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W SKRÓCIE

CEL
Firma Linxdatacenter 
postanowiła rozszerzyć 
portfolio usług świadczonych 
Klientom o usługi typu IaaS 
(Infrastructure-as-a-Service), 
czyli infrastruktury na żądanie. 
Planowana rozbudowa 
wiązała się z dwoma 
poważnymi wyzwaniami: 
zintegrowaniem nowych 
rozwiązań z istniejącą, bardzo  
rozbudowaną już infrastrukturą 
teleinformatyczną oraz 
przeprowadzeniem wdrożenia 
w niezwykle krótkim czasie.

ROZWIĄZANIE
• Stworzenie wirtualnego 

centrum danych w 
Linxdatacenter bazującego 
na najnowszym pakiecie 
VMware vCloud Suite 5.1.

• Rozszerzenie portfolio usług 
świadczonych klientom 
o usługi infrastruktury 
na żądanie (IaaS) w 
oparciu o platformę 
FlexPod składającą się 
z najnowocześniejszych 
rozwiązań takich fi rm jak 
VMware, Cisco oraz NetApp.

• Szkolenia pracowników 
Linxdatacenter.

Międzynarodowe datacenter w centrum Warszawy

Linxdatacenter, stanowiący część Linx Group, to międzynarodowy dostawca rozwiązań 
w zakresie centrów danych. Oferuje połączenie najnowocześniejszej technologii, 
międzynarodowej wiedzy specjalistycznej i silnej pozycji w regionie. Siedziba 
Linxdatacenter mieści się w Amsterdamie. 

Spółka ma oddziały w Europie Środkowej 
i Wschodniej, w tym w Moskwie, Sankt 
Petersburgu, Tallinnie oraz Warszawie, 
gdzie jest właścicielem i operatorem 
centrów danych. Linxdatacenter to 
siostrzana marka dla Linxtelecom, 
międzynarodowego dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, dysponującego 
nowoczesną siecią o unikalnym zasięgu 
w regionie. Wyjątkowa propozycja 
Grupy Linx, która wyróżnia ją na rynku 
i umożliwia klientom uproszczenie 
procesów zarządzania danymi, oparta 
jest na zintegrowanej ofercie centrum 
danych, rozwiązań cloudowych i 
łączności. Planem Grupy jest rozszerzać 
działalność związaną z rozwiązaniem 
LinxCloud a tym samym stać się jednym z 
większych graczy na rynku CEE.

Nowe wyzwania dla centrów 
danych
Linxdatacenter stale się rozwija 
odpowiadając na rosnące potrzeby 
Klientów. Firmy decydujące się na 
rozwiązania w chmurze wymagają, by 
były one bezpieczne i bezawaryjne, dane 
w nich przechowywane stale dostępne, 
a sama usługa elastyczna – by w razie 
potrzeby można było ją dowolnie i szybko 
rozbudowywać i konfi gurować.

Stając przed takimi wyzwaniami 
Linxdatacenter postanowił rozszerzyć 
portfolio usług świadczonych swoim 
Klientom o usługi infrastruktury 
na żądanie (Infrastructure-as-a-
Service, IaaS) w oparciu o platformę 
FlexPod. Dotychczasowi i przyszli 
Klienci, korzystający z usług typowo 
telekomunikacyjnych i kolokacji, zyskali 
możliwość wynajmu kompletnych 
środowisk wirtualnych – wirtualnego 
centrum danych. W praktyce oznacza 
to możliwość samodzielnego 
tworzenia i administrowania serwerów 
wirtualnych dzięki dostępowi do mocy 
obliczeniowych, pamięci RAM oraz 

znaczącej pojemności dyskowej. Całość 
rozwiązania sprzętowego zarządzana 
jest przez produkty zawarte w pakiecie 
VMware vCloud Suite 5.1.

