IT ontwikkelingen voor zakelijk leiders
Alle posts van Stellars wekelijkse blog uit 2015-2016 gebundeld
Door Lynsey de Hooge

Voorwoord
Dit boek bundelt alle blogposts van Stellar Business Computing, geschreven van april 2015
tot en met september 2016. Het is bedoeld voor zakelijk leiders die behoefte hebben aan
informatiebronnen die hun inzicht in technologische ontwikkelingen en de invloed hiervan op
de bedrijfsvoering vergroten, zodat zij gefundeerde strategische beslissingen kunnen
nemen.
De blogposts zijn geschreven door mij, Lynsey de Hooge. Als leiderschapscoach ben ik altijd
op zoek naar middelen voor effectiever leiderschap en effectievere business. In dit boek
staat de rol van technologie als succesfactor centraal.
Hoewel de posts op chronologische volgorde in het boek voorkomen, staan ze grotendeels
op zichzelf en kunnen daarom los van elkaar gelezen worden.
Veel leesplezier!
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Gewoon omdat het kan.
maart 2015

Meer en meer data
We creëren steeds meer digitale data. Niet alleen omdat we wat veel zaken betreft zijn
overgestapt van fysiek naar digitaal, maar ook omdat de drempel om data te creëren vaak
heel laag ligt. Zo nemen we tientallen foto’s waar we er vroeger maar één hadden genomen.
‘Gewoon omdat het kan.’ We bewaren veel data ook lang, want ‘Je weet maar nooit.’

Opslaan steeds efficiënter
Een belangrijke oorzaak van de lage drempel is de steeds grotere efficiëntie die wordt
behaald in het opslaan van data. Het gaat gemakkelijk, snel en wordt steeds goedkoper.
Voor de prijs waar we vroeger een floppy van 1 MB kochten, kopen we nu opslagmiddelen
waar je 100.000 keer zoveel data op kwijt kan. We hebben ook minder ruimte nodig om data
op te slaan door intelligente, technologische ontwikkelingen. Data deduplicatie bijvoorbeeld,
verwijdert dubbelen in data. Datacompressie elimineert overbodigheden, waardoor het
compacter wordt. Mechanismen als consolidatie, virtualisatie en cloud kunnen ervoor zorgen
dat we data niet op meerdere plekken hoeven te hebben, maar dat een link volstaat om
toegang te krijgen tot de data. Dat scheelt ook weer ruimte.

Weggooien voor overzicht?
Ondanks die efficiëntie in opslag, krijg je soms misschien de neiging om data weg te gooien.
Je verwacht toch dat minder data gemakkelijker te managen is, waardoor de data ook beter
gevonden en benut kan worden zodra nodig. Het lijkt daarom bijvoorbeeld een logische
beslissing om financiële data van ouder dan, zeg, zeven jaar weg te gooien, omdat je het
niet meer nodig zou hebben.

Bewaren voor nieuwe kansen
Toch kan het interessant zijn om data die je nu niet nodig hebt, en waarvan je op het eerste
gezicht denkt het nooit meer nodig te hebben, wel te bewaren. Mogelijk kan het namelijk in
de toekomst of nu al voor andere bedrijven heel veel waard zijn.
Ga eens na wat voor data er allemaal op uw systemen staat. Welke data gebruikt u wel,
welke niet? Zou het handig zijn om meer overzicht te scheppen, of zijn er nieuwe,
interessante toepassingsgebieden voor uw data?
In de volgende post meer over toepassingen van data.
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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en het is…
strategische informatie.
april 2015

Bedrijven verzamelen toenemende hoeveelheden data (feiten, getallen, tekst) in
verschillende vormen en databases, waaronder
– operationele of transactionele data, zoals verkopen, kosten en voorraden
– nonoperationele data, zoals voorspellende data en macro-economische data
– metadata; data over data, zoals data woordenboek definities.
Data wordt waardevol als er informatie uit opgemaakt kan worden. Zo kunnen patronen,
associaties, of relaties in data helpen bij strategische beslissingen en er toe leiden dat
kosten worden verminderd, omzet wordt verhoogd of nieuwe mogelijkheden worden
gecreëerd.
Met behulp van datamining kun je informatie uit data creëren.

Het concept datamining
Datamining is een analytische tool die gebruikers de gelegenheid biedt data vanuit
verschillende dimensies of invalshoeken te analyseren, te categoriseren en de
geïdentificeerde relaties samen te vatten. Technisch gezien is datamining het proces van het
vinden van correlaties of patronen in grote databases.
Hoewel de term datamining relatief nieuw is, is de technologie dat niet. Echter, innovaties in
computer rekenkracht, disk storage en statistische software verhogen enorm de
nauwkeurigheid van de analyses terwijl de kosten worden verlaagd, waardoor het concept
steeds interessanter wordt.

Wat is het nut van datamining?
Er zijn zeer uiteenlopende toepassingsgebieden voor datamining. Zo wordt het door
bijvoorbeeld retail bedrijven gebruikt om patronen in aankopen te ontdekken, zodat
marketing effectiever kan worden ingezet. Als bijvoorbeeld uit analyse blijkt dat als
consumenten koffie kopen, ze vaak ook melk kopen, dan kan een supermarkt beslissen om
de koffie en melk dicht bij elkaar in de winkel te plaatsen.
Nou is dit een erg voor de hand liggende combinatie. Datamining is met name interessant
om verbanden te ontdekken die je zelf niet had kunnen verzinnen, zoals ontwikkelingen in
gezinssamenstellingen van consumenten.
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Ook in de wetenschap kan datamining veel opleveren. Zo kan het gebruikt worden om
verbanden in DNA van individuen op te sporen om meer informatie over ziektes te
ontdekken en het uiteindelijk beter te kunnen voorkomen of bestrijden.
Verder is datamining een belangrijk onderdeel van het business concept van organisaties
als Facebook en Google. Zo laten zij adverteerders tegen kosten gebruik maken van hun
enorme databases, waardoor de adverteerder meer rendement uit zijn advertenties kan
halen.

