduplikacji, która minimalizuje
liczbę kopii danych, oraz przyspieszonej sprzętowo kompresji, która
skutecznie przyspiesza funkcjonowanie wszystkich procesów.

PAMIĘTAJ

Technologia IBM Spectrum Virtualize stanowi też fundament oprogramowania IBM SAN Volume Controller i systemów IBM FlashSystem,
a także rozwiązań VersaStack IBM i Cisco do infrastruktury konwergentnej. Oferuje ona bogaty wybór zaawansowanych funkcji do zarządzania pamięcią masową:

»» Automatyczny, bazujący na sztucznej inteligencji podział pamięci
masowej na warstwy z oprogramowaniem IBM Easy Tier.

»» Szyfrowanie podnoszące poziom bezpieczeństwa obecnych rozwiązań pamięci masowych.

»» IBM FlashCopy oraz zdalne kopie lustrzane danych umożliwiające
zdalne i lokalne replikowanie danych.

»» Możliwość wykorzystywania pamięci masowej w chmurze jako uzupełnienia rozwiązań lokalnych.

»» Technologia IBM HyperSwap do systemów wymagających wysokiej
dostępności, zapewniająca niezawodny przepływ danych i aplikacji
pomiędzy centrami danych.

»» Obsługa wirtualizowanych i konteneryzowanych środowisk serwero-

wych, takich jak VMware, Microsoft Hyper-V, IBM PowerVM, Kubernetes i Docker.

To oprogramowanie to kluczowy element rodziny produktów IBM Spectrum Storage. Za sprawą integracji z narzędziami do wirtualizacji, np.
VMware vCenter, poprawia zwinność funkcjonowania poprzez automatyczne przydzielanie miejsca i łatwe wdrażanie nowych rozwiązań.
Umożliwia także wdrażanie rozwiązań do pamięci masowej w środowiskach kontenerowych, takich jak Red Hat OpenShift, Kubernetes i Docker. Tym sposobem oprogramowanie przyspiesza utworzenie trwałej
przestrzeni dyskowej z pomocą sterownika Container Storage Interface
(CSI), certyfikowanego przez Red Hat i IBM.
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PAMIĘTAJ

Aby dodatkowo przyspieszyć transformację IT w firmie, warto zwrócić
uwagę na oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud,
które pozwala na wiele sposobów tworzyć hybrydowe środowiska
chmurowe, na różne sposoby łączące systemy lokalne i chmury
publiczne. Oprogramowanie to umożliwia odzyskiwanie awaryjne
i replikację danych w czasie rzeczywistym z dowolnego z obsługiwanych
systemów pamięci masowej, a także migrację pomiędzy infrastrukturą
lokalną a chmurami IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS), a wkrótce
także – Microsoft Azure. Natomiast ponieważ jest to oprogramowanie
SDS, IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud umożliwia zarządzanie
pamięcią masową w chmurze w taki sam sposób, jak w przypadku
pamięci lokalnych – niezależnie od nośnika.

IBM Spectrum Scale
IBM Spectrum Scale to wysokowydajne rozwiązanie do zarządzania
danymi, które już od 25 lat wytycza trendy w zakresie zarządzania plikami. Za sprawą bogatego zbioru funkcji do zarządzania danymi i zabezpieczeń to zaawansowane technologicznie rozwiązanie SDS można
spotkać w 12 koncernach telekomunikacyjnych na świecie oraz w wymagających środowiskach biznesowych i badawczych, w tym dwóch superkomputerach wykorzystywanych do badań naukowych.
IBM Spectrum Scale to kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania
plikami i danymi, obejmujący m.in. zaawansowaną wirtualizację pamięci
masowej, zintegrowaną wysoką dostępność, automatyczne zarządzanie
warstwami pamięci masowej oraz zoptymalizowane konfiguracje, dzięki
czemu użytkownicy mogą skutecznie zarządzać ogromnymi zbiorami
danych. Oprogramowanie to obsługuje bogaty wybór zastosowań i protokołów dostępu oraz dowodzi swojej skuteczności w dużych, bardzo
wymagających środowiskach.
W przeciwieństwie do innych systemów pamięci masowej, które do
obsługi plików, obiektów i analityki big data wymagają dodatkowych
systemów lub rozwiązań, takich jak Spark albo Hadoop, IBM Spectrum
Scale obsługuje wszystkie rodzaje danych, niezależnie od sposobu uzyskiwania dostępu do nich.
Gdy już dane w plikach i obiektach stanowią część podstawowego systemu plików, zarządzanie nimi i wykorzystywanie ich odbywa się w niemal ten sam sposób. Co więcej, do wszystkich tych danych można
zastosować imponująco bogaty zakres usług i funkcji z zakresu zarządzania danymi i pamięciami masowymi, w tym migawki, zarządzanie
cyklem życia informacji, podział pamięci masowej na warstwy, asynchroniczną lub synchroniczną replikację danych oraz różnorodne, unikatowe strategie zabezpieczania danych.
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IBM Spectrum Scale oferuje natywny, wydajny i skalowalny dostęp do
danych w plikach i obiektach za pośrednictwem niemal wszystkich
standardowych protokołów, w tym OpenStack Swift, Amazon S3, CIFS,
NFS, HDFS i POSIX. Dzięki temu oprogramowaniu różne systemy i aplikacje mogą korzystać ze wspólnej puli pamięci masowej, co przekłada
się lepszy ogląd infrastruktury bez zakłócania pracy aplikacji. Oprogramowanie IBM Spectrum Scale jest niezależne od platformy, dlatego
może działać na maszynach IBM Power Systems oraz x86, a także
w systemach pamięci IBM oraz innych dostawców. Taka elastyczność
przekłada się na obniżenie kosztów i większą wydajność energetyczną.
Oprogramowanie IBM Spectrum Scale oferuje unikatowe funkcje, które
przekładają się na następujące korzyści:
PAMIĘTAJ

