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INLEIDING
Exponentiële groei van gegevens en lange termijn retentievereisten zetten  
IT-professionals enorm onder druk. Er wordt van hen verwacht dat ze enorme, 
snel uitbreidbare hoeveelheden ongestructureerde en gestructureerde gegevens 
kunnen ondersteunen, terwijl ze tegelijkertijd hun opslagkosten moeten verminderen. 
Meer hoogwaardige primaire opslag aanschaffen is natuurlijk zeer duur en helemaal 
niet efficiënt. Niet alle gegevens zijn gelijkwaardig en IT-managers zijn zich er terdege 
van bewust dat de kosteneffectiviteit van een opslagoplossing rechtstreeks verband 
houdt met hoe efficiënt die voldoet aan de vereisten voor wat betreft prestaties, 
capaciteit en connectiviteit.

Slimme IT-afdelingen maken daarom nu gebruik van verschillende innovatieve 
technieken en strategieën [gelaagde opslag, actieve archivering, Information 
Lifecycle Management (ILM), enz.] om te verzekeren dat alle gegevens op hun dure 
primaire opslagoplossingen daar ook horen te staan. Dergelijke aanpakken helpen 
dan wel het percentage gegevens op primaire opslag te verminderen, maar er blijft 
toch altijd een enorme hoeveelheid aan gegevens over die ergens opslagen moeten 
worden (zij het op primaire of op secundaire opslag) . . . en er moet regelmatig een 
back-up van worden gemaakt.

TIJD VOOR EEN REVOLUTIE IN BACK-UPS
Vanwege de constante druk om opslagkosten te verlagen, nemen veel IT-afdelingen 
helaas genoegen met de status quo voor het beschermen van hun gegevens. 
Vaak worden HDD-arrays met grote capaciteit en lagere prestaties (aanzienlijk 
goedkoper dan primaire oplossingen) gebruikt voor back-ups en herstelfuncties. 
In omgevingen met een gemengd protocol, waarbij een SAN wordt gebruikt 
als blokopslag en NAS voor bestandsopslag (wat steeds vaker voorkomt), 
zijn bovendien twee verschillende en afzonderlijke back-upoplossingen nodig.

Deze back-upmethode is ondanks de geringe prestaties en een relatief arbeidsintensief 
beheer toch zeer effectief gebleken... 25 jaar geleden. In die eenvoudigere tijd konden 
back-ups in alle rust 's nachts aan het werk gezet worden en hoefde het niet allemaal 
snel te gebeuren omdat bedrijven toen niet 24 uur per dag actief waren (Internet? 
Globalisatie? Nooit van gehoord). Ook data herstel kon op gemak worden uitgevoerd 
zonder een al te grote impact op de bedrijfsproductiviteit. Kortom: snellere back-ups 
stonden niet hoog op het verlanglijstje.
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Vandaag de dag krijgen veel IT-professionals echter steeds minder tijd om back-
ups te maken en hun maximale uitvalstijd (RPO) en maximale dataverlies (RTO) 
te verlagen, terwijl ze veel grotere hoeveelheden data moeten zien te beheren dan 
slechts enkele jaren geleden mogelijk was. Eenvoudig gezegd hebben de prestaties 
van back-ups (samen met de schaalbaarheid en beheerbaarheid) de behoeften van 
de hedendaagse organisaties niet kunnen bijhouden, waardoor IT-kosten stijgen, 
de efficiëntie vermindert en effectieve gegevensbescherming in gevaar wordt 
gebracht.

DAT IS HET SLECHTE NIEUWS.

HET GOEDE NIEUWS is dat innovatieve hybride technologie, waarbij de 
snelheid van SSD's gecombineerd wordt met de capaciteit en zuinigheid van HDD's, 
zorgt dat performante back-upopslag nu voor bedrijven van bijna elke grootte 
beschikbaar wordt, zelfs bedrijven met zeer kleine budgetten. IT-professionals 
hoeven niet langer een inhaalslag te maken voor back-ups en herstellingen: 
kosteneffectieve gegevensbescherming zit eindelijk in een stroomversnelling.

