
Konvergencia Konvergencia 
telekomunikačných služieb telekomunikačných služieb 

aa služieb služieb datacentierdatacentier
Martin Mosný

SWAN
Cisco Expo 2009



OBSAHOBSAH

• Motivácia
• História a trendy
• Situácia na slovenskom trhu
• Dátové centrun Perpetuus
• Základné informácie
• Technické parametre
• Služby



MotiváciaMotivácia

• Prečo firmy požadujú viac manažovaných
služieb ?
– Outsourcing ako spôsob reorganizácie v roku

2009
– Predvídateľné náklady na IT
– Splnenie formálnych a kvalitatívnych

požiadaviek a štandardov
– Green IT

Ovum : IP-based Managed Service market
study (2008) : Trh manažovaných služieb 
v roku 2012 o veľkosti 66 biliónov dolárov. 
Rast trhu + 18% v najbližších štyroch rokoch.



MotiváciaMotivácia
• Dopyt po službách webhostingu a 

serverhousingu
• Služby a aplikácie vyžadujúce vysokú 

dostupnosť, stabilitu a prevádzkyschopnosť
• Zákazníci požadujúci služby s parametrami 

dátového centra bez nutnosti investícií
• Prevádzkovatelia e-shopov a rôznych e-

aplikácií – úspech závislý na stabilite a 
dostupnosti služieb

• Škálovateľné služby
• Vysoká dostupnosť

IBM uviedlo vo svojej Green IT štúdii, že
60% stredne veľkých firiem očakáva
vyčerpanie vlastnej výpočtovej a dátovej
kapacity ešte tento rok …



„„KillerKiller““ aplikaplikácieácie (?)(?)

• VoD
• Games
• Streaming Media
• Video Conferencing

10.000 IPTV zákazníkov
2 hodiny uloženého HD obsahu na zákazníka
= 108 Terabytov obsahu

50% zákazníkov využíva PauseTV, TimeShift
alebo VoD (HD) = 60 Gbps



História alebo súčasnosť ?História alebo súčasnosť ?
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Software Software asas a a ServiceService

• Googel Apps má v súčasnosti asi 2 milióny 
zákazníkov

• Amazon Web Services dnes spotrebúva viac 
prenosovej kapacity než samotný Amazon.com

• Microsoft si je vedomý rastúcej hrozby online 
aplikácií a jeho odpoveďou bude Office 2010 ktorý
bude po prvý krát zahŕňať webové verzie
najčastejšie používaných aplikácií, Word, Excel, 
PowerPoint a OneNote.



Software Software asas a a ServiceService
• Hardware
• Software
• System Integration
• Expertise
• Hosting and hosing
• Connectivity
• Application monitoring 

and support

• Ease of use
• Security
• Compliance
• Time to Market
• Cost structure



Trh Trh virtualizácievirtualizácie

IDC 2007



VirtualizáciaVirtualizácia ad absurdum ?ad absurdum ?
• Virtuálna infraštruktúra
• Virtuálna platforma
• Virtuálne servery
• Virtuálne firewally
• Virtuálna sieť
• Virtuálny desktop, BYOPC
• Virtuálny Kevin Mitnick ?

• Globálny trh, Offshoring
• Výpočtová a prenosová 

kapacita sú dnes komodity
• Spoľahlivosť je samozrejmá

• Automatické a samoobslužné
poskytovanie služieb je 

nutnosťou



Reakcia výrobcov ?Reakcia výrobcov ?

• ARMONK, N.Y. -- IBM (NYSE: IBM) today 
announced agreements for networking technology 
with Brocade, Cisco and Juniper to help businesses 
more effectively route the enormous amount of 
data and transactions being driven by an 
increasingly instrumented, interconnected, and 
intelligent world.

• Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO) has launched 
Unified Computing System (UCS) ,an ambitious 
plan to remake the data center, insisting that its 
goals rely on partnerships rather than on Cisco 
taking over the world.



Telekomunikační operátori a Telekomunikační operátori a 
dátové centrádátové centrá

• Tata Communications vlastní dátové centrá o 
celkovej ploche viac ako 90 000 m2 a plánuje
investície vo výške viac ako dva bilióny dolárov do 
rozšírenia svojich schopností uspokojovať rastúce
požiadavky svojich zákazníkov.



Telekomunikační operátori a Telekomunikační operátori a 
dátové centrádátové centrá

• Bratislava, 29. júl 2008 – Telekomunikačný
operátor Slovanet uviedol ďalšie z radu riešení pre 
firemných zákazníkov, server:LINK. Svoje
serverhousingové služby bude prevádzkovať v 
špecializovaných moderných priestoroch, servery
sú na internetovú sieť pripojené vysokou
prenosovou rýchlosťou.



Telekomunikační operátori a Telekomunikační operátori a 
dátové centrádátové centrá

• Spoločnosť Towercom, a.s rozširuje ponuku 
svojich služieb o prenájom nových technologických 
priestorov plne vyhovujúcich svetovým 
štandardom pre umiestnenie, prevádzkovanie 
a dohľadovanie IT technológií. 



