
Koniec dwóch światów IT 
• 

WOJCIECH URBANEK 

Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty IT. 
Jednym ze sposobów jest integracja sieci LAN oraz SAN. 

Tematyka związana z wirtualizacją i cloud 
computingiem zdominowała branżę 
teleinformatyczną. Producenci 

i usługodawcy eksponują korzyści wynikające 
z zastosowania rozwiązań, zapewniając, że ich 
propozycje są najbardziej bezpieczne. Ale 
chwydiwe slogany czy obietnice zapewnienia 
SLA na poziomie 99,9 proc. to tylko jedna 
strona medalu. Usługodawca, aby dotrzymać 
słowa, musi mieć odpowiednią infrastrukturę 
sieciową. A z tym bywa różnie. Architekci 
sieciowi już od pewnego czasu mówią 
o potrzebie reorganizacji centrów danych i nie 
są to bynajmniej zmiany kosmetyczne. 
Rozwiązania projektowane kilka lat temu nie 
uwzględniały eksplozji cyfrowych danych, 
inwazji mobilnych terminali czy przetwarzania 
w chmurze. Wielu menedżerów centrów 
danych z niepokojem spogląda na piętrzącą się 
plątaninę kabli. Ale nie tylko to spędza im sen 
z powiek. Dochodzą problemy związane 
z zarządzaniem przerastającymi zasobami, 
zapewnieniem odpowiedniej temperatury, 

ograniczone możliwości w zakresie 
skalowalności systemów czy rosnące z miesiąca 
na miesiąc rachunki za energię elektryczną. Jeśli 
wierzyć prognozom, już niedługo pojawią się 
rzesze klientów zainteresowanych modelem 
cloud. To specyficzna grupa, która bardzo 
wysoko zawiesi poprzeczkę przed data center. 
Systemy muszą być przygotowane na ciągłe 
zmiany konfiguracji, które trzeba wprowadzać 
w ekspresowym tempie. Nowa architektura 
centrum danych powinna cechować się 
skalowalnością, elastycznością i łatwym 
zarządzaniem. W jaki sposób to osiągnąć? 
W branży IT od dawna funkcjonuje podział 
na dwa światy - sieci LAN oraz SAN. Ten ład 
może zostać wkrótce zachwiany, bowiem HP, 
Dell, IBM czy Cisco coraz głośniej mówią 
o potrzebie integracji sieci i zapowiadają koniec 
ery silosów. Oczywiście, nie będzie to proces 
natychmiastowy, znamienny jest przykład 
konwergencji telefonii IP oraz TDM, ciągnącej 
się już od kilku łat, aczkolwiek wszyscy podążą 
szlakiem wytyczonym przez liderów 

rynku. - Wykorzystanie połączeń 
konwergentnych niesie wiele korzyści. 
Integracja sieci upraszcza strukturę, 
zmniejszając ilość okablowania i kontrolerów. 
Ponadto zyskujemy możliwość inteligentnego 
zarządzania pasmem oraz elastyczność 
tworzenia struktury, czyli budowania w pełni 
wirtualnych środowisk - tłumaczy Mirosław 
Chehnecki z firmy Veracomp. Największym 
magnesem dla przedsiębiorców wydają się być 
oszczędności. Jason Phippen z firmy Emulex 
wylicza, że konwergentna infrastruktura 
pozwoli ograniczyć wydatki na przełączniki oraz 
adaptery nawet o 28 proc., koszty związane 
z zasilaniem i chłodzeniem o 42 proc., 
natomiast okablowania o 80 proc. To wartości, 
wobec których właściciele biznesów nie przejdą 
obojętnie. 

SIECI POD OPIEKĄ ETHERNETU 
Rozwój nowych technologii oraz ratyfikacje 
kolejnych standardów pozwalają realnie myśleć 
o konwergencji sieci LAN oraz SAN. W sieciach 
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Konwergencja sieci LAN i SAN jest już faktem, a dynamika tego zjawiska 

będzie tylko wzrastać. Standardy ratyfikowane przez definiujące je 

organizacje umożliwiły pojawienie się urządzeń przyspieszających 

konwergencję sieci LAN i SAN. To także doskonały prognostyk kierunku, 

w jakim będą podążać sieci przyszłości, agregując i wirtualizując 

oferowane usługi. Ten proces przekłada się na wymierne korzyści 

finansowe dla klienta końcowego. 

