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Αγαπεηνί
ζπλεξγάηεο,
Η Άλνημε κπνξεί λα
έρεη κπεη εκεξνινγηαθά, αιιά ζίγνπξα
δελ ήξζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο καο. Καηξόο
ινηπόλ λα θεξδίζνπκε ην ρακέλν έδαθνο
ηνπ θξίζηκνπ Χεηκώλα πνπ πέξαζε κε
λέεο ηδέεο θαη δεκηνπξγηθέο ιύζεηο πνπ
ζα απμήζνπλ ηελ
απνδνηηθόηεηα όιωλ
καο. Σην παξόλ
Newsletter παξνπζηάδνπκε νινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα θάζε πεξηβάιινλ κεραλνγξάθεζεο, αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο
θαη ππνδνκήο.
Καιή αλάγλωζε,

Newsletter

Diskeeper: Μέγιζηη
απόδοζη ζε κάθε ζύζηημα
πιένλ, νη πνιιαπιέο εηθνληθέο ζπζθεπέο
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο πόξνπο από ην ίδην θπζηθό
πιηθό θαζώο θαη ηηο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο, κεγεζύλεη ζεκαληηθά ην πξόβιεκα θαη
σο εθ ηνύηνπ θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ fragmentation θαη ηελ ζπκθόξεζε
ζην I/O. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα, κία απόηνκε αύμεζε ησλ πεξηηηώλ I/Os, λα δεκηνπξγεί ζεκεία ζπκθόξεζεο κε απνηέιεζκα
ε απόδνζε θαη αμηνπηζηία λα κεηώλεηαη ηόζν, πνπ πνιιά από ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο, ή λα αληηθαηαζηαζνύλ.

Η λύζη
To Diskeeper 2011 θαη ην V-locity virtual platform disk optimizer, πξντόληα
λαπαξρίδεο ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγώλ
βειηηζηνπνίεζεο κνλάδσλ απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο Diskeeper Corporation ελζσκαηώλνπλ ηερλνινγίεο βειηίσζεο ηεο απόδνζεο ησλ δεδνκέλσλ επη-

Οrthology

Η απνδνηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ I/O
επεξεάδεη άκεζα ηελ απόδνζε θαη
ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ζε έλα νιόθιεξν ζύζηεκα, ζε έλα δίθηπν, ζε
έλα εηθνληθό πεξηβάιινλ, θαζώο θαη
ζην cloud. Παξά ηηο πξνόδνπο πνπ
έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ hardware αιιά θαη ησλ ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο, ηο fragmentation
(καηακερμαηιζμός) ηων αρτείων και
ηοσ ελεύθεροσ αποθηκεσηικού τώροσ
έρνπλ γίλεη έλα δήηεκα πνπ έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ο θαηαθεξκαηηζκόο θαζπζηεξεί ηηο επηδόζεηο ζην επίπεδν O/S θαη
είλαη ε θύξηα αηηία ηεο ζπκθόξεζεο ηνπ I/
O, ελώ επηβξαδύλεη ζπλνιηθά ηα ζπζηήκαηα. Απηό ηζρύεη γηα όια ηα ζπζηήκαηα:
laptops, desktops, servers, θαζώο θαη ζε
SAN-attached virtual servers.

Το ππόβλημα
Τν πξόβιεκα ζηνλ εηθνληθό θαηαθεξκαηηζκό είλαη όηη πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε
ηαρύηεηα ζηα επίπεδα host θαη guest ησλ
Windows θαη έηζη ζύληνκα παξνπζηάδεηαη
ζπκθόξεζε ζην εύξνο δώλεο ηνπ I/O. Δπη-

ηπγράλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε ησλ επηδόζεσλ όισλ ησλ ζπζηεκάησλ. To
Diskeeper βειηηζηνπνηεί αλά πάζε ζηηγκή
ηελ απόδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, εκπνδίδνληαο ηε ζπκθόξεζε θαη ηε κεησκέλε
απόδνζε, πνπ δεκηνπξγείηαη από ην fragmentation ησλ αξρείσλ. Τν V-Locity, κε
ηελ απνθιεηζηηθή ηερλνινγία IntelliWrite,
πξνιακβάλεη όια ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
fragmentation, παξέρνληαο βειηηζηνπνίεζε ζην παξαζθήλην θαη απμάλνληαο ζην
κέγηζην ηελ απόδνζε I/O ζε virtual servers. Χξεζηκνπνηώληαο κάιηζηα ηελ ηερλνινγία InvisiTasking, είλαη ε πξώηε εθαξκνγή εηθνληθήο βειηηζηνπνίεζεο δίζθσλ
πνπ ρεηξίδεηαη «αόξαηα» ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ζε όινπο ηνπο Windows servers θαζώο θαη ζε client ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
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πνπ ηξέρνπλ ζε Hyper-V servers ηεο Microsoft θαη ESX
servers ηεο VMware. Με ηελ αλίρλεπζε θαη ην ζπγρξνληζκό ησλ πόξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ
quests ησλ εηθνληθώλ ζπζηεκάησλ, ην V-locity απηνκαηνπνηεί ηελ απόδνζε ηνπ I/O ζε νιόθιεξε ηελ εηθνληθή
ππνδνκή, ρσξίο λα απαηηνύληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζηα
πξνγξάκκαηα defragmentation.

