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Konesalien ja liiketoiminnan nykytila

Digitalisaatio, mobilisaatio, IoT (Internet of Things) sekä datamäärien eksponentiaalinen kasvu 
tuovat jatkuvasti lisää vaatimuksia yritysten ja organisaatioiden konesaliympäristöihin. Tietohal-
lintoyksiköt ovat kovan paineen alla ja niiden pitää palvella liiketoimintoja nopeammin, parem-
min ja silti edullisemmin. Tietohallinnon työtehtävät lisääntyvät, mutta resurssit useinkaan eivät. 
Tilanne on vakava.

Nykyisin käytössä olevat perinteiset konesaliarkkitehtuurit pahentavat tilannetta. Konesalien 
hallinta on työlästä ja kallista, eikä joustamattomilla ympäristöillä kyetä palvelemaan liiketoi-
mintoja tarpeeksi nopeasti. Skaalautuvuus tuottaa myös usein haasteita.  

Virtualisointi on tuonut konesaleihin merkittäviä hyötyjä, mutta myös tallennuksen suori-
tuskykyhaasteita. Puutteita on paikattu hintavilla investoinneilla. SSD-levyillä on saatu suori-
tuskykyä, mutta konesalien monimutkaisuus on samalla kasvanut. Perinteisten konesalien 
hallinta on muuttunut vuosi vuodelta vaikeammaksi laitteiden, sovellusten ja datan määrän 
kasvaessa. IT-järjestelmäasiantuntijoiden ajasta menee noin 80 %1 konesalien ylläpitoon ja 
päivittämiseen.

Julkisten pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, mutta ne eivät tarjoa riittävän 
hyvää suorituskykyä, tietoturvaa ja hallittavuutta liiketoimintakriittisten työkuormien ajamiseen.  

Hyperkonvergoidut konesalit yleistyvät 

Tutkimusyhtiö Gartnerin2 mukaan hyperkonvergoinnin aalto alkoi 2016, eli perinteisellä arkki- 
tehtuurilla toteutetut konesalit vähenevät Suomessakin. Tallennus tuottaa haasteita lukuisissa 
yrityksissä, koska se on kallista ja sitoo asiantuntijaresursseja. Tallennuksessa ilmenevät ongel-
mat vaikuttavat myös liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Hyperkonvergoinnissa on kyse ohjelmistolla ohjattavasta konesaliarkkitehtuurista, joka 
sisältää huomattavasti vähemmän konesalilaitteita kuin perinteinen arkkitehtuuri. Integroitu 
kokonaisuus sisältää parhaimmillaan kaikki tarvittavat resurssit, eli palvelimet, tallennuksen, 
varmistuksen, konesaliverkot ja virtualisointialustan. Konesalin kapasiteettia voidaan nostaa 
noodeja lisäämällä.

Kaikkia konesaliresursseja hallitaan yhdellä käyttöliittymällä. Analogiaa voidaan hakea vaik-
kapa iPhonesta, jossa yhdellä nopeasti opittavalla käyttöliittymällä hallitaan laitteen sisältämää 
musiikkisoitinta, kalenteria, kameraa ja videokameraa.

Hyperkonvergoinnin tärkeimmät hyödyt 

Hyperkonvergoidun konesalin kapasiteettia lisätään kätevästi noodi kerrallaan jopa järjestelmän 
päällä ollessa. Virtuaalisia resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja useista eri konesaleista. 
Virtuaalipalvelimen palautus onnistuu erittäin nopeasti. Laskentatehon optimointi on tehokasta, 
ja hyperkonvergointi parantaa sovellusten käytettävyyttä ja datan hallintaa. Datan kasvua voi-
daan hillitä älykkäillä tallennusominaisuuksilla. Konesalin tilantarve pienenee ja energiatehok-
kuus paranee huomattavasti. 

Sisäänrakennettu replikointi ja palautuminen lisäävät vikasietoisuutta. Työasemavirtualisoinnin 
käyttökokemuskin paranee. Tietohallinto voi keskittyä teknologian sijaan yhä enemmän liiketoi- 
minnan ja yritysjohdon tukemiseen.  

Konesalissa olevien laitteiden määrää voidaan laskea työkuormien konsolidoinnilla keskimäärin 
kymmenen kertaa pienemmäksi. TCO-kustannukset ovat kolme kertaa pienemmät kuin perin-
teisissä IT-ympäristöissä3 ja kaksi kertaa pienemmät verrattuna julkiseen pilvipalveluun4.   