»» Szybsze działanie systemów pamięci masowej plików i obiek-

tów. IBM Spectrum Scale zapewnia równoległy dostęp do danych
i współdzielonej pamięci masowej, co przekłada się na lepszą skalowalność złożonych procesów. Oprogramowanie zarządza równoległym przepływem danych i metadanych z węzłów pamięci masowej
do wszystkich nośników za sprawą zaawansowanego rozproszonego
zarządzania blokadami, które zapobiega uszkodzeniu pliku poprzez
ograniczenie zmian do jednego użytkownika jednocześnie.

»» Uproszczone zarządzanie danymi. IBM Spectrum Scale zawiera zintegrowane narzędzia, które pomagają kontrolować koszty i wzrost
jottabajtów danych i miliardów plików. Służy do tego jedna, zbiorcza
pula zasobów lub obszar nazw, którymi można łatwo zarządzać oraz
który można szybko skalować wedle potrzeb poprzez proste dodanie
zasobów. To eliminuje niepotrzebne rozprzestrzenianie się serwerów
plików spowodowane dodawaniem nowych systemów plików za każdym razem, gdy trzeba zwiększyć pojemność pamięci masowej. IBM
Spectrum Scale automatycznie dystrybuuje dane w plikach na różnych nośnikach, aby maksymalnie wykorzystać dostępną pamięć
masową oraz uzyskać odpowiednie parametry. Oprogramowanie
udostępnia centralny, intuicyjny interfejs zarządzania, a operacjami
można zarządzać z poziomu dowolnego węzła w systemie lub klastrze IBM Spectrum Scale za pośrednictwem standardowych funkcji
zarządzania systemem plików, takimi jak normy użytkowników,
migawki i zarządzanie nośnikami danych.

»» Globalna współpraca. IBM Spectrum Scale umożliwia szybki dostęp

do danych z dowolnego miejsca na świecie za sprawą technologii
zaawansowanego zarządzania plikami (AFM) do rozproszonego buforowania i routingu plików. Poszerza ona globalny obszar nazw oprogramowania IBM Spectrum Scale do pokrycia niemal dowolnego
dystansu. Dzięki temu zapewnia szybki odczyt i zapis wraz z automatycznym zarządzaniem obszarem nazw z każdego miejsca na świecie.
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To oznacza, że gdy dane są modyfikowane lub zapisywane w jednym
miejscu, automatycznie – z minimalnym opóźnieniem – są one udostępniane także w pozostałych lokalizacjach. Technologia AFM wykorzystuje naturalną skalowalność oprogramowania IBM Spectrum
Scale. Tym sposobem firmy zyskują sprawne i niezawodne, niezależne od lokalizacji rozwiązanie, które maskuje wszelkie braki oraz
niweluje opóźnienia i przerwy w rozległej sieci. To z kolei przekłada
się na szybszą realizację projektów oraz wydajniejszą pracę zespołów
rozproszonych po różnych zakątkach świata.