NIET ALLE HYBRIDE OPSLAG IS GELIJK
SSD is momenteel de superster in de wereld van opslag, die de hele markt laat 
zinderen met zijn enorme prestaties (en eveneens indrukwekkende prijzen). 
Hoewel sommige veeleisende bedrijfsapplicaties een investering in SSD's kunnen 
verantwoorden (bv. bedrijven met een groot aantal gebruikers die gelijktijdig toegang 
moeten hebben tot enorme hoeveelheden bedrijfskritische gegevens), geldt voor de 
meerderheid van de opslagomgevingen dat de kosten-batenafweging van SSD-
oplossingen financieel gezien gewoon geen steek houdt.

Maar dankzij de groeiende complexiteit van hybride technologie kunnen organisaties 
nu wel gebruik maken van de snelheid van SSD voor back-upapplicaties die anders 
nooit zou overwogen worden omwille van de torenhoge kost van een volledige SSD-
oplossing... of zelfs de premium prijzen van sommige primaire HDD-opslagsystemen 
(zie figuur 1 links).

Natuurlijk klinkt dit te mooi om waar te zijn, maar in werkelijkheid is dit mogelijk 
dankzij een grondig begrip van de manier waarop SSD wordt gebruikt voor 
gegevens en hoe slim DRAM, SSD en HDD met elkaar worden geïntegreerd.

Alle hybride opslagoplossingen maken gebruik van een flash-gebaseerde 
opslagcontroller voor een intelligent opslagbeheer, waardoor SSD's snelle 
prestaties kunnen leveren voor de meer actief gebruikte gegevens en de HDD's 
gebruikt kunnen worden om de grotere hoeveelheden minder frequent gebruikte 
gegevens op te slaan. Zolang er voldoende flashgeheugen beschikbaar is voor 
de actieve gegevens in het systeem, zijn de prestaties van een hybride oplossing 
erg zeer vergelijkbaar met een volledige SSD-oplossing.
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Zoals gezegd is de integratie tussen DRAM, SSD en HDD binnen de hybride opslagoplossing 
zeer bepalend voor de prestatie, efficiëntie en gegevensbescherming. Een van de belangrijkste 
overwegingen bij het evalueren van een hybride oplossing voor back-up en herstel is welke 
methode er wordt gebruikt om de gegevens op dynamische wijze te beheren tussen SSD en HDD: 
opslaan in cache of in lagen?

WAAROM CACHING ZORGT VOOR SNELLERE, VEILIGERE BACK-UPS
Het pad voor het in cache opslaan van gegevens is korter en de gegevens worden inherent 
beschermd. Het lezen van het cachegeheugen maakt gebruik van voorspellingsalgoritmes om 
proactief gegevens te kopiëren van HDD naar SSD, wat zorgt voor een snellere I/O. Wanneer een 
toepassing gegevens zoekt en de gegevens opgeslagen zijn in het cachegeheugen, dan vindt 
deze toepassing die in het cachegeheugen en wordt er een versnelde leesoperatie gestart. Alle 
gegevens worden verder opgeslagen in de onderliggende HDD-RAID-opslag, waarbij kopieën 
van de meest actief gebruikte gegevens opgeslagen blijven in het cachegeheugen.

Het pad voor opslag in lagen (tiering) is daarentegen veel langer en ingewikkelder. Gegevens 
worden via een automatisch proces dynamisch verplaatst tussen HDD- en SSD-opslag. Deze 
verplaatsingen worden voorspeld door algoritmes. De SSD-laag bevat slechts een kopie van 
de gegevens in een systeem en gebruikt een RAID-achtig schema voor gegevensbescherming. 
De overhead die hierdoor ontstaat heeft invloed op zowel de prestatie als de capaciteit omdat 
er extra SSD's nodig zijn; wat bijdraagt aan de complexiteit van tiering (zie figuur 2 onderaan).

DRAM VOOR BETERE SCHRIJFPRESTATIES EN DUURZAMERE SSD'S
Een welbekend probleem met SSD-opslagoplossingen is de beperkte duurzaamheid van de 
schrijfcyclus. Dit is vooral een probleem in van nature schrijfintensieve omgevingen, zoals back-
ups. Daarnaast worden sommige flashgeheugens trager naarmate het aantal schrijfoperaties 
toeneemt (soms zelfs een vertraging van 99% nadat de schrijfcapaciteit 1x overschreden 
is). Om deze beperkingen van SSD te overwinnen, moet er een innovatieve manier worden 
gevonden in hoe hybride opslagoplossingen omgaan met het schrijven van gegevens.

