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Varnostno kopiranje podatkov  

z deduplikacijo 



LANCom d.o.o. v številkah 

- 21 let uspešnega poslovanja 

- 12,7 mio EUR letnega prometa v 
2010 

- ≥ 50 zaposlenih 

- 2 lokaciji – Maribor in Ljubljana 

- čez 30 certificiranih strokovnjakov 

- več kot 250 različnih certifikatov 

- certifikat ISO/IEC 9001:2008 

 

www.lancom.si 

info@lancom.si 

Vodilni sistemski integrator na področju SV Slovenije, ki se ukvarja s 
svetovanjem, načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem celovitih 
informacijskih rešitev, v Sloveniji in na območju bivše Jugoslavije 



Strateška partnerstva 

http://www8.hp.com/si/sl/home.html
http://www.ibm.com/si/sl/
http://www.samsung.si/
http://www.lexmark.si/lexmark/site/home/0
http://www.vmware.com/
http://www.citrix.com/
http://www.thecus.com/


Zaupajo nam 
             Agencija za zavarovalni nadzor, AJPES, Austrochem d.o.o., Big Bang d.o.o.- Skupina Merkur, 

Cetis d.d., Carrera Optyl d.o.o., Cimos TAM Ai d.o.o., ČZP Večer d.d., Dom Danice Vogrinec 
Maribor, Dravske elektrarne Maribor, Energetika Maribor d.o.o., ETOL d.d., Geberit d.o.o., 
Granit d.d., GRAWE zavarovalnica d.d., Henkel Slovenija d.o.o., ISS facility services d.o.o., 
IZUM, Javna agencija za železniški promet, Javni zavod Lekarna Ljubljana, JP GSZ d.o.o., 
KBM – Infond, KRAS d.d., Lama d.d. Dekani, Marles hiše Maribor d.o.o., Mesnine dežele 
Kranjske d.d., Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, 
Mestna optika d.d., Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo RS za 
finance, Ministrstvo RS za obrambo, Ministrstvo RS za pravosodje, Ministrstvo RS za 
promet, Motus CEE d.o.o., Nigrad d.d., Občina Duplek, Občina Gornja Radgona, Občina 
Kidričevo, Občina Zreče, Paloma d.d., Pernod Ricard Slovenija d.o.o., Pernod Ricard Srbija 
d.o.o., Pokrajinski arhiv Maribor, Pomurske lekarne Murska Sobota, Pošta Slovenije d.o.o., 
Poštna banka Slovenije d.d., Printec S.I. d.o.o., Prometna šola Maribor, Reflex Gornja 
Radgona d.o.o., Renault Nissan Slovenija d.o.o., Revoz d.d., RTV Slovenija, Schindler 
Slovenija d.o.o., Secop kompresorji, SG Automotive d.o.o., Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, Slovenija- transplant, Slovenske železnice d.o.o., Snaga JP d.o.o., Splošna 
bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna 
bolnišnica Novo mesto, SwatyComet d.o.o., STO, Talum d.d., Športna loterija d.d., Športni 
objekti Maribor, Tehniški šolski center Maribor, Terme Maribor d.d., Unior d.d., Univerza v 
Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični 
center Maribor, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut- Soča, Veolia Transport Štajerska d.d., 
Zavarovalnica Triglav d.d., Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor, Zdravstveni dom Koper, Zdravstveni dom Ptuj, Zdravstveni dom 
Velenje, Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani,... 

 



Agenda 

- Težave  pri „klasičnem“ varnostnem kopiranju 
v informacijskih sistemih 

- Uporaba naprednih „disk-to-disk“ tehnologij 
in deduplikacija 

- Primer iz prakse  

  



Ali si tako predstavljamo varovanje podatkov? 



Podatke varujemo zaradi... 

Sistemski izpadi Naravne nesreče Sabotaže Človeške napake 



Nekatere težave s katerimi se srečujemo 

- Količina podatkov 
- časovno okno varnostnega kopiranja, 

- delovni proces ne sme biti prekinjen, 

- medij na katerega shranjujemo podatke (trak, diski). 

- Varnost podatkov – možnost zlorab 
- Kaj pomeni morebitna izguba (kraja) traku? 

- Zakonske regulative – čas hranjenja podatkov 

 



Vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 
načrtovanju sistema 

- Za “backup” smo poskrbeli, kaj pa “restore” 
ob morebitni izgubi? 
- Koliko časa si lahko privoščimo za “restore”? 

- Vsi podatki niso enako pomembni... 
- datoteke uporabnikov (manj pomembno), 

- produkcijska baza (zelo pomembno)! 

- S koliko ur starimi podatki bomo zadovoljni? 
- A si sploh lahko privoščimo več kot nekaj minutni izpad? 

- Izbira programske opreme  
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Deduplikacija 
Primer za HP StoreOnce (D2D sistemi) 

• Primerja bloke podatkov, ki jih varuje s 

predhodno shranjenimi bloki podatkov. 

• Če najde podvojen podatek – postavi 

kazalec na originalni podatek.  

• Ta način odstrani ali „deduplicira“ 

redundantne bloke. 

