Virtualiseren voor de zekerheid,
maar niet alleen dat…
Transmissie, opname en uitzending van elementen van radioprogramma’s op een geheel van minstens
5 radiozenders. De knelpunten zijn snelheid en betrouwbaarheid in een context van ononderbroken dienst.
Voor de zekerheid moest de oplossing bestaan uit twee volledige gehelen – het ene in Brussel en het andere
in Bergen. De RTBF heeft geopteerd voor de oplossing van FalconStor die werd aanbevolen en uitgerold door
Systemat. De virtualisatie beantwoordde aan die verschillende criteria en leverde ook nog andere voordelen op.

De inzet
P Vijf radiozenders, snelheiden beschikbaarheidknelpunten
(downtime)
P Verbetering van het serviceniveau en daarbij de disaster
recovery vergemakkelijken en
garanderen (2 sites in cluster)
P Gecentraliseerd beheer van de
opslagmiddelen
P Onafhankelijkheid ten opzichte
van technologieproviders en
mogelijkheid om middelen aan
betere voorwaarden aan te
schaffen

Hoeveel verschillende dragers
werden er niet gebruikt in bijna
een eeuw activiteit – de RTBF
heeft haar eerste radio-uitzendingen beleefd in 1913 ! De
RTBF heeft ook tal van opslagdragers gebruikt, van de 60cmschijven tot de Compact Flash
van vandaag, en dit met wisselend succes. Bepaalde dragers
die toen als « standaard » werden voorgesteld, werden snel
opzijgeschoven omdat ze door
de markt niet werden erkend of
door een gebrek aan betrouwbaarheid…

Vandaag moeten meer dan 100.000 muziektitels worden
beheerd en de RTBF bezit dan ook nog steeds een groot
aantal dragers. De oudste, zoals de vinyl-dragers, hebben
wel aangetoond dat ze beter tijdbestendig zijn dan bepaalde recentere! « Om een uitzending voor te bereiden kan
een journalist meerdere informatiebronnen aanspreken; hij
moet dus eveneens met dezelfde zekerheid toegang krijgen
tot verschillende soorten dragers, vertelt System Engineer
Christian Neybuch bij de RTBF. Gegevensopslag is voor ons
dan ook erg kritisch, zoals trouwens de zekerheid om te kunnen opnemen en uitzenden, zonder dan nog te spreken over
de opslaggerelateerde wettelijke voorschriften »…

Het is ook zo dat de RTBF, die 5 radiozenders aanbiedt
(La Première, Vivacité, Musiq3, Classic 21, Pure FM) en
RTBF International, gedecentraliseerd werkt via 7 regionale centra. Om historische redenen hebben die centra
steeds hun eigen politiek voor informatieopslag gevolgd.
Dat ging onvermijdelijk gepaard met compatibiliteitsproblemen…
Door te opteren voor een gevirtualiseerde opslagoplossing heeft de RTBF gebroken met het verleden. Met de
huidige twee Network Storage Servers van FalconStor in
clusteropstelling, is de complexiteit van de baan alsook
de kosten voor het traditionele opslagbeheer, dankzij het
inzetten van een transparante SAN-, NAS- en iSCSIinfrastructuur en van geëvolueerde eenvormige diensten
(snapshots, data mirroring…) op ondernemingsniveau.
«Ons hoofddoel was te kunnen evolueren op een doorlopende
manier, zonder integratiedwang, vertelt Christian Neybuch.
We wensten een agnostische en duurzame oplossing te
installeren, die helemaal niet gebonden was aan speciale
functionaliteiten van een opslagsysteem of van servers ».
Concreet wou de RTBF de opslagmiddelen (NAS, SAN,
iSCSI) aan de gebruikers voorstellen als unieke en totaal
definieerbare entiteiten.Tegelijkertijd wou men een SPOF
(Single Point Of Failure) vermijden, zowel op het vlak van