De sleutel tot de efficiëntie van het systeem is het de-stagen van gegevens van het 
cachegeheugen waarin ze worden geschreven naar de draaiende HDD. Ook de keuze van de te 
gebruiken solid-state media voor die cache speelt een rol. De ideale methode schrijft gegevens 
naar een fouttolerant, DRAM-gebaseerd cachegeheugen waar de schrijfoperaties zodra ze in 
het cachegeheugen belanden door de toepassing worden bevestigd. Vervolgens verzamelt het 
cachegeheugen de schrijfoperaties en volgt een sequentiële de-stage naar de HDD-opslag.
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Dankzij de superieure snelheid van DRAM en het vermogen om ongelimiteerd veel schrijfcycli 
te ondersteunen, verzekert deze aanpak de hoogst mogelijk schrijfprestatie terwijl het 
slijtageprobleem en de vertragingen bij het schrijven via SSD worden vermeden.

MEER DAN ALLEEN PRESTATIES: GECOMBINEERDE SAN- EN NAS-OPSLAG
Hoewel snellere overdrachtssnelheden en meer IOPS een voor de hand liggende maatstaf zijn voor 
de effectiviteit van opslagoplossingen, is prestatie slechts één element in de waardepropositie van 
een hybride systeem. Flexibiliteit en beheerbaarheid spelen ook een sleutelrol bij het bepalen van 
de efficiëntie en kosteneffectiviteit van een hybride oplossing.

Ooit werden SAN's (blokopslag) exclusief gebruikt ter ondersteuning van transactionele 
gegevens en gestructureerde gegevens in een databasetoepassing - vaak de zakelijke kern 
van een organisatie. NAS (bestandsopslag) werd geassocieerd met persoonlijke mappen van 
gebruikers en productiviteitstoepassingen. Nu draaien echter zelfs de meest kritische databases 
op NAS-apparatuur. Virtualisatie van servers heeft het profiel van bestandsopslag naar nieuwe 
hoogtes getild met toepassingen zoals VMware, waarbij volledige serverinstanties opgeslagen 
en gemanipuleerd worden als individuele bestanden.

De hoeveelheid ongestructureerde gegevens (bestanden, afbeeldingen, video, audio, enz.) 
die vandaag wordt gecreëerd, ligt vele malen hoger dan het aantal gestructureerde gegevens, 
wat volgens IDC eveneens een verklaring is voor de stevige groei in NAS-opslagoplossingen 
voor gegevensbescherming (zie figuur 3 onderaan):

Het zijn nu duidelijk de blok- en bestandsgegevenstypes die de fundamentele opslagvereisten 
van bijna elke IT-infrastructuur sturen. De mogelijkheid om zowel SAN als NAS in een 
gecombineerde hybride back-upoplossing te ondersteunen biedt daarbij meerdere voordelen:

• Grotere consolidatie
• Eenvoudiger beheer
• Beter gebruik van de capaciteit
• Lagere CAPEX en OPEX
• Toekomstbestendig (uitbreidbaar)
Waar komt dit nu op neer? Hybride technologie leidt ons een nieuw tijdperk van back-
upprestaties in, en kan bij gebruik in een gecombineerde opslagarchitectuur de efficiëntie, 
beheerbaarheid en kosteneffectiviteit bij gegevensbescherming tot ongekende hoogten tillen.
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NEXSAN NST: MODERNE HYBRIDE BACK-UPOPSLAG BEGINT HIER
Nu gegevenshoeveelheden in een ongelooflijk tempo toenemen (zonder enige aanwijzing 
dat die trend zal vertragen) is de vraag naar hoogwaardigere back-upoplossingen nog nooit 
zo groot geweest. Maar snelheid alleen is niet de oplossing; gezien de aanhoudende druk 
om vandaag de dag meer te doen met minder weten IT-professionals dat focussen op één 
aspect niet meer volstaat. Ze hebben behoefte aan hybride back-upoplossingen die zeer 
hoogwaardig dienen te zijn maar tegelijkertijd ook flexibel, beheerbaar en schaalbaar.