Απόδοζη εικονικήρ πλαηθόπμαρ
Τα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαδηθαζία θαηαθεξκαηηζκνύ, κπνξνύλ λα απνηξαπνύλ κε ην ζσζηό
ζπλδπαζκό θαη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ.
Η Diskeeper πξνζθέξεη ηε ιύζε, κε πξντόληα πνπ ελζσκαηώλνπλ πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο, γηα ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε όιε ηελ
πιαηθόξκα, ρσξίο λα δεκηνπξγεί conflicts πόξσλ ή θαη
λεθξνύο ρξόλνπο κε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ.

Ππόληψη και εξάλειψη ηος defragmentation












Μέγηζηε απόδνζε I/O ζε Virtual Servers
Βειηηζηνπνίεζε απόδνζεο ζε VMware & Hyper-V
Βειηίσζε απόδνζεο Virtual Desktop Infrastructure
Ταρύηεξν Throughput ζε VM θαη Host I/O
Βέιηηζηε ρξήζε πόξσλ VM ζε θνηλά απνζεθεπηηθά
Αύμεζε ηεο VM Density
Αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πιαηθόξκαο
Γηεθδίθεζε εηθνληθνύ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ
Μεδεληθή θαηαλάισζε πόξσλ
Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο

Αόπαηη βεληιζηοποίηζη
Η ηερλνινγία InvisiTasking επηηξέπεη λα γίλνληαη όιεο
νη ελέξγεηεο ηνπ Diskeeper θαη ηνπ V-locity ζε πξαγκα-

H ηερλνινγία IntelliWrite, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
Instant Defrag™, παξέρνπλ ηε βέιηηζηε ιύζε γηα
ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο. Η Intelliwrite απνηξέπεη πξνιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα, θαηά κέζν όξν
ην 90% ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπ δίζθνπ θαη ε
Instant Defrag εμαιείθεη ην ππόινηπν πνζνζηό, έηζη
ώζηε ηα ζπζηήκαηα λα δηαηεξνύληαη ζπλερώο, ζηε
κέγηζηε απνδνηηθόηεηά ηνπο.
ηηθό ρξόλν θαη κάιηζηα ζην παξαζθήλην, απαζρνιώληαο έηζη κεδεληθνύο πόξνπο από ηα ζπζηήκαηα θαη
απνηξέπνληαο θαη ηπρόλ conflicts κε άιιεο δηεξγαζίεο
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα.

Σςνεπγαζία με Microsoft & VMware
Με δεδνκέλν όηη ην V-locity είλαη έλα πξντόλ πνιύ
θξίζηκν γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε επηδόζεσλ ζε εηθνληθέο πιαηθόξκεο, ε Diskeeper Corporation πξνρώξεζε ήδε ζε ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηηο εηαηξείεο
Microsoft θαη VMware, γηα λα παξέρεη πιήξεο πηζηνπνηεκέλεο ιύζεηο πξνο ηηο δύν εηαηξείεο.













Ταρύηεξεο επηδόζεηο
Μεησκέλα παγώκαηα θαη crashes
Μεησκέλν I/O Activity
Μεγαιύηεξε δηάξθεηαο δσήο δίζθσλ
Ταρύηεξε εθθίλεζε θαη πξόζβαζε
Ταρύηεξε πξόζβαζε εθαξκνγώλ
Πξόιεςε θαηαθεξκαηηζκνύ
Άκεζν θαη απηνκαηνπνηεκέλν Defrag
Γηαρείξηζε ειεύζεξνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ
Κακία επίδξαζε ζε πόξνπο ζπζηήκαηνο
Μεησκέλεο θιήζεηο Help Desk

Να ζεκεηώζνπκε ηέινο, όηη ε Diskeeper Corporation,
κεηνλνκάζηεθε από ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2012, ζε Condusiv Technologies. H ιέμε Condusiv ππνδειώλεη ηελ
έκθαζε πνπ δίλεη ε εηαηξεία ζηηο δπλαηόηεηέο ηεο θαη
ζην κέιινλ, παξέρνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο ππεξεζίεο
θαη εξγαιεία πνπ ζα επεθηείλνπλ πεξαηηέξσ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά θαη ηε καθξνδσία
ησλ επηρεηξήζεσλ, ζήκεξα θαη αύξην. Τα προϊόνηα ηης
Diskeeper Corporation διαηίθενηαι ζηην Ελλάδα από ηην
Orthology. Για να καηεβάζεηε δωρεάν δοκιμαζηική
έκδοζη επιζκεθηείηε ηο www.condusiv.com
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