»» Tworzenie architektury bazującej na wielu chmurach. Stosowa-

nie rozwiązań bazujących na różnych systemach chmurowych
pozwala zabezpieczyć się przed usterką pojedynczego systemu oraz
optymalnie wykorzystać funkcje i modele płatności różnych dostawców. W ten sposób można również lokować systemy pamięci masowej w różnych miejscach, aby ograniczyć opóźnienia dla
użytkowników końcowych z różnych części globu. Oprogramowanie
IBM Spectrum Scale jest wyposażone różne funkcje i narzędzia, które
ułatwiają tworzenie środowisk bazujących na wielu chmurach oraz
zarządzanie nimi. Technologia Transparent Cloud Tiering umożliwia
płynną, inteligentną i bazującą na regułach migrację danych pomiędzy nośnikami flash, dyskami, taśmami i systemami chmurowymi.
Tym sposobem masz dostęp do danych lokalnych i chmurowych
oraz funkcji zarządzania nimi w jednym miejscu. Funkcja udostępniania danych chmurowych umożliwia import danych z systemu chmurowego do systemu plików IBM Spectrum Scale oraz eksport
z systemu IBM Spectrum Scale do chmury w celu zapewnienia
dostępu za pośrednictwem innych systemów.

Oprogramowanie IBM Spectrum Scale można załadować na dowolnym,
obsługiwanym urządzeniu. Jego nazwa pochodzi od tego, że jest to
wysoce wydajny równoległy system zapewniający łatwy dostęp do plików oraz zwiększający odporność cybernetyczną systemu. To sprawia,
że po dodaniu nowych serwerów lub systemów pamięci masowych
oprogramowanie IBM Spectrum Scale automatycznie dodaje je do ujednoliconej pamięci masowej, a następnie dystrybuuje funkcje zarządzania oraz dane pomiędzy wszystkie dostępne komponenty lub węzły, aby
uzyskać maksymalne parametry pracy oraz najwyższą wydajność i bezpieczeństwo danych.

IBM Cloud Object Storage
Za każdym razem, gdy publikujemy zdjęcie na Facebooku, słuchamy
utworu przez Spotify lub udostępniamy plik przez aplikację Box, korzystamy z obiektowej pamięci masowej. Obiekty różnią się od tradycyjnych danych plikowych tym, że zawierają dodatkowe metadane, dzięki
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którym obiektowe pamięci masowe nie muszą stosować hierarchicznej
organizacji ani podziału na foldery i katalogi. Ta nowoczesna technologia powstała w odpowiedzi na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
przechowywanie ogromnych ilości nieuporządkowanych danych w sposób łatwiejszy do skalowania, wydajniejszy, bardziej niezawodny i przystępny cenowo niż dotychczasowe technologie pamięci masowej.
Obiektowa pamięć masowa nie sprawdza się w przypadku aplikacji
wymagających dużej szybkości i wydajności pracy, takich jak przetwarzanie transakcji online, analiza trendów konsumenckich na bieżąco
podczas przeglądania strony czy wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym i im zapobieganie. Doskonale nadaje się zaś do obsługi ogromnych zbiorów danych typowych dla globalnych korporacji, badań
genetycznych, astronomii, makroekonomii i internetu rzeczy. W tych
przypadkach obiektowa pamięć masowa jest skuteczna, ponieważ
zapewnia skalowalność, łatwy dostęp i wydajność, które przekładają się
na niższe koszty przechowywania danych.
IBM Cloud Object Storage
PAMIĘTAJ

»» Zapewnia lokalne i chmurowe rozwiązania z zakresu obiektowej
pamięci masowej.

»» Obejmuje funkcje i narzędzia niezbędne do zapewniania ciągłej
dostępności, ochrony i dostępu do zasobów.

»» Umożliwia wykorzystanie danych w wybranym przez użytkownika

czasie i miejscu, co pozwala doskonalić procesy biznesowe, podejmować trafne decyzje i szybciej reagować na wymagania prawne.

»» Pomaga obniżyć koszty przechowywania danych dzięki niezawodnej
obsłudze zarówno tradycyjnych, jak i najnowszych zastosowań
z zakresu technologii mobilnych, mediów społecznościowych, analiz
i sztucznej inteligencji.

KWESTIETECHNICZNE
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Technologia IBM Cloud Object Storage wykorzystuje nowatorskie podejście, które pozwala w ekonomiczny sposób przechowywać duże zbiory
nieuporządkowanych danych i jednocześnie dbać o ich bezpieczeństwo,
dostępność i niezawodność. Unikalny algorytm IDA (ang. Information
Dispersal Algorithm) dzieli dane na nierozpoznawalne części, a następnie dystrybuuje za pośrednictwem połączeń sieciowych do lokalnych lub
globalnych węzłów pamięci masowej. Za sprawą technologii IBM Cloud
Object Storage przechowywanie i przesyłanie danych jest zawsze bezpieczne, ponieważ w jednym węźle nigdy nie znajduje się kompletna
kopia danych, a żeby wczytać całe dane, niezbędny jest dostęp jedynie
do określonego podzbioru węzłów. Ta metoda eliminuje wysokie koszty
typowe dla macierzy RAID oraz złożoność charakterystyczną dla zarządzania kopiami lustrzanymi, replikacją i odzyskiwaniem awaryjnym,
czyli procesów koniecznych w tradycyjnym centrum danych.
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W TYM ROZDZIALE

