
SUSE Enterprise Storage
Skálázható szoftveralapú tároló megoldás

Kovács Lajos

Vezető konzultáns

lkovacs@npsh.hu



Agenda

Nagyvállalati adattárolási kihívások

SUSE Enterprise Storage

Use cases

A SUSE Enterprise Storage 5

SUSE Storage tervezési elvek



Folyamatos kihívások adatkezelés tekintetében

       Folyamatos adatmennyiség növekedés                                      Meghatározott IT budget              

Storage 
costs 

decline 
25% 

annually

But data 
grows 
40% 

annually

We are here



Storage kezelési kihívások/igények

● Hatalmas adatmennyiség 
növekmény

● Új use case-ek kezelése

● Változatos hozzáférési 
protokollok

● Skálázhatóság

● Automatizáció igénye

● Növekvő Open Source 
integráció igénye



Tradicionális nagyvállalati tárolók

● Monolitikus

● Központosított

● Teljesítmény orientált

● Zárt forrású

● Nehezen automatizálható

● Rugalmatlan

● Költséges

● Nehezen bővíthető,
Forklift upgrade lehetőség



Növekvő kihívás napjainkban: LARGE data storage

Masszív, strukturálatlan adattípusok:
• Video, Audio, Graphics, CAD, stb.

Nem szükséges a valós idejű, vagy gyors 
hozzáférés

Felhasználási területek:
• Média: videótár, streaming média, tartalomgyártás

• Dokumentumok: számlák, bizonylatok (PDF)

• Egészségügy: röntgen, vagy ultrahang archívum

• HPC: osztott tároló kutatási adatokhoz

• Energetika, szeizmikus térképek

• CCTV, rendőrségi felvételek, biztonsági 
megfigyelő rendszerek, stb.



A tradicionális tároló miért nem a legjobb a LARGE 
datához

Gyorsan kifut a tárhelyből
• A LARGE data nagyon hamar elhasznál 500TB-ot

Nem a multi-petabyte-os terepre méretezték
• Akkor tervezték, amikor a tárterületet érintő követelmények 

még alacsonyabban voltak

• Tipikusan kb. ~100TB kapacitásúak

Nem a strukturálatlan adattípusokhoz tervezték
• Strukturált adatokhoz jobb

• Olyan adatokhoz, amelyek relációs adatbázisokban tárolhatóak

Költséges

Minél hamarabb használod 
el a tároló kapacitást, annál 

hamarabb kell beruházni egy 
újabb drága tárolóra!



Megoldás: Software Defined Storage megoldás 
használata

• Storage software szétválasztása a hardvertől

• Általános hardveren történő futtatás lehetősége

• Egyszerű kiszolgálókból és helyi lemezekből áll

• Tetszőleges mértékű skálázhatóság horizontális 
skálázhatósággal

• Automatizálható provisioning és konfiguráció

• Hálózati kommunikáció, nincs SAN hálózat 

● Bekerülési és üzemeltetési költségek 
csökkentése

CAPEX/OPEX



Mire nem jó az SDS

Vannak olyan területek, ahol a skálázódó szoftver-alapú 
tárolók használatának nincs értelme.

● Kicsi és/vagy nagyon egyszerű környezetek (<100Tb)

● Növekmény nélküli, statikus környezetek

● Egy szálon működő, ultra-magas teljesítményigényű rendszerek alatt



SUSE Enterprise Storage



SUSE Enterprise Storage

Nyílt forrású Ceph megoldásra épülő 
önmenedzselő, önjavító,  skálázható software 
defined storage eszköz



SUSE Enterprise Storage (Ceph) fejlesztési 
alapelvek

Skálázhatóság
EB skálázhatóság

Nincs Single Point 
of Failure

100% Software 
Defined Storage

Önmenedzselő, 
önjavító



SUSE Enterprise Storage 
Végtelen skálázódás, önmenedzselő technikával

Monitor
Nodes

Management 
Node

Object 
Storage

Block 
Storage

File 
System

Storage
Nodes (OSD)

A kapacitás és a
teljesítmény növelése
egyszerűen, új kiszolgáló
hozzáadásával.



SUSE Enterprise Storage 
Hozzáférési módok

SUSE Enterprise Storage (RADOS)

     Block Devices      Object Storage     File Interface

R
B

D

S
W

IF
T

C
ep

h
F

S
*

iS
C

S
I

S
3

C
e

p
h

F
S

*

NFS LINUXLINUX VMWARE Windows

Hyper-VContainers
Applications / 

Containers

HTTP

Applications / 
Containers

Applications / 
Containers

KVM



Használati eset példák
Use cases



Nagyvállalati adatok eloszlása

Software-
defined 
storage use 
cases

80% 
of 
data

50-60%
of Enterprise 

Data

20-25%

15-20%

1-3%

Tier 0
Ultra High 
Performance

Tier 1
High-value, Online 
Transaction Processing 
(OLTP),  Revenue 
Generating

Tier 2
Backup/Recovery, 
Reference Data, Bulk 
Data

Tier 3
Object, Archive,
Compliance 
Archive,
Long-term 
Retention

Source: Horison Information Strategies - Fred Moore



SUSE Storage Use Cases

Nagytömegű adatok

Az üzleti folyamatok során folyamatosan 
termelődő adatok (képek, PDF-ek)

