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Zgodnie z wynikami badania IDC, przeprowadzonego na zlecenie Huawei, do 2022 roku macierze all-flash
osiągną 55 proc. udziałów w rynku pamięci masowych. Dyski SSD zajmują więc wyraźnie miejsce HDD. O
przewadze jednej technologii nad drugą rozmawiano w trakcie wydarzenia Huawei IT Day, które odbyło się
26 marca w Warszawie.
Badanie IDC na temat transformacji cyfrowej
IDC przeprowadziło na zlecenie Huawei badanie dotyczące wpływu transformacji cyfrowej na infrastrukturę
IT oraz wykorzystanie macierzy all-flash (AFA). Z zebranych danych wynika m.in., że wśród biznesowych
priorytetów europejskich szefów IT jest poprawa doświadczeń klientów i partnerów handlowych, a także
efektywności operacyjnej poprzez transformację procesów. Dodatkowo respondenci wskazywali również na
napędzanie innowacji poprzez rozwój cyfrowych produktów i usług oraz wzrost produktywności organizacji.
Wśród powodów inwestycji w technologię AFA uczestnicy badania wymienili m.in. wysoką wydajność (82, 5
proc.), niższe TCO (74, 2 proc.), łatwiejszą automatyzację (71, 9 proc.) oraz wysoki poziom dostępności do
usług (66, 4 proc.).
Dzięki przeskokowi z technologii HDD na SSD możliwe jest zwiększenie wydajności nawet kilkukrotnie.
Dyski SSD są nie tylko szybsze, ale również zajmują mniej miejsca, mają mniejsze opóźnienia oraz są o wiele
bardziej wytrzymałe niż dyski HDD mówi Jarek Smulski, Senior Program Manager w IDC Polska. Sprzedaż
rozwiązań tego typu szybko rośnie, a liczba organizacji planujących ich zakup jest równa tym, które już je
posiadają wyjaśnia Jarek Smulski.
Ekspert z firmy IDC Polska podczas prezentacji wskazał również, że na wzrost udziałów w rynku macierzy
all-flash będzie mieć wpływ technologia NWMe. Dzięki niej, możliwe jest jeszcze kilkukrotne poprawienie
ich wydajności. Według niego będzie to kolejny krok, który nas czeka w cyfrowej transformacji. Zgodnie
z wynikami badania, obecnie już ok. 10% firm w regionie CEE planuje wdrożenie macierzy AFA NWMe.
Huawei na rynku macierzy
Jak zauważył Dariusz Dobkowski, dyrektor sprzedaży rozwiązań Data Center w Huawei Polska, obecnie
rynek pamięci masowej w Polsce ma się bardzo dobrze. Tylko w 2018 r. urósł on o 12%. W tym samym
czasie, Huawei zanotował wzrost o 44% w tym sektorze. Podkreślił także, że firma chce wyjść naprzeciw
transformacji cyfrowej i wspierać przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić innowacje do swoich działów IT.
W związku z tym, do 30 czerwca br., w cenie dysków twardych HDD Huawei będzie oferować taką samą
przestrzeń na dyskach SSD.
Do tej pory technologia Flash kojarzyła się z tym, że jest wydajna, niezawodna, ale również droższa. Huawei
chce to zmienić dzięki programowi Flash Only. Dla przedsiębiorców, którzy chcą nabyć rozwiązania
macierzowe, ale budżet danego projektu nie pozwala na zakup dysków all-flash, proponujemy taką samą cenę
za dyski SSD, jaką uzyskali na rozwiązania oparte o dyski HDD. To znaczy, że jeżeli klienci będą chcieli
kupić macierz o pojemności 100 TB w technologii HDD, zaproponujemy im 100 TB pojemności w
technologii SSD oświadczył Dariusz Dobkowski.
Aby firmy mogły robić niezwykłe rzeczy, potrzebna jest niezwykła technologia. Taką technologią są
rozwiązania all-flash opracowywane przez Huawei. Jeszcze 4 lata temu technologia SSD była 5-krotnie
droższa niż dyski wykonane w technologii HDD. Obecnie jest to niecała 2-krotność tej ceny i w następnych
latach można się spodziewać dalszej tendencji spadkowej w tej kwestii dodał dyrektor sprzedaży rozwiązań
Data Center w Huawei Polska.
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OceanStor Dorado
Wraz z rozwojem i popularyzacją technologii SSD zmienia się więc zarówno podejście, jak i oczekiwania
rynku odnośnie wydajnego przechowywania danych. Konrad Tutak, IT Product Manager w Huawei Polska,
wskazał podczas spotkania na elementy wyróżniające rozwiązania firmy.
Macierz Huawei OceanStor Dorado jest obecnie jedną z najszybszych macierzy na świecie, osiągającą czas
opóźnienia rzędu 0, 3 milisekundy i wydajność transakcyjną 7 mln IOPS, czyli operacji wejścia/wyjścia w
czasie jednej sekundy. Stosuje ona także deduplikację oraz kompresję w locie, co powoduje, że jest w stanie
efektywnie pomieścić znacznie więcej danych. Przekłada się to z kolei na mniejsze zużycie energii nawet do
70% oszczędność miejsca w serwerowni oraz niższy koszt jej utrzymania i mniej czynności administracyjnych
zaznacza Konrad Tutak. Ponadto, dzięki m.in. wirtualizacyjnej technologii RAID2.0, która równoważy
obciążenie całego systemu i kilkunastokrotnie skraca czas odbudowy danych, tolerancji na jednoczesną awarię
trzech dysków bez utraty danych, możliwości budowy systemu wysokiej dostępności Active-Active, firmy
mają zapewnioną dostępność swoich usług na poziomie 99, 9999%, co przekłada się na maksymalne 31, 56
sekund przestoju w ciągu roku. Co ważne, czas potrzebny na administrowanie takim rozwiązaniem jest
ograniczony do minimum ze względu na dużą automatyzację procesów podkreśla IT Product Manager w
Huawei Polska.
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