»» Wzbogacenie pamięci masowej
o sztuczną inteligencję
»» Przyspieszenie prac badawczych
»» Ochrona danych
»» Przyszłość IT

Rozdział

6

10 przykładów
zastosowania rozwiązań
z serii IBM Spectrum
Storage

R

ozwiązania IBM Spectrum Storage wychodzą naprzeciw różnorodnym wymaganiom firm i przedsiębiorstw. W tym rozdziale
omówimy 10 sposobów, w jakie firmy różnej wielkości i z różnych
branż wykorzystują możliwości oprogramowania IBM Spectrum Storage
(poszczególne elementy tego rozwiązania omawiam w rozdziałach
3, 4 i 5), aby osiągać swoje cele w zakresie pamięci masowej oraz przezwyciężać prawdziwe wyzwania biznesowe.

Zarządzanie chmurą hybrydową
Choć chmury hybrydowe są obecnie rozwiązaniem niezwykle popularnym, nie oznacza to, że praca z nimi jest łatwa. Określenie hybrydowe
oznacza, że część aplikacji i danych znajduje się w lokalnym, firmowym
centrum danych, a reszta znajduje się w chmurze publicznej, czyli poza
firmą. Wiele firm wykorzystuje zasoby i możliwości kilku lub nawet
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kilkunastu dostawców usług chmurowych jednocześnie. Łączenie ze
sobą infrastruktury IT, której poszczególne elementy znajdują się często
w różnych zakątkach globu, wiąże się z licznymi wyzwaniami, takimi
jak problemy z kompatybilnością, różnice w parametrach pracy, luki
w zabezpieczeniach, różne wersje i protokoły i wiele innych.
Pamięć masowa definiowana programowo (SDS), czyli np. IBM Spectrum Scale lub IBM Spectrum Virtualize (a zwłaszcza IBM Spectrum
Virtualize for Public Cloud), ma za zadanie zarządzać środowiskami
hybrydowymi i umożliwiać ich efektywnie wykorzystanie. Umieszczenie inteligentnego oprogramowania pomiędzy zasobami a użytkownikami całkowicie zmienia sytuację.

»» Zanika kwestia dystansu.
»» Dane w przejrzysty sposób są przesyłane pomiędzy środowiskami chmurowymi.

»» Mechanizmy kompresji i deduplikacji zmniejszają rozmiary stru-

mieni danych, dzięki czemu łatwiej nimi zarządzać, a ich przenoszenie i przechowywanie jest tańsze.

»» Szyfrowanie i różnorodne strategie zabezpieczania danych chronią cenne zasoby firmowe i dane osobowe.

»» Nowe i starsze rozwiązania płynnie współpracują ze sobą.
Niejedna osoba uznałaby tę listę za magię, ale w rzeczywistości jest to
owoc naprawdę rozległych prac rozwojowych i przemyślanego podejścia
do tematu.
Oprogramowanie IBM Spectrum Scale i IBM Spectrum Virtualize można
zastosować jako rozwiązanie SDS wykorzystujące istniejącą infrastrukturę IT w firmie lub wdrożyć na różnych systemach sprzętowych, takich
jak IBM FlashSystem. Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize for
Public Cloud obsługuje środowiska IBM Cloud i AWS. Możliwości tych
rozwiązań:

»» Przenoszenie danych i aplikacji pomiędzy systemem lokalnym
a chmurą publiczną.

»» Wdrażanie nowych strategii DevOps.
»» Wykorzystanie chmury publicznej do odzyskiwania awaryjnego
bez potrzeby opłacania drugiego centrum danych.

»» Poprawa odporności cybernetycznej firmy dzięki izolacji migawek danych w chmurze.
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»» Kompleksowa ochrona danych i poprawa odporności cybernetycznej w chmurach hybrydowych.

Oprogramowanie IBM Spectrum Protect Plus (dostępne także w ramach
chmury AWS lub Microsoft Azure) to nowoczesny zestaw zabezpieczeń
dla fizycznych, wirtualnych i chmurowych aplikacji i procesów.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji
Analitycy branżowi przewidują, że w ciągu kilku lat większość firm na
świecie będzie stosować jakąś formę sztucznej inteligencji do poprawy
wydajności, ograniczania ryzyka i obniżania kosztów infrastruktury IT.
Technologia ta prawdopodobnie na zawsze odmieni wiele aspektów
naszego życia. Większość firm już przygląda się korzyściom, jakie może
im przynieść sztuczna inteligencja, a pozostałe dołączą do nich wkrótce.
Gdy już zrozumiemy, czym jest sztuczna inteligencja i jakie ma obecnie
możliwości, warto zadać sobie następujące pytania:

»» Co zrobić, żeby wdrożyć sztuczną inteligencję?
»» Jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w ramach firmowej
infrastruktury IT?

