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Dyski z wirującymi talerzami, pomi
mo wielu niedostatków, królują 
na rynku. Ich następcy - dyski SSD -
czekają cierpliwie na swój czas. Kiedy 
nadejdzie? 
- Może za dwa lata, a może za pięć. 
To trudne pytanie, zmiany na rynku IT 
zachodzą niezwykle dynamiczne - od
powiada tajemniczo Bob Plumridge, 
prezes Zarządu SNIA Europe. 
Czy kilka lat temu ktokolwiek spodzie
wał się, że za dysk o pojemności 2 TB 
będziemy płacić mniej niż 100 euro? 
Być może historia powtórzy się 
w przypadku superszybkich macierzy 
dyskowych. Niektórzy producenci, m. 
in. Texas Memory Systems czy Violin 
Memory, instalują w swoich syste
mach tylko dyski SSD. Macierze 
RamSan firmy TMS, w zależności 
od modelu, pozwalają przechowywać 
od 225 GB do 140 TB danych. 
Produkt z najwyższej półki - RamSan-
-6300 - wykonuje 5 mln operacji 
wejścia/wyjścia na sekundę. Pod 
względem wydajności to idealne roz
wiązanie, niestety, ceny produktów 
TMS przyprawiają o zawrót głowy. 
Ale może za kilka lat tego typu syste
my znajdą się w zasięgu możliwości 
wielu średnich i dużych firm. 
Producenci klasycznych macie
rzy - EMC, HP, NetApp czy Fujit

su - aby zaoszczędzić klientom szoku, 
oferują rozwiązania mieszane i mon
tują nośniki SSD wspólnie z dyskami 
Fibrę Channel, SAS, SATA. Premiery 
pierwszych hybrydowych macierzy 
miały miejsce dwa lata temu. Rynek 
przyjął je bardzo dobrze. W najbliż
szych latach popyt na tego typu urzą
dzenia będzie rósł, co potwierdzają 
m.in. analizy Gartnera. Już za dwa la
ta producenci dysków SSD klasy en
terprise sprzedadzą 5 mln sztuk nośni
ków o łącznej wartości 2 mld dol. 

Co z tq ceną 
Dyski SSD z roku na rok tanieją, ale 
nie są to spadki, które pozwoliłyby 
przynajmniej zbliżyć się do cen dys
ków twardych. W zastosowaniach 
korporacyjnych dyski SSD są dzie
sięciokrotnie droższe od dysków Fi
brę Channel czy SAS. To głów
na bariera hamująca ich sprzedaż. 
Z badań przeprowadzonych przez 
„Magazine Storage" wynika, że 
57 proc. przedsiębiorców, ze wzglę
du na cenę, powstrzymuje się 
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Upowszechnianiu technologii SSD 
pomagają nowoczesne rozwiązania 

w obszarze dynamicznego zarządzania 
zasobami pamięci 

masowych - mechanizmy Thin 
Provisioning i automatyczny tiering 

czy deduplikacja danych. Są one 
wzorcowymi narzędziami dla 

uświadamiania klientowi nowej 
definicji opłacalności: jesteśmy szybsi 
i wydajniejsi od innych, zaspokajamy oczekiwania warstwy biznesowej 

w naszej firmie, ograniczamy koszty zużycia energii, unikamy 
problemów z ograniczoną przestrzenią w naszej serwerowni. 
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przed inwestycją w pamięci maso
we wykorzystujące SSD. W macier
zach dyskowych czy serwerach wy
korzystywane są pamięci flash Sin-
gle-Level (SLC) NAND. 
Są one dwukrotnie droższe niż dyski 
wykonane w technologii Murti-Level 
Celi (MLC), powszechnie stosowane 
w produktach konsumenckich. Wyż
sza cena nie jest przypadkowa, bo
wiem SLC są trwalsze i szybsze. Od ja
kiegoś czasu producenci SSD, m.in. 
Stec oraz Pliant Technology, opraco
wują pamięci MLC przeznaczone 
na rynek enterprise. Pod koniec ubie
głego roku na rynku zadebiutowała 
macierz Violin Memory z dyskami SSD 
wykonanymi w technologii MLC. Czy 
oznacza to, że pamięć flash MLC 
NAND już wkrótce zastąpi swoją kon
kurentkę? Zdania na ten temat są po
dzielone. Wprawdzie część analityków 
wierzy w taki scenariusz, ale nie braku
je sceptyków. James Bowen z TMS nie 
wierzy w prymat MLC na rynku korpo
racyjnym. 

- Prawdziwą rewolucję mogłoby 
przynieść opracowanie dużo tań
szych metod produkcji samych ko
ści NAND lub MLC, czy też zastą
pienie ich nowszą technologią - do
daje Paweł Kozłowski z firmy Azlan. 
Jednak zmiany mają bardziej cha
rakter kosmetyczny i trudno tutaj 
mówić o wielkim przełomie. 
Niektórzy eksperci patrzą na branżę 
pamięci masowych nie tylko poprzez 
pryzmat pojemności. Klienci potrze
bują coraz bardziej pojemnych dys
ków, ale trzeba pamiętać również 
o wydajności. Tym bardziej, że firmy 
korzystają z baz danych, aplikacji 
do pracy grupowej, systemów analiz 

i transakcji finansowych, itp. 
- Jeśli spojrzymy na relacje pomię

dzy dyskami twardymi oraz SSD 
pod kątem kosztów operacji wej
ścia/wyjścia czy stosunku wydajności 
do pojemności, to przedstawia się on 
dla SSD rewelacyjnie - przekonuje 
Zbigniew Swoczyna z Oracle. 