Kompleksowa platforma z 
nowym pakietem
Firma Comtegra, która zajmowała 
się wdrożeniem projektu, stanęła 
przed dużym wyzwaniem m.in. ze 
względu na konieczność integracji 
rozwiązania „chmury prywatnej” w 
bardzo rozbudowane międzynarodowe 
środowisko teleinformatyczne, w 
którym działają systemy Linxdatacenter. 
Fundamentem rozwiązania było 
nowo wybudowane, jedno z 
najnowocześniejszych w Regionie  
Europy Środkowo-Wschodniej centrum 
danych zlokalizowane w centrum 
Warszawy. Centrum danych spełnia 
rygorystyczne wymagania standardu 
Tier-3. Bazuje na najnowocześniejszej 
infrastrukturze sieciowej Cisco. 
Wybierając warstwę serwerową pod 
usługę LinxCloud zdecydowano się na 
blade’owe rozwiązanie tego samego 
producenta. Wynikało to z niezawodności 
sprzętu, jak również centralnego 
zarządzania infrastrukturą i unikalną 
integracją z platformą vSphere w zakresie 
wirtualizacji sieci. Mając na względzie 
takie wymagania, do wdrożenia 
została wybrana fi rma Comtegra, która 
dysponuje dużym doświadczeniem we 
wdrażaniu środowisk wirtualnych na 
platformie Cisco. Pozwoliło to skupić się 
na dopracowaniu wdrożenia bez obaw o 
stabilność samego systemu. 

Zastosowany Cisco Unifi ed Computing 
System zapewnia szereg funkcji, które 
przypieczętowały wybór takiego 
rozwiązania. Jednolita warstwa 
zarządzania serwerami, sieciami LAN 
oraz SAN zredukowała czas wkładany 
w codzienną administrację oraz 
umożliwiła bardzo szybkie i bezbłędne 



C U S T O M E R  C A S E  S T U DY  /  2

VMWARE CASE STUDY

„Klienci chcą mieć pewność, że 
ich dane są bezpieczne oraz 
chcą wiedzieć, gdzie dokładnie 
te dane są przechowywane. 
Wszystkie te wymogi 
spełnia usługa LinxCloud. 
Usługa ta, zwana „prywatną 
chmurą” pozwala naszym 
Klientom na przetwarzanie 
i przechowywanie danych 
na bezpiecznej platformie 
przy jednoczesnej redukcji 
kosztów związanych z 
administracją i konserwacją 
sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania. 
„Chmura” pozwala również na 
elastyczne i natychmiastowe 
dostosowywanie wydajności 
platformy sprzętowej 
do aktualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa. Ta 
sama zasada dotyczy 
oprogramowania, którego nie 
trzeba już kupować, można 
płacić za jego wykorzystanie 
tak, jak dzisiaj płaci się np. za 
zużycie prądu. Jest to opcja 
dużo tańsza w porównaniu 
do tradycyjnego modelu 
licencjonowania.”

Arno Coster, Chief Operating Officer

implementowanie nawet najbardziej 
skomplikowanych środowisk/infrastruktur 
IT. Architektura Cisco UCS umożliwia 
kompleksowe zarządzanie wszystkimi 
serwerami fi zycznymi Klienta z poziomu 
pojedynczej konsoli administracyjnej. W 
połączeniu z platformą VMware oferuje 
ona aktualnie jedyną na rynku, natywną 
wirtualizację interfejsów sieciowych. 

Redundancja wszystkich połączeń oraz 
elementów zarządzających, a także 
sprzętowe przełączanie interfejsów IP, 
gwarantowały zakładane, bardzo wysokie 
poziomy dostępności. Zastosowanie 
architektury połączeń opartej o 
protokół DCE (Data Center Ethernet) 
pracujący z szybkością 10Gb/s zapewniło 
odpowiednią nadwyżkę wydajności. 
Platforma umożliwia również poszerzenie 
usługi wirtualnego DC o serwery i zasoby 
fi zyczne z pełną izolacją środowisk, 
zgodną z założeniami multi tenancy w 
chmurach publicznych. 