»» Jakie korzyści sztuczna inteligencja może przynieść firmie?
IBM Spectrum Storage odpowiada na te pytania, ponieważ rozwiązania
zebrane w ramach tej rodziny produktów są wyposażone w sztuczną
inteligencję. Doskonałym przykładem jest oprogramowanie IBM Storage Insights, które zbiera dane z różnych źródeł wewnątrz firmowej
infrastruktury IT oraz ze środowisk IT tysięcy innych klientów IBM
z całego świata. Co więcej, nieprzerwanie analizuje te ogromne ilości
danych w poszukiwaniu trendów, najlepszych praktyk oraz ponawiających się i potencjalnych problemów, zanim człowiek je dostrzeże.
Następnie firmowy zespół oraz pracownicy wsparcia technicznego IBM
mogą przyjrzeć się zaleceniom systemu i zaplanować ich wdrożenie.
IBM Spectrum Virtualize wykorzystuje natomiast sztuczną inteligencję
do oceniania sposobów wykorzystania danych na przestrzeni czasu
i decydowania, które dane przenosić na różne klasy nośników. W tych
i wielu innych przypadkach IBM Spectrum Storage uzupełnia firmowy
system pamięci masowej – nawet systemy innych producentów już stosowane w centrum danych – o możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki
zaawansowanym, wydajnym i intuicyjnym narzędziom do zarządzania
danymi produkty z rodziny IBM Spectrum Storage pozwalają uzupełnić
braki w umiejętnościach, które obecnie ograniczają możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w firmie.
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Dbanie o zwinność
Zwinność biznesowa to zdolność firmy do szybkiego dodawania, doskonalenia, modyfikowania i wycofywania produktów lub usług firmy
w odpowiedzi na dynamiczne trendy rynkowe. Tu z pomocą przychodzi
technologia kontenerowa. Elastyczne, lekkie i przenośne, kontenery
służą do uruchamiania aplikacji w różnorodnych miejscach – od tradycyjnych i chmurowych centrów danych po samochody, statki wycieczkowe, terminale lotniskowe, bramy i przedmioty wyposażone
w rozwiązania IoT. Możliwość korzystania z aplikacji w różnych środowiskach – bez potrzeby stosowana kosztownych dodatków lub pisania
aplikacji na nowo – przekłada się na zwinność firmy oraz usprawnienie
innych procesów, np. badań naukowych.
Rozwiązania z rodziny IBM Spectrum Storage pozwalają na wiele sposobów wykorzystać technologię kontenerów i podwyższyć zwinność
firmy. Jednym ze sposobów na ekonomiczne wykorzystanie wielu tych
rozwiązań jest wdrożenie oprogramowania IBM Storage Suite for IBM
Cloud Paks (więcej informacji w rozdziale 2). Ten zintegrowany pakiet
powstał specjalnie z myślą o platformach kontenerowych, takich jak
Red Hat OpenShift i Kubernetes. A ponieważ jest to pamięć masowa
definiowana programowo, jest w stanie przekształcić powolne, przestarzałe systemy IT w nowoczesne rozwiązania przyczyniające się do
poprawy zwinności biznesowej bez potrzeby kosztownej modernizacji
infrastruktury IT.

PAMIĘTAJ

Kontenery przyczyniają się do większej zwinności nie tylko w sferze
biznesowej, lecz także w badaniach naukowych. W badaniach genetycznych aplikacje charakteryzują się krótkim cyklem rozwoju i jeszcze
krótszym czasem użytkowania. Środowiska zmieniają się niezwykle
szybko, a jedno narzędzie jest po krótkim czasie zastępowane przez
inny wariant lub zupełnie inne rozwiązanie. Kontenery pozwalają:

»» uniezależnić aplikacje badawcze od systemu operacyjnego
i innych aplikacji;

»» uruchamiać różne wersje oprogramowania w tym samym środowisku bez obaw o konflikty;

