
Z roku na rok spadają koszty przechowywania 
pojedynczego gigabajta danych. Jednocześnie 
następuje gwałtowny wzrost ilości danych, który 
ten spadek kompensuje. Wydaje się więc, że 
koszty TCO związane z tzw. storage w firmach 
powinny pozostać na niezmienionym poziomie. 
Obserwujemy u użytkowników naturalną chęć 
zmniejszenia tych kosztów i co ciekawe, pomimo 
wzrostu skomplikowania struktur danych 
i zwiększenia oczekiwanej szybkości dostępu do 
danych ten cel niemal zawsze udaje się osiągać.

Jeśli weźmiemy pod uwagę także napędy 
taśmowe, to stanowią one w dalszym ciągu 
najtańszy nośnik danych. Wielu użytkowników 

niesłusznie zapomina o taśmie, stawiając na rozwiązania oparte na VTL 
z funkcją deduplikacji. W praktyce urządzenia te uzupełniają się, stanowiąc 
niejednokrotnie rozbudowane struktury backupu i archiwizacji danych 
z funkcjami automatycznej replikacji z oddziałów do centrali firmy, jak 
również dodatkowe zabezpieczenie danych poza firmą, tzw. off-site data 
protection. Co ważne, takie struktury wymagają tylko zdalnego nadzoru 
i uwalniają od czasochłonnego i przy tym kosztownego przewożenia 
danych. Dodatkową wartością jest bezpieczeństwo danych, którego często 
nie można było zapewnić, wynosząc fizycznie dane poza firmę.

W zakresie użycia danych „produkcyjnych” nastąpił jednak powolny 
i konsekwentny zwrot w kierunku dysków SSD. Objawia się to coraz 
częstszym zainteresowaniem macierzami hybrydowymi, tj. posiadającymi 
jednocześnie dyski obrotowe i SSD. Widzimy też, że wielu użytkowników 
docenia zalety macierzy all-flash i aktywnie korzysta z oferowanych 
przez nie funkcji, takich jak deduplikacja on-line pozwalająca zbliżyć się 
z kosztem pojedynczego gigabajta do macierzy z dyskami obrotowymi. 
Początkowe obawy o trwałość dysków SSD odchodzą na dalszy plan, 
w czym pomagają producenci macierzy, np. Hewlett Packard Enterprise 
oferujące w swoich macierzach bezwarunkową gwarancję na zużycie 
dysku nawet na pięć lat bez żadnych dodatkowych opłat.

Już teraz bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o wydajność, dyski SSD klasy 
enterprise niejednokrotnie przewyższają pojemnością dyski obrotowe, 
jednak nie oznacza to szybkiego odejścia tych drugich w zapomnienie. 
Podobnie jak wspomniane taśmy znajdą one w przyszłości swoje 
miejsce w ekosystemach storage. Na razie bronią się ceną, jednak 
naukowcy nie złożyli broni i nieustannie walczą o zwiększenie ich 
pojemności. Na konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie 
Stanforda w dniach 17–19 sierpnia br., mówili już o zwiększeniu gęstości 
zapisu z istniejących 1,3 Tbpsi w technologii PMR do 4 Tbpsi w nowej 
technologii zapisu wspomaganego termicznie (HARM). W najbliższej 
przyszłości będziemy obserwować ich zmagania, które przyniosą 
użytkownikom dalszą możliwość obniżenia kosztów.

Jakie są koszty składowania danych?
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