
Zarobić na danych 
WOJCIECH URBANEK 

Inwazja cyfrowych danych 
to dla wielu przedsiębiorców spory kłopot. Na tych, 

którzy przyjdą im z pomocą, czekają profity. 

B
ranża pamięci masowych nigdy nie 
była utożsamiana z innowacjami, po
zostając w cieniu innych segmentów 

rynku IT. Takie technologie, jak RAID czy 
SCSI, mają już na karku powyżej dwudzie
stu lat, a od jedenastu lat żadnemu z produ
centów dysków twardych nie udało się 
pokonać bariery 15 tysięcy obrotów na se
kundę. Ale to jedna strona medalu. A jak 
wygląda druga? W ostatnim czasie nastąpiło 
przyspieszenie. To odpowiedź producentów 
na tsunami cyfrowych danych. Coraz gło
śniej mówi się o potrzebie wykorzystania 
dysków SSD w rozwiązaniach korporacyj
nych, wirtualizacji pamięci masowych czy 
przechowywaniu danych w chmurze. Poja
wiają się też zupełnie nowe terminy, takie 
jak: deduplikacja, thin provisioning czy au
tomatyczny tiering. Resellerzy oraz integra

torzy, którzy chcą odgrywać pierwszoplano
wą rolę w branży pamięci masowych, muszą 
bliżej zapoznać się z rynkowymi nowinkami 
i bacznie śledzić zachodzące zmiany. 
Wszystko wskazuje na to, że w nieodległej 
przyszłości o wyborze systemów nie będzie 
decydować wyłącznie prosty przelicznik: ce
na za terabajt danych. Zmiany na rynku sto-
rage przebiegają w kilku 
kierunkach - zwiększanie pojemności dys
ków, poprawa wydajności pracy systemu, 
racjonalne przechowywanie zasobów 
i uproszczenie zarządzania. To powoduje, 
że wybór odpowiedniego systemu staje się 
coraz trudniejszy, a prosta kalkulacja może 
prowadzić na manowce. 
- Klienci powinni szukać rozwiązań wspie
rających wirtualizację, technologię thin pro-
visioning i elastyczną skalowalność. 

Kluczowe jest przy tym dostarczenie kom
pletnego rozwiązania, składającego się 
na oprogramowanie i sprzęt - wyjaśnia Ted 
Chen z Infortrend. 

NOWE SZANSE 
NA NISZOWYM RYNKU 

Lawinowy przyrost danych otwiera wiele 
nowych drzwi przed firmami działającymi 
w branży IT. 
- Istnieje dużo miejsc, gdzie resellerzy mogą 
szukać dodatkowych zysków. Paradoksalnie, 
cały rynek rozwiązań pamięci masowych jest 
nieco niszowy. Znam niewielu integratorów 
specjalizujących się tylko i wyłącznie w inte
gracji pamięci masowych, a to droga, dzięki 
której można osiągać zyski - mówi Mirosław 
Chełmecki z Veracompu. 
Pierwszy przykład z brzegu to serwery NAS. 
Po urządzenia coraz częściej sięgają małe 
firmy, a wkrótce dołączą do nich gospodar
stwa domowe. Ciekawe rzeczy dzieją się 
na przeciwległym biegunie - systemów 
przeznaczonych dla klientów korporacyj
nych. W tym segmencie rośnie popularność 
rozwiązań typu scale-out NAS, skalowal-
nych macierzy, potrafiących przechowywać 
nawet petabajty danych. W świecie storage 
od lat istnieje podział na systemy obsługują
ce pliki i bloki. Ale i tutaj widać duże zmia
ny. Producenci promują uniwersalne 
rozwiązania obsługujące wiele protokołów, 
interfejsów i technologii. Z jednej strony, 
pełnią one rolę sieciowego serwera plików 
NAS, a z drugiej, urządzenia udostępniają
cego zasoby w sposób blokowy. Kolejny 
modny trend to wirtualizacja. 
O ile wirtualizacja serwerów czy desktopów 
stała się zjawiskiem powszechnym, o tyle 
w przypadku branży storage technologia do
piero przeciera swój szlak. Co zyskają dzięki 
niej użytkownicy pamięci masowych? Wirtu
alizacja niesie ze sobą wiele udogodnień, 
a najważniejsze to łatwa migracja danych, za
pewnienie większego bezpieczeństwa oraz 
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W najbliższej przyszłości przewidujemy, 

że rola pamięci masowych będzie 

znacząco rosnąć. Pamięci masowe staną 

się kluczowym elementem 

pozwalającym na bezpieczne 

gromadzenie, analizę i udostępnianie 

danych. To właśnie dane - sposób ich 

obróbki oraz to, co z nich potrafimy 

wyczytać - stanowią o przewadze 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Dlatego też prognozujemy wzrost 

zapotrzebowania na funkcje 

i technologie pozwalające na elastyczną 

obsługę ogromnych ilości danych, 

w szczególności w środowiskach typu 

chmura. 
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Znaczna liczba rozwiązań i pomysłów, 

z którymi ostatnio się spotykamy, to 

cloud computing. Architektura 

pozwala budować duże rozwiązania 

z małych czy średnich elementów, 

wprowadzając automatykę i prostotę 

zarządzania. To nasza najbliższa 

przyszłość. IBM XIV Storage System, 

pierwsze rozwiązanie pamięci 

masowych, który zbudowaliśmy 

w duchu architektury rozproszonej, 

odniósł duży rynkowy sukces. W ciągu 

trzech lat sprzedaliśmy 

5 tys. egzemplarzy. Teraz 

wprowadzamy na rynek nowszą, 

ulepszoną wersję tego 

systemu- XIV GEN3. 