• Za normalna poslovna okolja lahko 

pričakujemo deduplikacijsko razmerje 

20:1 po preteku 3 mesecev uporabe 
 

 Deduplikacija odstrani podvojene podatke in zmanjšuje količino arhiviranih 
podatkov – tipično lahko shrani do 20x več podatkov 

Backup 1 

Backup 2 

Backup 3 

Backup 4 

Backup n 

Unikatni bloki 
shranjeni na D2D 



Glavne prednosti deduplikacije 

Hrani več 
podatkov na 

disku - tipično  
20x več 

• Omogoča daljši čas uporabe podatkov na disku preden podatke 
arhiviramo ali se odločimo za nakup novih „backup“ kapacitet 

• Izboljšuje SLA in poslovno učinkovitost – starejši podatki so dalj 
časa na voljo za hitro obnovo, če je to potrebno 

• Učinkovitejša izraba diskovnih kapacitet – zmanjšanje stroška 
za GB varovanih podatkov 
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Omogoči 
učinkovito 
replikacijo 
podatkov 

preko omrežja 

• Zmanjšani stroški za prenos podatkov zaradi uporabe povezav z 
nižjimi pasovnimi širinami 

• „Backup“ in DR na oddaljenih lokacijah sta dostopna širšemu 
krogu poslovnih uporabnikov 

• Zmanjšana potreba po virih na oddaljenih lokacijah (backup, 
upravljanje z mediji, skladiščenje..) 
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Glavni izzivi pri varovanju podatkov 
 

Izboljšanje 
„Disaster 
Recovery“ 

• Odstranjevanje preprek pri varovanju podatkov 
oddaljenih lokacij 

• Dohajanje povečevanja podatkov 

• Poenostavitev procesov varovanja podatkov 

• Zmanjševanje stroškov in upravljanja 

Konsolidacija 
„backup-a“ 

• Izboljšava časov za obnovo in zanesljivosti 

• „Backup“  in „Restore „ čez vso IT okolje 

Podpora  
neprekinjenemu 

poslovanju 



D2D: Stroškovno učinkovita DR rešitev 

 Zmogljiva HP StoreOnce 
deduplikacija 

 Učinkovita replikacija čez omrežje 

 Možnost uporabe 10GbE za velike 
sisteme in hitrejše povezave ali 
1GbE 

 Replikacija podatkov na DR 

 Upravljanje do 50 ROBO lokacij z 
orodjem HP Replication Manager 

 HP Integrated Lights-Out 
Management (iLO) omogoča 
dostop vedno in od koderkoli 

Data Center ROBO lokacije 

Centralna DR lokacija  
za ROBO lokacije 

Nadzor vseh replikacij z  
HP Replication Manager 
orodjem 

HP D2D4324 
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HP D2D2502 

HP D2D4106 

HP D2D2504 

HP D2D4112 

Disaster Recovery 



Automatizacija in konsolidacija varovanja 
podatkov 

Konsolidacija 

 Klasični sistemi: 
 Redne investicije v nove naprave za varovaje 

podatkov zaradi neprekinjene rasti  

 Nepredvidena rast lahko vodi h kompleksim in 
razpršenim konfiguracijam 

 Upravljanje velikega števila tračnih enot  

 Pogostost človeških napak se veča s 
kompleksnostjo 

 Možna ozka grla v SAN okolju 

 Uporaba D2D in deduplikacije 
 Prihranimo pri stroških nakupa HW 

 Poenostavljen backup 

Konsolidacija večjega števila „backup 
streamov“ na eno napravo 

Enostavna integracija z obstoječo 
infrastrukturo 

Backup iSCSI SAN ali FC SAN 
z uporabo NAS target (CIFS/NFS) 
emulacije ali z VTL emulacijo 

Automatiziran backup z zelo majhnimi 
stroški  vzdrževanja 

FC 

8Gb FC 

10GbE 
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ISCSI 
NAS 
Backup 

ali 
VTL backup 

 
VTL Backup 



D2D hrani več podatkov na diskih 

- Potreben čas, da najdemo 
želeno datoteko s traku lahko 
vpliva na storilnost – D2D 
omogoča hitrejše čase 
obnove podatkov kot tračne 
enote. 

- Sledenje in upravljanje z 
velikim številom trakov vnaša 
mnogo dodatnega dela – tudi 
s kopijami, ki jih hranimo  na 
„off-site“ lokaciji. 

- Tračne knjižnice uporabimo 
za arhiviranje za daljše 
časovno obdobje. 

- Tehnologija deduplikacije 
približa stroške D2D naprav k 
tistim napravam, ki 
uporabljajo trakove. 

Heterogena okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Disaster recovery“ 
lokacija 

HP D2D4324 
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Naprava za replikacijo  
„backup-ov“ 

Virtualizirani sistemi 

UNIX/Linux 

Windows 

Ena  
„enterprise“ 
backup  
aplikacija  

HP D2D4324 

Neprekinjeno 
poslovanje 
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Pred in po uvedbo HP D2D 4312 

- Količina dnevnega backupa  
- 1.4TB (baze podatkov - kompresirano), danes 1.7TB  

- 6.3 TB ostalih podatkov 

- Čas dnevnega backupa 
- 22 ur (baze), danes 3 ure 

- Željeni RTO 
- 6 ur 

- Željeni  RPO 
- 10 minut (baza podatkov) 



Vprašanja 
 

? 
 

ales.kodric@lancom.si 

Najlepša hvala za pozornost! 