En dat is nu precies wat de Nexsan NST-familie aan back-upopslagoplossingen voor 
bedrijven te bieden heeft. Gebouwd om het meeste te halen uit de voordelen van een 
hybride architectuur maakt hun FASTier™-acceleratietechnologie gebruik van solid-
state-apparatuur en harde schijven om de barrières van de traditionele opslag op 
alleen draaiende harde schijven te doorbreken. De resulterende voordelen op vlak van 
prestatie, kosten en capaciteit steken met kop en schouder uit boven de oplossingen 
van alternatieve cachingomgevingen en opslagsystemen met alleen flashgeheugen.

Daarnaast biedt de gecombineerde aanpak van NST omtrent opslag organisaties de 
mogelijkheid om zowel bestands- en blokopslagservices te gebruiken zonder toename in 
administratieve overhead van de opslag; het biedt IT-professionals de flexibiliteit om alle 
protocollen, pools, LUN's en shares te beheren in één enkel systeem. Speciaal ontwikkeld 
om het hoofd te bieden aan de enorme gegevensgroei biedt NST ook de mogelijkheid om 
ononderbroken en zonder impact op de prestaties de capaciteit op te schalen (zie figuur 4 
onderaan).
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FASTIER™ TECHNISCHE 
KWALITEITEN
•  FLEXIBILITEIT 

FASTier kan toegepast worden op 
specifieke volumes of pools die het 
meest baat hebben bij caching

•  NESTOS INTELLIGENT CACHING 
NestOS optimaliseert op 
een intelligente manier de 
opslagarchitectuur en -middelen, 
en maakt daarbij gebruik van 
voorspellingsalgoritmes om proactief 
gegevens naar de cache te kopiëren, 
wat zorgt voor een snellere I/O; 
levert betere leesprestaties.

•  WRITE BACK CACHING 
Schrijfoperaties worden naar de 
applicatie bevestigd van zodra 
ze aankomen in het FASTier-
cachegeheugen (vooraleer ze worden 
geschreven naar de HDD) voor de 
hoogst mogelijke, fouttolerante 
schrijfprestaties; biedt een maximale 
prestatie van het cachegeheugen 
waarin wordt geschreven en leidt 
tot verbeterde leesoperaties.

•  FAULT-TOLERANT WRITE JOURNAL 
Gespiegeld logboek gebruikt ofwel 
NVRAM of DRAM (voorzien van 
back-upbatterij) voor robuuste 
gegevensbescherming.

•  WRITE OPTIMIZATION 
FASTier verzamelt schrijfoperaties en 
doet een sequentiële de-stage naar 
de schijfopslag voor betere prestaties 
en efficiëntie; biedt verhoogde 
schrijfprestaties.
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NST HYBRIDE BACK-UPOPSLAG: SLIM, EFFICIËNT EN 
SCHAALBAAR

SLIM:
•  FASTier™ flexibele hybride opslag in het cachegeheugen verwijdert knelpunten 

door snelle prestaties te leveren waar dat nodig is.

•  NestOS-software optimaliseert op intelligente wijze de hybride 
opslagarchitectuur en middelen, met geïntegreerd gegevensbeheer, zakelijke 
continuïteit en functies en services voor gegevensbescherming.

EFFICIËNT:
•  Biedt zowel blok- als bestandsdelingsdiensten (NAS en SAN) zonder extra 

licentie, die worden aangestuurd via één enkele eenvoudige en heldere 
interface.

• Ondersteunt FC, NFS, iSCSI, CIFS, SMB en FTP in een enkele softwarestack.

•  Stelt IT-professionals in staat het connectiviteitsprotocol te kiezen dat het beste 
bij elke situatie past.

SCHAALBAAR:
•  Biedt een lineaire, ononderbroken schaalbaarheid van opslagcapaciteit tot 

5 petabytes (PB) in één enkel systeem.

•  Gekoppeld met Nexsan E-Series-opslagarray biedt het mogelijkheid tot  
scale-out offload van RAID-berekeningen, rebuilds en surface scans naar 
E-Series-controllers.

•  Verzekert flexibiliteit in de keuze van opslagmedia op basis van de vereisten 
van de toepassing.

CONCLUSIE
Gezien de intensieve budgettaire beperkingen waar IT-afdelingen tegenwoordig 
mee te maken krijgen, is de verleiding om de bestaande oplossingen voor 
gegevensbescherming aan te houden zeker te begrijpen. Maar de onophoudelijke 
gegevensuitbreiding en voortdurende druk op back-upperiodes maken upgrades 
van de back-upsystemen eerder noodzakelijk dan discretionair. Gelukkig brengen 
nieuwe hybride opslagproducten hoogwaardige back-upsystemen binnen het 
financiële bereik van vele organisaties.