HPE SimpliVity
• Säästää vähintään 90 %
 kokonaiskapasiteetista
 varmistus mukaan lukien

• Palauttaa jopa 1 TB virtuaali-
 koneita 60 sekunnissa

• Tarjoaa 73 % TCO-säästöjä
 verrattuna perinteiseen 
 infrastruktuuriin
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Hyperkonvergoinnin säästöt tulevat ennen kaikkea helposta hallittavuudesta ja operoinnista. 

1) Työkuormia ajetaan pienemmällä laitemäärällä sekä paremmalla käyttöasteella, 
 eikä työkuormia tarvitse erottaa eri siiloihin. 
2) Hyperkonvergointia voidaan käyttää myös yrityksen jo käyttämän konesalin rinnalla.  
3) Sähkönkulutus ja jäähdytyskustannukset laskevat selvästi. 
4) Ylläpidon ja ylläpitosopimusten tarve laskee. Hallittavaa teknologiaa on vähemmän. 
5) Koulutusta tarvitaan vähemmän ja hankintakustannukset laskevat. 

Evaluator Groupin suorittaman laskelman4 mukaan esimerkiksi hyperkonvergoidut HPE 
SimpliVity -ratkaisut ovat selvästi edullisempia kuin Amazonin pilvi-infrastruktuuri.   

Minkälaisiin ympäristöihin hyperkonvergoitu konesali soveltuu? Se toimii asiantuntijoiden 
mukaan erityisen hyvin yli 20 virtuaalipalvelimen ympäristöissä. Hyperkonvergointi soveltuu 
virtuaalisten työkuormien ajamiseen, joissa data on pakattavissa, eli valtaosaan (noin 95 %) 
työkuormista.

Sign up for updates

Operations advantages
• Simplify management. With RMC, organizations can eliminate the complexity of managing 

traditional backup software, hardware, and servers. RMC provides a single interface through 
VMware vCenter that allows application owners to create, schedule, manage, and restore the entire 
virtualized environment. For customers who currently use VMware, these tools are familiar and well 
understood. It makes implementation easy and simplifies ongoing management.

• Increase operational efficiency. By leveraging 3PAR StoreServ SnapDiff technology, only 
changed blocks are sent to the StoreOnce system. This reduces network traffic and reduces 
the capacity requirements for the backup system. Customers can purchase less storage 
capacity and still provide improved RPOs and RTOs.

Invest effectively with HPE Technology Services

Accelerate your technology return on investment (ROI), reduce implementation time and 
impact on backup environments, and manage data more effectively with HPE services. 
HPE and HPE authorized channel partners can help you to select the right level of personalized, 
proactive, and simplified support for your business.

• The HPE RMC Software Installation and Startup Service provides deployment of the HPE RMC 
software, helping to ensure proper installation and integration in your storage environment.

• HPE Foundation Care is system-level IT hardware and software support that delivers flexible 
coverage window and response time for more choice and simplicity.

• HPE Proactive Care combines reactive and proactive services to provide easy-to-purchase, 
cost-efficient system-level support coupled with personalized expert advice and products 
connected to HPE to help prevent problems and reduce downtime.

• HPE Proactive Care Advanced builds and incorporates on Proactive Care and also gives 
customers personalized technical and operational advice from an assigned, local Account Support 
Manager for personalized technical collaboration, flexible access to specialist skills to help optimize 
business critical IT, and enhanced Critical Incident Management to help so the business is not 
affected if there is a system or device outage.

• HPE Datacenter Care provides the support you need to deploy, operate, and evolve your 
data center environment to be hybrid-cloud ready with single-point-of-accountability for 
HPE and others’ product.

Next steps

Contact your local HPE sales representative or an HPE authorized partner to design and implement 
a backup/recovery solution that will meet your needs today and allow room for expansion as your 
business grows. Find a local HPE partner. findapartner.hpe.com

To learn more about HPE support services or for information on support options, please visit:
hpe.com/services/storage.

Learn more at
hpe.com/storage/rmc
hpe.com/storage/storeonce
hpe.com/storage/3par
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Improve VMware protection
• Lower RPOs and RTOs

• Self-service restore from within vCenter

• Eliminate cost and complexity 
from backup

Haluatko lisätietoja 
hyperkonvergoidusta 
konesalista?   

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja miten sinun 
kannattaisi edetä!      
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