niższe koszty przechowywania danych. 
W kontekście wirtualizacji pamięci maso
wych pojawia się termin thin provisio-
ning. - Ta technologia diametralnie zmieni 
podejście do bajtów jako wymiernego i za
mkniętego zasobu - zapewnia Paweł Kozłow
ski z firmy Azlan. Jak to działa w praktyce? 
Thin provisioning pozwala wydzielić dużą 
ilość wirtualnej pojemności na serwerze 
z aplikacjami, bez względu na dostępność fi
zycznej przestrzeni dyskowej. Przy wstępnej 
konfiguracji nie następuje proces wydzielania 
fizycznej powierzchni dyskowej dla określo
nej ilości danych. Rzeczywista dostępna prze
strzeń wykorzystywana jest dopiero wtedy, 
gdy wystąpi konieczność zapisu danych. Ta 
metoda, polegająca na przydzielaniu prze
strzeni na żądanie, nie tylko optymalizuje 
wykorzystanie zasobów dyskowych, ale rów
nież w dużym stopniu upraszcza planowanie 
i zarządzanie. Transformacja wśród produk
tów storage sprawi, że wzrośnie popyt nie tyl
ko na urządzenia, ale również usługi 
doradcze, projektowe i wdrożeniowe w ob
szarach konsolidacji i wirtualizacji, migracji 
danych, dostosowania aplikacji do zunifiko
wanych platform czy wreszcie replikacji da
nych. Osobny temat to cloud computing. 
Specjaliści przewidują, że w przypadku mo
delu cloud storage przedsiębiorcy będą wy

bierać rozwiązania hybrydowe. To kolej
na bardzo dobra wiadomość dla resellerów 
i integratorów. 

PRZYCIĄGNĄĆ RESELLERA 
Niedawno firma Infortrend zaoferowała 
klientom próbne 30-dniowe licencje 
na usługi thing provisioning i zdalną repli-
kację. Dzięki temu nabywca może się prze
konać, jakie korzyści płyną z wykorzystania 
usług i ewentualnie zdecydować się na za
kup pełnowymiarowych licencji. To cieka
wy sposób na promocję najnowszych 
funkcji oraz cenne wsparcie dla partnerów 
handlowych. Oczywiście, Infortrend ma 
w zanadrzu jeszcze kilka innych sposobów 
na przyciągnięcie resellerów, takich jak se
minaria, promocje czy programy motywa
cyjne. Firma organizuje również techniczne 
i sprzedażowe warsztaty dla resellerów 
i dystrybutorów oraz wspólne spotkania 
u klienta końcowego, prezentujące pomyśl
ne wdrożenia. Infortrend to nowy gracz 
na polskim rynku, który musi wykazać się 
dużą aktywnością. Ale również producenci 
zadomowieni nad Wisłą nie zasypiają gru
szek w popiele. EMC w ramach programu 
EMC Velocity oferuje bezpłatne ścieżki 
szkoleniowe, które kończą się uzyskaniem 
akredytacji sprzedażowej bądź technicznej. 

Zdobycie specjalizacji wiąże się z dodatko
wymi rabatami. Stanisław Leszczyński 
z EMC zaprasza również do odwiedzenia 
portalu dedykowanego partnerom, zawiera
jącego zestaw zaawansowanych szkoleń, 
webcastów oraz materiałów technicznych. 
Wiedzę na temat pamięci masowych pro
mują także dystrybutorzy. Veracomp pro
wadzi szkolenia handlowe i techniczne 
w ramach Klubu Inżyniera. Partnerzy mogą 
zapoznać się z możliwościami doboru od
powiednich urządzeń i rozwiązań oraz zdo
być kompetencje do ich instalacji 
i zarządzania zasobami danych. Zdaniem 
Pawła Kozłowskiego, najlepszym sposobem 
na popularyzację nowych rozwiązań są dar
mowe szkolenia i prezentacje. - Nie moż
na oferować rozwiązań tej klasy bez 
regularnych szkoleń i dostarczania licznych 
materiałów informacyjnych, z drugiej stro
ny, partnerzy także muszą wyrażać chęć 
zdobywania tych informacji - mówi Paweł 
Kozłowski. Azlan otworzył niedawno cen
trum szkoleń Azlan Competence Center, 
popularyzujące rozwój nowych technologii, 
w tym również pamięci masowych. Włącze
nie do oferty rozwiązań do przechowywania 
danych może być dobrym ruchem. Pienią
dze są na wyciągnięcie ręki - zapewniają 
producenci sprzętu. 
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