Telekomunikační operátori a Telekomunikační operátori a 
dátové centrádátové centrá

• Praha, 14. října 2009 – Poptávka po housingových
centrech neustále roste, a to i v současné době
hospodářské recese. Proto celonárodní
telekomunikační operátor GTS Novera dnes
oznámil své plány na další růst v této oblasti. 
Otevření rozšířeného brněnského centra je
naplánováno na konec října tohoto roku a na jaře
bude otevřeno nové housingové centrum v Praze o 
velikosti 700 m2. Plánovaná rozšíření navazují na
otevření datového sálu v Praze, ke kterému došlo
v létě.



Telekomunikační operátori a Telekomunikační operátori a 
dátové centrádátové centrá

• Bratislava, 3. apríl 2009 – K dvom existujúcim 
dátovým centrám VNET sa na začiatku augusta 
2008 pridalo úplne nové dátové centrum pod 
názvom VNET SHC3



Telekomunikační operátori a Telekomunikační operátori a 
dátové centrádátové centrá

• Slovak Telekom stavia dátové centrum, bude 
poskytovať server housing
DSL.sk, 27.10.2009, Bratislava  

Spoločnosť Slovak Telekom dnes oznámila 
výstavbu nového dátového centra, v ktorom bude 
poskytovať služby zákazníkom z radov veľkých aj 
malých firiem. 



Dátové centrum Dátové centrum PerpetuusPerpetuus
SkupinaSkupina DanubiaTelDanubiaTel

• Infrastructure as a Service (IaaS)
– Výpočtová kapacita
– Bezpečnosť
– Sieťové riešenia

• Integrované riešenia
– WAN siete
– Hlas, dáta, video
– Manažované služby
– Plošné pokrytie a medzinárodná 

dostupnosť



Lokalita, Lokalita, InfraštruktúraInfraštruktúra
• Bratislava – Devínska n. Ves
• Samostatne stojaca budova
• Dostupná pozemná infraštruktúra
• Jednoduchý prístup (CZ, A, HU)
• Mimo záplavových zón
• Mimo chemických podnikov
• Mimo náletového kužeľa



Lokalita, Lokalita, InfraštruktúraInfraštruktúra
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Technická špecifikáciaTechnická špecifikácia

• Podlahová plocha 1.000 m2

• El. príkon 3,5 MW (cca 5kW/rack)
• Klasifikácia podľa Uptime Institute TIER III

(99,982%)
• Redundancia N+1

• Chladenie z dvoch zdrojov (sála, UPS)
• El. energia, UPS, diesel generátory
• Telekomunikačná infraštruktúra
• Pripojenie troma nezávislými optickými trasami



BezpečnosťBezpečnosť

• Systém detekcie dymu
• EPS
• SHZ (plyn HFC 227), zámky abloy, pož.dvere)
• Kamerový systém
• Monitoring systémov
• Meranie a regulácia systémov
• Prístupový systém (čítačka kariet, mag.kľúč)



ChladenieChladenie

• Redundancia chladenia N+1
• Redundancia vodných zdrojov – studne + 

vodovod
• Freecooling – chladenie vonkajším vzduchom



Elektrická energiaElektrická energia

• Vlastná slučka VN, 22kV, vlastné trafo N+1
• UPS N+1
• Motorgenerátor N+1 x 1650kW

– Štart do 15 sekúnd
– Nábeh na plný výkon do 2 minút



PowerPower UsageUsage EffectivenessEffectiveness

• Green Grid metodika
• Pomer celkovej spotreby a 

spotreby IT
– Legacy = PUE 2.0
– Modern= PUE 1.5
– Best Practices = PUE 1.3
– State of the art = 1.15

„... spotreba energie dátových centier vo 
Veľkej Británii predstavuje v súčasnosti 3% 
celkovej spotreby krajiny a toto číslo sa v 
roku 2020 zdvojnásobí, ak sa nič nezmení ...“



DatacentrumDatacentrum SLASLA

• 24/7 dohľad + monitoring
• ISO 9001
• Záloha pripojenia
• Garancia kvalifikovaného personálu
• Garancia bezpečnosti HW+SW
• Zálohovanie dát
• Podpora



Služby Služby DatacentraDatacentra

• Prenájom rackov
• Klasifikácia podľa príkonu – istič 6-32A
• Možnosť výberu napájania – 1 alebo 2 vetvy
• Možnosť výberu pripojenia 10,100,1000 Mbps
• Možnosť dodatočného mech.zabezpečenia
• Štandardný rozmer 42U, 1070x600mm



Služby Služby DatacentraDatacentra pokračpokrač..

• Prenájom časti racku
• Prenájom vlastného servera
• Prenájom virtuálneho servera
• Prenájom virtuálnej ústredne
• Prenájom virtuálneho FW, manažovaná

bezpečnosť
• Prenájom priestoru pre dáta
• Prenájom aplikačného servera



ĎĎakujem za pozornosť.akujem za pozornosť.

Martin Mosný
martin.mosny@swan.sk

www.perpetuus.sk
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