SAN od ponad dekady króluje standard Fibrę 
Channel, zwyczajowo wdrażany w warstwie 
pierwszej w centrach danych dużych firm. 
Odpowiada ona zazwyczaj za obsługę baz 
i hurtowni danych, oprogramowania ERP. 
FC zawdzięcza swój prymat niezawodności, 
wydajności oraz bezpieczeństwu. Poza tym, 
administratorzy sieci SAN, którzy doskonale 
poznali tajniki Fibrę Channel, niechętnie patrzą 
na alternatywne rozwiązania, jednak pozycja 
tego standardu zaczyna powoli słabnąć, co 
pokazują m.in. wyniki badań IDC poświęconych 
globalnemu rynkowi pamięci masowych. 
W 2008 roku przychody ze sprzedaży systemów 
FC stanowiły 67 proc. wartości rynku, rok 
później 62 proc., a w 2010 r. już tylko 55 proc. 
Odwrotna tendencja występuje w przypadku 
macierzy dyskowych dołączanych do sieci iSCSI 
SAN. W 2010 r. przychody ze sprzedaży tych 
rozwiązań wzrosły o blisko 22 proc. O iSCSI jako 
alternatywie dla Fibrę Channel mówi się już 
od dawna. iSCSI używa klasycznych połączeń 
Ethernet, wykorzystując protokół TCP/IP. Nie 
wymaga też, w przeciwieństwie do Fibrę 
Channel, adapterów HBA, specjalnych 
przełączników oraz specjalnego okablowania. 
Do niedawna główną barierą hamującą rozwój 
tego protokołu było ślamazarne tempo adaptacji 
standardu 10 Gb Ethernet, choć jego ratyfikacja 
miała miejsce już w 2002 r. Gros użytkowników 
Ethernetu korzystało z interfejsu 1 Gb, w tym 
samym czasie FC oferował łącza 2 Gb, 4 Gb, 
a od 2008 r. również. 8 Gb. Przeciwnicy iSCSI 
wysuwali koronny argument, iż niska 
przepustowość wyklucza zastosowanie tej 
technologii w sieciach SAN. Jednak 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy 
popularność 10 Gb Ethernet wyraźnie wzrosła, 
głównie za sprawą wirtualizacji serwerów. 
Innym protokołem, który ma szansę 
przyspieszyć proces konwergencji sieci, jest 

FCoE (Fibrę Channel over Ethernet). To 
relatywnie nowa technologia, jak nazwa 
wskazuje - łączy protokół Fibrę Channel oraz 
Ethernet. Co ciekawe, wykorzystuje ona 
rozbudowaną wersję Ethernetu, tzw. CEE 
(Converged Enhanced Ethernet), pozbawioną 
wad tradycyjnego protokołu, takich jak gubienie 
pakietów i opóźnienia. Rozwiązanie ma jeszcze 
jedną istotną zaletę - nie wymaga stosowania 
osobnych kart dla sieci LAN i SAN, zastępuje je 
uniwersalny konwergentny adapter. Wszystko 
wskazuje, że niezależnie od tego, który standard 
zwycięży, Ethernet odegra kluczową rolę 
w procesie konwergencji sieci. To technologia 
wykorzystywana niemal we wszystkich 
serwerach i centrach danych. Warto też 
pamiętać, że w pwczekalni czekają dwa gotowe 
standardy: 40 Gb Ethernet oraz 100 Gb Ethernet. 

CZŁOWIEK 
NAJSŁABSZYM OGNIWEM? 

Chciałoby się powiedzieć - technologia 
gotowa, czas na zmiany. Jednak ich tempo 
zależy w dużej mierze od czynnika 
ludzkiego. Nie brakuje osób uważających, że 
tutaj tkwi sedno problemu. - Pamięci 
masowe i sieci to dwa różny światy. Ich 
obsługą zajmują się odrębne grupy 
specjalistów. Ich połączenie, organizacja 
i zarządzanie to duże wyzwanie - przyznaje 
Jason Phippen. 
- Wdrożenie konwergentnych rozwiązań 
wymaga współpracy, określenia kompetencji. 
Nie można też wykluczyć, że działy IT 
zostaną poważnie odchudzone. To, moim 
zdaniem, początek małej rewolucji 
w sprzęcie i szansa na stworzenie oferty 
wpisującej się w ogólny trend „The Big 
Swith" autorstwa Nicolasa Carra, który już 
parę lat temu przepowiedział koniec działów 
IT - mówi Adam Dyszkowski z firmy Avnet. 
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Ideą sieci konwergentnych LAN i SAN jest 

zmniejszenie złożoności struktury pjołączeń, 

a tym samym ułatwienie zarządzania. 

Dodatkowe funkcje zabezpieczeń pozwalają 

na budowanie bezpiecznych połączeń, 

w pełni zwirtualizowanych 

i wykorzystujących wszystkie rodzaje 

protokołów. Do tej pory rozwój tego typu 

połączeń był rzeczywiście dość wolny. 

Główne przyczyny takiego stanu rzeczy to 

niewielka popularność sieci 10 GbE oraz 

mała gama przełączników, odpowiednio 

przełączających ruch iSCSI i FCoE. Obecnie 

dostępne są już wszystkie komponenty 

do budowania sieci konwergentnych 

od kilku znanych producentów. 
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