Nexsan NST-back-upoplossingen leveren de opmerkelijke prestaties die hybride 
architectuur belooft: de voordelen van solid-state voor de prijs van een harde schijf. 
Maar ze bieden nog veel meer: gecombineerde blok- en bestandsopslag in één 
enkel systeem, een intuïtief en eenvoudig beheer, ononderbroken schaalbaarheid 
tot enorme capaciteiten en nog vele andere voordelen. Omdat ze ontwikkeld zijn om 
organisaties enorme prestaties te geven in combinatie met ongekende flexibiliteit 
en kosteneffectiviteit, vormen de hybride oplossingen van Nexsan NST inderdaad 
als het ware een revolutie in back-upopslag.

Opslag die de productiviteit van 
de beheerder zal verdubbelen
Tegen 2016 zullen de functionele 
verbeteringen van opslagsystemen 
de productiviteit van de beheerder 
verdubbelen op basis van een petabyte-
per-full-time-equivalent.

Gartner, May 2013, Market Share Analysis: Attached Storage and 
Unified Storage, Worldwide, 2012.

Gebrek aan bescherming
In 2013 was voor ongeveer 40 
procent van de informatie in het 
digitale universum een vorm van 
gegevensbescherming vereist, 
terwijl slechts 20 procent van het 
digitale universum die bescherming 
daadwerkelijk had.

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the 
Increasing Value of the Internet of Things, April 2014.

Enorme gegevensgroei verwacht
Van 2013 tot 2020 zal het digitale 
universum met een factor 10 groeien 
van 4,4 biljoen naar 44 biljoen gigabytes. 
Elke twee jaar wordt dit cijfer ruim 
verdubbeld.

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the 
Increasing Value of the Internet of Things, April 2014.



WHITEPAPER 8

Imation EMEA,  Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, Nederland  |  p. +31 23.521.2000  |  www.imation.eu/nexsan
© Imation Corp. Nexsan, het Nexsan-logo, E-Series, FASTier, E-Centre en NestOS zijn handelsmerken van Imation Corp. Alle overige handelsmerken zijn 
eigendom van de respectievelijke eigenaren. 
(Rev. 08/26/14)

OVER IMATION
Imation is een internationaal bedrijf dat zich specialiseert in gegevensopslag en 
informatiebeveiliging. Het Nexsan-portfolio van Imation bestaat uit geoptimaliseerde, 
gecombineerde hybride opslagsystemen, beveiligde geautomatiseerde 
archiveringsoplossingen en high-density opslagarrays voor bedrijven. De Nexsan-
oplossingen zijn ideaal voor bedrijfskritische IT-toepassingen zoals virtualisatie, cloud, 
databases en samenwerking, en bieden energiezuinige high-density opslag voor back-
ups en archivering. Er zijn wereldwijd meer dan 11.000 klanten met Nexsan-oplossingen, 
waarbij sinds 1999 meer dan 33.000 systemen zijn ingezet. Nexsan-systemen worden 
geleverd via een wereldwijd netwerk van cloud service providers, Resellers en solution 
integrators. Ga voor meer informatie naar www.imation.com/nexsan.

Bron: IDC Worldwide Hybrid External Storage System 2013-17 Forecast, Dec. 2013

Inkomsten van schijfgebaseerde 
gegevensbescherming zitten 
in de lift
IDC projecteert dat ongeveer 25 procent 
van de totale omzet op de wereldwijde 
schijvenmarkt gebruikt zal worden voor 
schijfgebaseerde gegevensbescherming 
en herstel.

IDC Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery 2014-
2018 Forecast July 2014

Capaciteit voor 
gegevensbescherming staat 
voor een stevige groei
IDC verwacht een groei van 
24,7 procent CAGR in capaciteit voor 
schijfgebaseerde gegevensbescherming 
en herstellingshardware; 19,9EB; Einde 
van 2018
IDC Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery 2014-
2018 Forecast July 2014

HYBRIDE STAAT VOOR EEN VERBAZINGWEKKEND GROEIPAD
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