soft- als van hardware. Het was uitgesloten de continuity
of service in gevaar te brengen ! De synchrone replicatie
van de gegevens moest helemaal deel uitmaken van de
structuur van elke site-entiteit, en het kantelen van de
ene op de andere opslageenheid moest voor alle gebruikers volledig transparant gebeuren.
Het lastenboek verplichtte ook een bidirectionele asynchrone replicatie van de ene site naar de andere, via de
Ethernet-interconnectie geleverd door de RTBF. Er was
ook geen systeemstop voorzien voor het wijzigen of
uitbreiden van de opslagentiteiten en van hun virtuele
identificatie. Kortom, de RTBF wou zeker zijn een
uitbreiding van de opslagcapaciteit te kunnen doorvoeren door fysieke entiteiten aan een of meer logische
eenheden toe te voegen en dat op een volledig transparante manier. Ten slotte moest het uitgesloten zijn een
willekeurige bijkomende latentie in de gegevensoverdracht en -uitwisseling te aanvaarden…
Al die voorwaarden werden vervuld, en zelfs meer dan
dat. Achteraf gezien lijkt de bestaande FalconStoroplossing inmiddels evident. Door die oplossing geraakte
men uit de “storage vendor lock-in” daar het mogelijk is
alle mirroring, snapshot en andere diensten aan te bieden,
welke storage bay het ook is.
Anderzijds konden tussen de 2 sites de geografische risico’s worden gedekt. Daarbij maakte de oplossing voor
gegevensreplicatie het mogelijk de risico’s op virussen en
menselijke fouten te dekken dankzij N-1-versies.
Buiten de vier storage bays van het type CLARiiON van
EMC, is de RTBF overgegaan tot de vernieuwing van de
servers die het opslagnetwerk ondersteunen. Het vermogen van de geïnstalleerde RX600, RX400 en RX200machines laat toe onmiddellijk tegemoet te komen aan
vragen in termen van audio-stroom en van databasequeries. Het aantal gelijktijdige gebruikers dat bewerkingen van het type geluidtransfer uitvoert, kan oplopen tot
minstens 150 (op een totaal van 270 betrokken werkstations), terwijl het grootste deel van de audio-stroom
verloopt in MPEG 1 LAYER 2, hetzij een debiet per
stroom van 256 kbits/s. Voor zijn DMBS ten slotte heeft
de RTBF geopteerd voor SQL Server, verbonden met
Windows Server 2003.
Volgens Christian Neybuch zijn de voordelen overduidelijk en hij citeert hier de snelheid, de flexibiliteit en de
transparantie. Minder zichtbaar maar wel reëel is het
sterk verbeterde serviceniveau – vooral het vereenvoudigde en gegarandeerde disaster recoverysysteem. Ten
slotte is er de onafhankelijkheid ten opzichte van de fabrikanten van storage bays… « Ik heb die oplossing ontdekt
tijdens een seminar. Ik had me nooit kunnen inbeelden dat
het mogelijk was zoveel voordelen in een enkele oplossing
onder te brengen. Daarenboven is het een oplossing die onze
onafhankelijkheid ten opzichte van de technologieproviders
waarborgt »…
In zijn aanpak heeft Systemat een innoverende en performante oplossing uitgewerkt die perfect beantwoordde

aan de criteria die de RTBF oplegde. Hun visie van onafhankelijk integrator en opslagexpert heeft het mogelijk
gemaakt een erg hoge servicebeschikbaarheid te verzekeren en ook een foutloze DRP-politiek te installeren.

De belangrijkste voordelen van
de opslagvirtualisatie bij de RTBF
f Functie van lokale- en afstand-mirroring via IP in
f
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native mode (zonder conversie)
Gegevensbeheer en -migratie van de oude
naar de nieuwe bay met een « downtime » van
maximum 2 uur
Systeem voor de optimalisering van de prestaties
voor de database-servers
Mogelijkheid om de opslagservices (snapshot,
mirroring, ….) tussen verschillende types storage
bays te beheren
Eenvoudig beheer van schijven en LUN’s
(uitbreiding van het bestaande volume via
verschillende bays)
Toegang tot file I/O, block I/O

Het project
X 4 SAN EMC CLARiiON CX320 (2 x 8 TB)-bays
en een Fiber Channel Brocade (32 poorten)architectuur
X 10 Fujistu-Siemens RX600, RX300 en
RX200-servers
X Een cluster FalconStor NSS (Network Storage
Server)-oplossing per site die instaat voor
opslagvirtualisatie, gesynchroniseerde mirroring,
toegang tot NAS en FC
X Een complete installatie verzekerd door
Systemat als onafhankelijk integrator