Jak przyspieszyć 
adaptację SSD 
Cena to obecnie najpoważniejsza 
przeszkoda hamująca sprzedaż dys
ków SSD, aczkolwiek nie jedyna. 
Niejako potwierdzają to już wcze

śniej cytowane badania „Magazi
ne Storage". 37 respondentów 
uważa, że dyski HDD w zupełności 
zaspokajają ich wymagania i nie 
widzą potrzeby, żeby sięgać po inne 
rozwiązania. Z kolei 37 proc. przy
znaje się, że nie ma wiedzy na te
mat korzyści, jakie niesie ze sobą 
wdrożenie SSD. Tego typu postawy 
można tłumaczyć w dwojaki spo
sób. Część administratorów do
strzega problemy natury technicz
nej. Drugi powód to mentalność 
przedsiębiorców oraz menedżerów 
IT, nie zawsze chętnych do wpro
wadzania innowacji. Nośniki SSD 
trafiły do macierzy stosunkowo nie
dawno, stąd większość systemów 
nie do końca potrafi optymalnie 
wykorzystać ich możliwości. Jedną 
z bolączek jest niewystarczająca 
moc kontrolerów macierzowych. 
- W nowych macierzach, o zmienio
nej architekturze, całkowita wydaj
ność kontrolerów będzie drastycznie 
większa niż dysków SSD. Obecnie 
ich parametry są tożsame - przyzna
je Zbigniew Swoczyna. O dyskach 
SSD mówi się nie tylko, że są drogie, 
ale że mają również dramatycznie 
niską żywotność. O ile opinie na te
mat ceny są uzasadnione, o tyle 
kwestionowanie trwałości nośników 
jest dyskusyjne. Wielu klientów, oba
wiając się utraty newralgicznych da
nych, nawet nie rozważa zakupu 
SSD. Mirosław Chełmecki z Vera-
compu uważa, że awaryjność za
awansowanych pamięci NAND, sto
sowanych w rozwiązaniach korpora
cyjnych, to mit. - Średni czas 
bezawaryjnej pracy dysków SSD 
przeznaczonych na rynek korporacyj
ny dorównuje dziś dyskom tradycyj
nym - tłumaczy. 

Poukładać dyski 
Większość firm, jak na razie, może 
jedynie pomarzyć o macierzach 
składających się z wyłącznie dysków 
SSD. Wszystko wskazuje na to, że 
w najbliższych latach HDD oraz SSD 
będą skazane na koegzystencję. Co 
zrobić, aby była ona jak najbardziej 
efektywna? Nowe dyski ze starymi 
ma pogodzić tzw. automatyczny tie-
ring. Jego rolę można porównać 
do semafora sterującego ruchem. 

PAWEŁ KOZŁOWSKI 
inżynier systemowy advanced 

solutions business unit Azlan 

Dyski SSD w macierzach, pomimo 
bardzo wysokich kosztów, coraz 
chętniej są stosowane po to, aby 

diametralnie zwiększyć wydajność 
w bazach danych, aplikacjach 

wielowątkowych czy w systemach 
operacyjnych. Przyrost wydajności 

w dyskach zapisujących dane 
na pamięciach flash jest na tyle 

duży, że producenci nie nadążają 
z technologią stosowaną w interfejsach i kontrolerach je 

obsługujących, dlatego większość macierzy obsłuży zaledwie kilka 
połączonych w pulę RAID dysków SSD. Podejrzewam jednak, że 

rewolucja nastąpi w momencie równoczesnego wprowadzenia 
wydajnych kontrolerów oraz potanienia samych dysków. 

Macierz sprawdza, które dane są 
najczęściej używane i automatycz
nie przerzuca je na dyski SSD. Nato
miast nieużywane fragmenty są 
przenoszone na wolniejsze nośniki. 
- Strategia łączenia niewielkiej liczby 
szybkich dysków SSD z dużą liczbą 
wolniejszych dysków SATA to dobra 
metoda. Korzystając z mechanizmu 
automatycznego rozkładu wolume
nów pomiędzy napędami, moż
na zbudować rozwiązanie tańsze 
od rozwiązania opartego wyłącznie 
na dyskach magnetycznych - prze
konuje Radomir Bordon z EMC. 
EMC w ubiegłym roku wprowadziło 
do swoich systemów funkcjonalność 
FAST VP. Zarządzanie dyslokacją 
danych oferują już od dwóch lat 
systemy ZFS Storage firmy Oracle. 
Funkcjonalność wchodzi w skład 
standardowych funkcji systemu, 
a składowanie danych obejmuje nie 
tylko flash i dyski, ale też i archiwa 
danych. Również większość macie
rzy HP oraz Fujitsu realizuje funkcje 
automatycznej migracji danych po
między różnymi typami dysków. 
Producenci systemów do przecho
wywania danych sięgają po coraz 
bardziej wysublimowane rozwiąza
nia. Rośnie rola zarządzania dany
mi oraz umiejętność umieszczenia 
ich na odpowiednich nośnikach. 
Czy to znak, że wyścig pojemności 
traci znaczenie? I 
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Mechanizm automatycznej 
migracji wewnątrz macierzy 
jest jednym z akceleratorów 
wykorzystania dysków SSD 

przez naszych klientów. 
Na dziś sugeruje się, aby dyski 

SSD stanowiły ok. 10 proc. 
pojemności całego systemu 
dyskowego - więc proporcje 

ich udziału w sprzedaży są 
zbliżone do modelowych. 

Jednocześnie około jednej 
trzeciej klientów deklaruje, że 

zamierza wprowadzić dyski 
SSD do swojego środowiska, 

więc możemy oczekiwać 
dalszego wzrostu 

zapotrzebowania na tę 
technologię. 
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