W warstwie składowania danych 
zastosowano wieloprotokołowe, 
replikowane pomiędzy różnymi 
lokalizacjami, macierze NetApp. Całość 
rozwiązania zaplanowana została 
tak, aby umożliwiała rozbudowę z 
zachowaniem ideologii zarówno Scale-In 
jak i Scale-Out, pozwalając tym samym 
na niemal nieograniczony rozwój oraz 
modyfi kację właściwie wszystkich 
elementów rozwiązania z gwarancją 
izolacji poszczególnych Klientów 
oraz zapewnienia deklarowanych 
poziomów SLA. Bardzo ważne dla nas 
było, aby zapewnić naszym Klientom 
odseparowanie środowisk, które 
najefektywniej jest realizowane przez 
rozwiązania VMware. 

vCloud Suite 5.1 napędza 
LinxCloud
W warstwie wirtualizacji Comtegra 
– zamiast implementacji używanej 
powszechnie poprzedniej wersji 
rozwiązania (pakietu) – zdecydowała 
się na wdrożenie najnowszego pakietu 
VMware vCloud Suite w wersji 5.1. 
To najnowsze rozwiązanie zapewnia 
olbrzymie możliwości serwisowania 
rozwiązania w trybie 24/7 oraz w 
porównaniu do poprzednich wersji, 
niezwykłą elastyczność konfi guracji 
i wydajność. Ponadto rozwiązanie 
vCloud Suite jest kompletne i jako 
jedyne na rynku zapewnia równoważne 
funkcjonalności dla systemów z rodziny 

Windows i Linux, pozostawiając 
obiorcy pełną swobodę wyboru. 
LinxCloud to pierwsze rozwiązanie 
na rynku umożliwiające wdrożenie 
programowo zdefi niowanego centrum 
przetwarzania danych. vCloud łączy 
w sobie czołowe rozwiązania VMware 
z zakresu wirtualizacji, infrastruktury 
chmury obliczeniowej oraz zarządzania, 
co upraszcza wdrażanie środowiska 
przetwarzania w chmurze. Pełna 
integracja ze wszystkimi elementami 
infrastruktury sprzętowej pozwala 
zarządzać środowiskiem z jednej 
konsoli operatorskiej. Programowo 
zdefi niowane centrum przetwarzania 
danych zapewnia elastyczność, 
wydajność i niezawodność usług 
informatycznych poprzez wdrożenie 
wirtualizacji we wszystkich obszarach 
— od przetwarzania i pamięci masowej 
po usługi sieciowe, zabezpieczenia i 
dostępność. Architektura programowo 
zdefi niowanego centrum przetwarzania 
danych skupia w sobie wszystkie 
zasoby sprzętowe w ramach łącznej 
mocy obliczeniowej, a następnie w 
automatyczny, bezpieczny i wydajny 
sposób przydziela ją wedle potrzeb 
poszczególnym aplikacjom. 

VMware vCloud Suite 5.1 dostarcza 
Klientom wszystkie elementy niezbędne 
do wdrożenia i obsługi infrastruktury 
chmury obliczeniowej i zarządzania nią, 
takie jak wirtualizacja, usługi programowo 
zdefi niowanego centrum przetwarzania 
danych, udostępnianie oparte na 
regułach, odtwarzanie po awarii oraz 
zarządzanie procesami i aplikacjami.

Duże wyzwanie w krótkim 
czasie
Poza znaczną złożonością systemu 
dużym wyzwaniem dla wszystkich był 
krótki termin realizacji wdrożenia. Od 
momentu kiedy została postawiona 
platforma sprzętowa, czyli cały hardware, 
na której można było zacząć konfi gurację 
rozwiązania programowego, do czasu w 
którym zostało oddane pierwsze konto 
demo, minął  miesiąc.