»» wygodnie przesyłać nowe pakiety oprogramowania lub aplikacje

do węzłów obliczeniowych wedle potrzeb, co znacznie upraszcza
proces zarządzania aplikacjami.
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Przyspieszanie prac badawczych
Prowadzenie prac badawczych wymaga ogromnej ilości danych, podobnie jak sztuczna inteligencja. Do wizualizacji tekstury ściany komórkowej wirusa lub przeszkolenia autonomicznej ciężarówki potrzeba
dosłownie kilometrów danych. Ogromne zbiory danych powodują
powstawanie jeszcze większych systemów plików, co przekłada się na
liczne problemy w różnych branżach – od transportu przez telekomunikację po ochronę zdrowia i farmację. Dodatkowo, pracownicy są często rozsiani po całym świecie, zwłaszcza teraz, i wymagają szybkiego
dostępu do plików i danych. Aby tworzyć nowe szczepionki lub sprawnie
dostarczać produkty szybko psujące się do sklepów, trzeba błyskawicznie przetwarzać petabajty strumieni danych.
To jest właśnie domena oprogramowania IBM Spectrum Scale. Oprogramowanie to zawiera narzędzia do szybkiego przetwarzania danych
i kompleksowego zarządzania nimi na potrzeby największych superkomputerów i niewielkich urządzeń firmowych na krawędzi stosowanych w warunkach komercyjnych, publicznych i badawczych. Jego
nazwa pochodzi od tego, że jest to wysoce wydajny równoległy system
pozwalający w łatwy sposób skalować infrastrukturę od jednego serwera do tysięcy węzłów na całym świecie. IBM Spectrum Scale to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom i zastosowaniom na miarę
XXI wieku.

Poprawa odporności cybernetycznej firmy
Większość aplikacji biznesowych jest kluczowa dla funkcjonowania
firmy. Do ich uruchamiania firmy potrzebują pracujących nieprzerwanie i oferujących wysoką dostępność rozwiązań IT, które jednocześnie
zaspokajają ich szczególne potrzeby biznesowe i wymagania prawne
oraz pozwalają wdrażać strategie odzyskiwania awaryjnego. A ponieważ
nawet godzina przestoju potrafi kosztować firmę tysiące lub miliony
złotych, nie mówiąc o szkodzie na reputacji marki, cele punktu odzyskiwania (RPO) i cele czasu odzyskiwania (RTO) dla kluczowych danych
firmowych muszą być na tyle bliskie zeru, na ile pozwala budżet.
Rozwiązania z zakresu ciągłości biznesowej bazujące na publicznej
chmurze pozwalają ograniczyć nakłady kapitałowe i jednocześnie
zadbać o ciągły dostęp do cennych danych. Dane produkcyjne mogą być
wtedy przechowywane lokalnie dla bezpieczeństwa i szybszej pracy
systemu, podczas gdy infrastruktura nadmiarowa z niemal zerowymi
wskaźnikami RTO i RPO może być chmurowa, co wiąże się z bardzo
niskimi nakładami kapitałowymi. Nowatorskie i sprawdzone
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rozwiązania z rodziny IBM Spectrum Storage pozwalają wdrażać rozwiązania z zakresu ciągłości działania na wiele różnych sposobów.
Przykładem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu odporności cybernetycznej firmy przy użyciu oprogramowania IBM Spectrum
Virtualize lub IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud, które umożliwiają tworzenie w chmurze publicznej kopii lustrzanych danych z systemów lokalnych. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie przywrócenie
danych z chmury lub replikację danych z chmury do innego centrum
danych.