Dokumentumtár, CMS (SharePoint data)

Pénzügyi adatok, feljegyzések

Egészségügyi adatok, feljegyzések

Meteorológiai adatok

Térképi adatok

Video megfigyelés

Audio, video adatok

Tartalomszolgáltatók, tartalomgyártók

Létesítmények biztonsági megfigyelés

Piros lámpa/forgalomfigyelő kamerák

Rendszámtábla ellenőrzés

Rendőrségi testkamerák

Katonai vizuális felderítés

Adat archívum

Hosszútávon megőrzendő adatok

Napló események

Compliance miatt megőrizni 
kívánt adatok

Disk-to-Disk Backup
HPE Data Protector, CommVault, 
Veritas, stb.

Virtuális kiszolgálók VM tárolója

Alacsony- és közepes teljesítményű virtuális 
kiszolgálók alá használható rendszer

- KVM, XEN – natív RBD protokoll
- Hyper-V – iSCSI protokoll
- VMware – iSCSI protokoll

OpenStack környezetben a Ceph már a 
legelterjedtebb storage választás



SUSE Enterprise Storage 5 
újdonságok



SUSE Enterprise Storage 5

• Ceph Luminous verzión alapul

Két fő fejlesztési irány

• Teljesítmény növelése

• Hatékony menedzselhetőség 



SUSE Enterprise Storage 5
Teljesítmény növelése

• Ceph Bluestore natív object storage backend 
használata

– 2x-es írási teljesítmény elérése

– Csökkenő IO latency



SUSE Enterprise Storage 5
Hatékony menedzselhetőség

• Salt alapú konfiguráció menedzsment 
használata

• DeepSea: Salt fájlok gyűjteménye a Ceph 
cluster deployolásához, menedzseléséhez, 
bővítéséhez és automatizálásához



Miért van erre szükség?



Mi hiányzik még?



Könnyen használható Ceph GUI



openATTIC

• Open Source Ceph management és monitoring GUI 
(Prometheus/Graphana) 

• Eszköz a valóban fontos és használt funkciókra

• Ceph object gateway management

• iSCSI target management

• NFS management

• Egyszerű telepítés (egy csomag, kevés függőség)

• Minden funkcióra továbbra is elérhetőek a parancssori Ceph 
eszközök



SUSE Enterprise Storage 
architektúra tervezési alapelvek



Tetszőleges hardver?

• Attól függ…



SUSE Enterprise Storage – Deployment Options

Referencia architektúra
-HPE Apollo 4200

-HPE Proliant DL360

Storage Appliance
  - Thomas-Krenn SES Appliance



Tervezési alapelvek implementációhoz

• Minden esetben a use case-hez alakítjuk a környezetet

• Minden rétegben lévő komponens legyen redundáns

• A hiba elkerülhetelen, de a fájdalom opcionális

• Ha nagy rendelkezésre állást szeretnél, akkor készülj fel a 
leállásokra

• Úgy méretezz, hogy akkor is megfeleljen a környezet az 
elvárásoknak, ha degraded, vagy recovery állapotban van a 
cluster



Tervezési alapelvek implementációhoz (2)

• Minden komponenst folyamatosan frissítsünk

• A szabad kapacitásod a clusterben nagyobb legyen mint a 
legnagyobb node storage kapacitása

• Törekedjünk az azonos konfigurációra, kerüljük a manuális 
konfigurációt → Salt

• Teszt, teszt, teszt… és teszt

• Legyen egy azonos architektúrájú, akár virtuális tesztkörnyezet is

• Agresszív tesztelés, konzervatív deploy és változtatások



Tervezési alapelvek implementációhoz (3)

• Törekedjünk azonos hardverek használatára. A homogenitás a 
barátunk, de nehezen fenntartható. Minden elromlik, de minden 
máshogyan romlik el

• Kerüljük a desktop eszközöket (HDD, SSD)



Tervezési alapelvek implementációhoz (4)
• Minimum 3 MON node

• Minimum 4 OSD node

– Legalább 8 disk / OSD node, legalább 32 disk / cluster

– Javasolt minél több lemez és kiszolgáló alkalmazása
• CPU

– 1,5GHz CPU / OSD disk

–  Recovery folyamat CPU intenzív



Tervezési alapelvek implementációhoz (5)
• RAM

– Minimum 2GB / 1TB lemez

– A memóriát csak még több memóriával lehet pótolni
• Network

– No SPOF – A Ceph nagyon hálózat intenzív!

– Különálló hálózat a cluster és a frontend forgalom számára

– Minimum 10Gb hálózat használata

– Cluster hálózathoz 2X-es sávszélesség mint a frontend hálózat
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