Kolejne kilka tygodni trwało 
przygotowanie środowiska do użycia 
produkcyjnego. Nie można było skrócić 
czasu potrzebnego na liczne testy 
platformy, aby w ręce Klienta trafi ło 
kompletne, sprawdzone i bezpieczne 
środowisko. Pomimo krótkiego czasu 
wdrożenia, jeśli chcielibyśmy policzyć 
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„W Polsce rozwiązania 
chmur prywatnych VMware 
są standardem dla dużych 
i średnich organizacji. 
Zastosowanie pełnego pakietu 
vCloud Suite do budowy 
publicznej chmury IaaS nie 
miało jednak jeszcze miejsca w 
naszym kraju. Mimo że jest ono 
relatywnie drogie, to nie ulega 
wątpliwości, że ten dostawca 
jest liderem technologicznym, 
a konkurencja jest za nim 
daleko w tyle”.

Przemysław Bandurski, System Engineer, 
Comtegra 

roboczogodziny lub osobo dni pracy, 
to okazałoby się, iż pracowała przy nim 
armia wysokowykwalifi kowanych ludzi w 
trybie dwu, a czasem i trzyzmianowym. 
Nad realizacją każdej z części projektu 
czuwał dedykowany inżynier, a całość 
nadzorował doświadczony Project 
Manager. Poziom złożoności wyzwania 
podnosił fakt, że integrator zdecydował 
się wdrożyć rozwiązanie – vCloud Suite 
5.1 – zaledwie1,5 tygodnia po jego 
premierze. Oznacza to, że nie było dotąd 
żadnych wcześniejszych implementacji, 
do których można byłoby się odnieść 
w razie jakichkolwiek problemów. 
Okazało się jednak, że doświadczenie 
Comtegry, bliska współpraca z dostawcą 
rozwiązania, tzn. fi rmą VMware oraz 
budowa samego pakietu umożliwiły 
szybkie i praktycznie bezproblemowe 
jego wdrożenie. 

Dzięki tej decyzji, podczas gdy inni Klienci 
zastanawiają się nad przejściem na nowe 
rozwiązanie, w pakiecie vCloud Suite 5.1 w 
Linxdatacenter instalowane są już kolejne 
wersje elementów pakietu usprawniające 
działanie i jego funkcjonalność.

Pionierska na skalę regionu 
implementacja umożliwia świadczenie 
Klientom końcowym usługi 
wirtualnego lub hybrydowego data 
center na poziomie dostępności  
klasy Enterprise, zapewniając pełną 
kontrolę nad aspektami sieciowymi 
oraz znacznie zmniejszając czas 
potrzebny na dostarczenie przez 
Klienta nowych aplikacji. Wszystko 
to przy znacznie niższych kosztach 
wdrożenia i eksploatacji w porównaniu 
do tradycyjnego rozwiązania. To 
również otworzyło dla nieco mniejszych 
podmiotów możliwość korzystania z tego 
środowiska, na zakup którego – w modelu 
chmury prywatnej – nie mogliby sobie 
pozwolić. 

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Środowisko rozbudowanego 

funkcjonalnie datacenter, 
dostępne dotychczas 
jedynie dla największych 
przedsiębiorstw klasy 
Enterprise, stało się dostępne 
za rozsądną cenę nawet dla 
niewielkich organizacji.

• Krótki czas (kilka godzin) 
uruchomienia centrum 
przetwarzania danych w 
chmurze w porównaniu do 
tradycyjnych wielomiesięcznych 
wdrożeń. 

• Brak konieczności zakupu 
sprzętu i wielotygodniowego 
oczekiwania na dostarczenie, 
instalacje, wdrożenie i testy.

• Wysoka wydajność i elastyczna 
konfi guracja platformy, którą 
można rozbudowywać nawet 
na krótki okres chwilowego 
zapotrzebowania Klienta na 
moc obliczeniową.

• Możliwość rozbudowy systemu 
z zachowaniem ideologii 
Scale-In oraz Scale-Out.

• Możliwość błyskawicznego 
odtworzenia konfi guracji 
środowiska w przypadku 
częściowej lub całkowitej 
awarii rozwiązania, jak również 
migracji do innego data 
center bez konieczności jego 
wyłączania.