Zwiększanie wartości danych
Każda firma generuje dane – każda transakcja, każdy sprzedany przedmiot, każda wyświetlona strona to źródło informacji. Kiedyś dane
pochodzące z codziennej aktywności firmy były ignorowane lub usuwane, a w najlepszym wypadku archiwizowane. Teraz firmy rozumieją,
że mogą one być niezwykle cenne i pozwalają zyskać przewagę nad
konkurencją nawet po pozornym upłynięciu okresu ich przydatności.
Tak naprawdę dane można wykorzystywać ponownie wielokrotnie i za
każdym razem przynosi to firmie kolejne korzyści.
Choć nie jest to standardowy tok myślenia, kopie zapasowe wykonywane w celu ochrony danych i odzyskiwania awaryjnego to właśnie
jeden ze sposobów ponownego wykorzystywania danych. Inny przykład
to dane generowane przez aplikacje biznesowe, które następnie mogą
zostać wykorzystane przez programistów do testów. Przetwarzanie
danych firmowych w celu wyodrębnienia z nich korzyści biznesowych
to niezwykle dochodowe działanie. Co więcej, kopie danych mogą też
posłużyć do różnego rodzaju raportowania, na przykład na potrzeby
potwierdzania zgodności z wymaganiami prawnymi.
Dzięki rozbudowanej integracji i rozległej kompatybilności produkty
z rodziny IBM Spectrum Storage można łatwo łączyć, aby zbudować
rozwiązanie wychodzące naprzeciw jednocześnie wielu problemom
i wymaganiom. Najczęściej występujące wymagania dotyczą chmury
hybrydowej, ponownego wykorzystania danych i nowoczesnego zabezpieczania danych. Pojawiają się one w niemal każdej firmie. Połączenie
oprogramowania IBM Spectrum Virtualize, IBM Spectrum Copy Data
Management i IBM Spectrum Protect Plus to odpowiedź na wszystkie
trzy – i wiele więcej. Wspólnie oferują one rozbudowane funkcje
z zakresu ponownego wykorzystania danych, wydajności i obsługi środowisk hybrydowych.
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Modernizacja bezpieczeństwa danych
Rozwiązania z zakresu ochrony danych muszą obejmować wszystkie
procesy firmowe. Nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony danych
z oferty IBM umożliwiają odzyskiwanie, replikację i przywracanie do
użytku maszyn wirtualnych, baz danych, aplikacji, systemów plików,
rozwiązań SaaS, kontenerów i środowisk chmurowych. Bazujące na
technologii SDS, produkty te łatwo wdrożyć w postaci wirtualnych urządzeń lub aplikacji konteneryzowanych, a ich niezależne od środowiska
architektury są łatwe w utrzymaniu.
Aby chronić dane w systemach zarówno lokalnych, jak i hybrydowych,
warto wykorzystać możliwości oprogramowania IBM Spectrum Protect
i IBM Spectrum Protect Plus w przypadku systemów hybrydowych. Oba
wykorzystują możliwości lokalnego oprogramowania IBM Cloud Object
Storage i chmur publicznych do przenoszenia nieużywanych danych na
potrzeby długoterminowego przechowywania. IBM Spectrum Protect
Plus może także wykorzystywać oprogramowanie IBM Spectrum Protect w roli docelowego repozytorium chmury Amazon na potrzeby przechowywania danych.

WSKAZÓWKA

Firmy poszukujące jeszcze skuteczniejszej ochrony danych docenią, że
IBM Spectrum Protect Plus obsługuje funkcje niezmiennej pamięci
oprogramowania IBM Cloud Object Storage, np. zasobniki przechowywania. Obiektów w zasobnikach przechowywania nie da się usunąć ani
zmienić przez zadany okres przechowywania. Okresy przechowywania
można zmieniać na poziomie zasobnika lub dla każdego obiektu indywidualnie za pośrednictwem reguł przechowywania. Dodatkową
ochronę przed cyberatakami stanowi możliwość zastosowania nośników taśmowych, które pozwalają fizycznie odizolować dane od sieci.

Upraszczanie analizy big data
Wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie zespołem IT dużej firmy
lub podejmowaniem w niej decyzji wiedzą, że nawet jeśli jeszcze nie
korzystają z jakiejś formy analizy big data, prędzej czy później zajdzie
taka potrzeba. Również na tym polu rozwiązania z zakresu pamięci
masowej definiowanej programowo odgrywają istotną rolę.
Oprogramowanie z rodziny IBM Spectrum Storage zapewnia kompletną
obsługę wszystkich procesów analitycznych. Przyjrzyjmy się pojazdom
autonomicznym, które generują ogromne ilości danych. IBM Cloud
Object Storage stanowi idealny sposób na przechowywanie dużych strumieni danych z pojazdów, zwłaszcza przez długi okres, który jest często
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wymagany przepisami. IBM Spectrum Discover kataloguje te dane na
bieżąco, a następnie pozwala analitykom danych lokalizować konkretne
dane, których akurat potrzebują. Dane są poddawane replikacji do oprogramowania IBM Spectrum Scale, które zapewnia szybkość niezbędną
do zastosowania sztucznej inteligencji. Na koniec wyniki analiz można
archiwizować za pośrednictwem oprogramowania IBM Cloud Object
Storage, które ułatwia długoterminowe przechowywanie.
Do obsługi coraz większych ilości danych wymagających analizy oraz
różnorodnych platform analitycznych dostępnych na rynku warto
wykorzystać oprogramowanie SDS IBM Spectrum Storage, które wyróżnia się elastycznością oraz możliwością łatwego zwiększania pojemności i parametrów. Produkty z tej rodziny obsługują najnowsze narzędzia
open source i komercyjne, takie jak Spark czy Hadoop, oraz nowe struktury bazujące na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i uczeniu
głębokim.