Drie belangrijke soorten risico’s
P Hardwarerisico’s beveiligd door RAID, Clustering,
Synchronous Remote Mirroring-technologieën…

P Risico’s te wijten aan menselijke fouten, virussen of bugs
beveiligd door back-up- en snapshottechnologieën
P Risico’s op ernstige calamiteiten beveiligd door een
replicatie, een gegevensback-up

Door te opteren voor FalconStor, heeft
de RTBF zijn investeringen duurzaam
gemaakt en behoudt het toch een totale
bewegingsvrijheid
Server A heeft geen schijfruimte meer terwijl server B er
juist naast nog tientallen ongebruikte giga-octets over
heeft. Elke server in het bedrijf werd uitgerust met zijn
eigen back-upsysteem, maar geen ervan kan met de andere communiceren…
Het is juist om in te spelen op dergelijke problemen dat
de virtualisatie er gekomen is. Het principe bestaat uit het

scheiden van logische representatie en fysieke realiteit
van de opslag door een abstractielaag, met als resultaat
een eenvoudiger beheer en een optimale rentabiliteit van
de resources.
De IPStor-oplossing van FalconStor, binnen de NSS
(Network Storage Server)-oplossing bij de RTBF, is in feite
opgebouwd rond een onafhankelijke architectuur van de
randapparatuur en is compatibel met toekomstgerichte
innovaties zoals Infiniband. Dat resulteert in een beperkte
investering en vooral in de vrijheid zijn eigen opslaguitrusting te kunnen kiezen…
Hier is geen sprake meer van een «proprietary» oplossing, geen tussenkomst meer van een hoog gekwalificeerde technicus die door de fabrikant wordt gestuurd
telkens de klant zijn opslagomgeving wil wijzigen. De
software-architectuur van IPStor, gebaseerd op de
standaards uit de industrie, maakt het bedrijven mogelijk
de bestaande standaarduitrustingen in te zetten om een
centrale perfect beschikbare opslagoplossing te creëren,
die ook evolutief, soepel en efficiënt is.
Ter aanvulling van het delen op blokniveau (SAN-service),
maakt IPStor ook ruimtevirtualisatie mogelijk door NFS
of CIFSresources (delen van bestanden) te creëren.Voor
zover IPStor het opslagbeheer toelaat op blokniveau en
op bestandniveau, is het niet meer verplicht twee
verschillende oplossingen aan te schaffen voor SAN en
NAS. De SAN (bloktoegang)- en NAS (bestandtoegang)architecturen worden op dezelfde wijze beheerd en
behouden tevens hun oorspronkelijk karakter. De blokmodus (SAN) is niet het resultaat van een translatie van
de bestandmodus naar een blokmodus, het is een native
« block »; hetzelfde geldt voor het NAS-gedeelte. Door
de IPStor-oplossing gewoon uit te rollen is het mogelijk
uit te maken welk opslagtype het best past bij de activiteit. Vandaar een verlaging van de investering- en beheerkosten.
IPStor is zonder conversiebox compatibel met SCSI, Fibre
Channel en iSCSI, en wel voor eender welk type
gebruikte disk bay, RAID-randapparatuur, bandlezers of
back-upbibliotheek.
IPStor virtualiseert het geheel van opslagmiddelen zonder rekening te houden met de barrières die gewoonlijk
randapparatuur, RAID-subsystemen, leveranciers/merken
of interfaces scheiden.Verschillende subsystemen kunnen
worden samengevoegd om een enkele « pool » voor
opslag te vormen, waardoor aanzienlijke volumes kunnen
worden opgeslagen.
In een traditionele architectuur waar de opslag direct verbonden is met de server, zijn de opslagmiddelen lokaal
aangesloten op de server. Met IPStor worden de opslagresources centraal beheerd en toegewezen via IPStor.
Met IPStor wordt de opslag gedeeld op het niveau van
het gehele bedrijf en niet alleen door de toepassing of de
server.