Upraszczanie transformacji IT
Transformacja IT to temat niezwykle popularny, a zarazem trudne
zadanie, gdy chcemy ją przeprowadzić przy minimum zakłóceń dla
firmy i kosztów. Żeby naprawdę zrozumieć, na czym polega transformacja IT, przyjrzymy się naszemu telefonowi. Smartfony zaczęły pojawiać się na rynku zaledwie 12 lat temu, ale od tego czasu nastąpiła
prawdziwa transformacja. Dziś na telefonie można korzystać z usług
banku, kupować w niemal dowolnym sklepie, słuchać dowolnej muzyki,
a nawet rozmawiać z nim i pytać o wyniki meczu. Nieco ponad dekadę
temu żadna z tych rzeczy nie była możliwa.
Infrastruktura IT – sprzęt, oprogramowanie, sieci, aplikacje, sposoby
opracowywania aplikacji i metody funkcjonowania oprogramowania
(np. uczenie maszynowe) – które istniały w czasach, gdy na rynku pojawiały się smartfony, teraz są już przestarzałe i powolne. Problem polega
na tym, że na rynku i w firmach wciąż jest ich bardzo dużo. Jak firmy
powinny zatem przenosić się ze starej infrastruktury na nową bez odłączania od prądu całego centrum danych i zakłócania pracy całej firmy?
Rozwiązaniem jest IBM Spectrum Control. Modernizacja bez niepotrzebnych przerw w pracy to kolejne pole, na którym można wykorzystywać pamięć masową definiowaną programowo, a zwłaszcza
oprogramowanie IBM Spectrum Storage. Zamiast wyrzucać podzespoły
i elementy, które mogą jeszcze działać przez dobrych kilka lat, wystarczy je odmłodzić i nadać im nowy cel dzięki prostemu oprogramowaniu.
Przykłady:
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»» Na serwerach, na których do tej pory uruchamiano maszyny

wirtualne lub pojedyncze aplikacje, można hostować kontenery.

»» Dotychczasowe dyski i nośniki taśmowe można wykorzystać do
przechowywania danych z chmury lub przesyłania ich do
chmury.

Oprogramowanie IBM Spectrum Control i IBM Storage Insights umożliwia inwentaryzację, ocenę i monitorowanie wszystkich starszych
zasobów oraz efektywne zarządzanie nimi i generowanie raportów.
Aplikacje te stanowią też punkt wyjścia do wdrożenia nowej architektury chmury hybrydowej, kontenerów, procesów DevOps i aplikacji
mobilnych, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności firmy
na obecnym rynku.

PAMIĘTAJ

Transformacja IT nie musi być ryzykowna, kosztowna ani chaotyczna.
Oprogramowanie IBM Spectrum Control i IBM Storage Insights pozwala
mieć nad nią kontrolę.
Do transformacji IT od wielu lat wykorzystuje się też oprogramowanie
IBM Spectrum Virtualize i IBM Spectrum Scale. Te rozwiązania SDS
pozwalają firmom każdej wielkości poprawić funkcjonowanie i wydajność systemów IT. Jednocześnie zaś zapewniają elastyczność i skalowalność na potrzeby wdrażania obciążeń konteneryzowanych i chmur
hybrydowych.

Ekonomiczne przechowywanie
zimnych danych
Zimne dane to takie, które są rzadko wykorzystywane lub w ogóle nie są
używane. Co zaskakujące, w wielu firmach zimne dane stanowią
75–90% wszystkich danych firmowych. Dlatego też strategia pamięci
masowych musi obejmować ekonomiczne rozwiązanie do ich przechowywania. Mogą one być niezbędne ze względów prawnych, firma może
chcieć je wykorzystać w przyszłości lub są one potrzebne do analiz big
data.
Gdy mowa o przechowywaniu zimnych danych, najniższy całkowity
koszt posiadania oferuje połączenie oprogramowania IBM Spectrum
Archive i nośników taśmowych. Zwłaszcza w przypadku danych archiwalnych, długoterminowego przechowywania i gdy akceptowalny jest
czas dostępu liczony w minutach. Oprogramowanie IBM Spectrum
Archive umożliwia przechowywane zimnych danych i efektywne zarządzanie nimi w bibliotekach taśmowych, które zajmują znacznie mniej
powierzchni i energii niż dyski.
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Podczas tworzenia architektury pamięci masowej na potrzeby zimnych
danych warto wykorzystać oprogramowanie IBM Spectrum Storage,
które upraszcza wdrożenie i zapewnia następujące korzyści:

»» unikanie stosowania bardziej kosztownych nośników do przechowywania zimnych danych;

»» obniżenie ogólnego kosztu przechowywania danych dzięki inwestycji w nośniki taśmowe o niskim całkowitym koszcie
posiadania;

»» pomoc w spełnianiu wymagań prawnych i innych.
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