Is datamining interessant voor mijn bedrijf?
Om accurate resultaten te krijgen uit datamining, moet het wel goed gebeuren, want
‘garbage in, garbage out’. Databases zijn vaak vervuild door voornamelijk invoerfouten.
Daarom moeten ze eerst opgeschoond worden. Eventueel is het nodig om een
datawarehouse te ontwikkelen, zodat data vanuit verschillende databases kan worden
geïntegreerd en er gecentraliseerd data management komt. Daarbij moet de data een
bruikbaar formaat hebben en als er belangrijke data ontbreekt moet het misschien ingekocht
worden.
De grote vraag is of de resultaten die datamining voor u kunnen opleveren de investering
waard zijn. Om een goede beslissing te nemen is het handig om te brainstormen met de
betreffende afdeling waarvoor u het zou willen gebruiken. Welke strategische informatie zou
voor u interessant kunnen zijn en wat kan het opleveren? Ook kan het een slimme stap zijn
om een goede business intelligence of datamining specialist te raadplegen.
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How about the cloud?
april 2015

Het begrip cloud computing wordt steeds bekender onder niet-technici. Managers van
bedrijven vragen aan elkaar ‘Zit jij al in de cloud?’. Vaak valt er in zulke situaties onzekerheid
bij deze managers te bespeuren. Men lijkt zich te schamen als ze nog niet ‘in de cloud
zitten’, terwijl degenen die dit wel doen misschien niet precies weten wat voor effect het nou
heeft op het bedrijf. Heel vreemd is dit niet, aangezien het een veelomvattend begrip is dat
op verscheidene manieren toegepast kan worden. Toch is het heel belangrijk om een goed
beeld te krijgen wat het is en wat het voor uw bedrijf kan betekenen. De voordelen kunnen
namelijk gigantisch zijn, en als bepaalde nadelen niet voldoende getackeld worden kunt u
zich enorme problemen op de hals halen.

Wat is nou eigenlijk cloud computing?
De NISTs (National Institute for Standards ans Technology) laatste definitie van cloud
computing is als volgt (vertaald vanuit het Engels): Cloud computing is een model voor het
mogelijk maken van alomtegenwoordige, geschikte, op aanvraag beschikbare netwerk
toegang tot een gedeelde poel van configureerbare computing middelen (bijv. netwerken,
servers, opslag, applicaties, en diensten) die snel kunnen worden verstrekt en vrijgegeven
met minimale management inspanning of service provider interactie.
Cloud computing kan in zeer uiteenlopende vormen bestaan. Volgens de NIST is er wel een
aantal eigenschappen essentieel om iets cloud computing te noemen:

Essentiële eigenschappen
Essentieel voor cloud computing is dat het self service op aanvraag is. Tevens moet de
toegang over het netwerk gestandaardiseerd zijn, zodat de middelen via diverse apparaten,
zoals smartphones en laptops, bereikt kunnen worden. Daarbij moeten de resources
samengevoegd zijn, en moeten de gebruikers deze vrijwel ongelimiteerd kunnen gebruiken
in de mate waarin ze deze nodig hebben op het betreffende moment. Ten slotte moet het
gebruik van de middelen kunnen worden gemonitord, beheerd en gerapporteerd om
transparantie voor zowel de provider als de gebruiker te bieden.

Is de cloud wat voor mijn bedrijf?
Zonder voldoende kennis van het concept is het zeer lastig te beslissen of cloud computing
geschikt is voor uw situatie. Er worden vele voordelen genoemd van de technologie. Echter,
deze voordelen zijn niet op elke situatie van toepassing, en de bijkomende nadelen kunnen
de voordelen overtreffen. Daarbij zijn er diverse cloud modellen, met elk hun eigen voor- en
nadelen. Door middel van gedegen analyses kan worden bepaald of geschat wat de effecten
van de afzonderlijke eigenschappen van de cloud modellen zullen zijn voor de betreffende
situatie, en wat daarom de beste keuze is. Advies inwinnen door gespecialiseerde en
ervaren technici op dit gebied is met name interessant/onmisbaar als het gaat om bijv.
complexe bedrijfsprocessen of gevoelige data.
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Volgende week meer over cloud computing.
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Cloud: Goed of fout?
april 2015

Er kan niet simpelweg gesteld worden dat cloud computing goed of fout is. Het heeft een
hoop voordelen, maar ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’.
De in dit artikel genoemde lijst van voor- en nadelen van cloud computing is niet compleet.
Ook zijn ze niet allemaal op iedere situatie (in dezelfde mate) van toepassing, aangezien dat
afhankelijk is van bijvoorbeeld uw huidige IT infrastructuur en het cloud model waar u voor
kiest. Het doel is om u een basis inzicht in de mogelijke toegevoegde waarde van het
mechanisme te bieden.

Voordelen cloud computing
Verbeteringen op IT-gebied gaan vaak gemoeid met de termen snelheid, flexibiliteit, en
kostenbesparing. Dit is ook datgene wat cloud computing kan bieden, d.m.v. de volgende
punten:
●

●

●

●

●
●

●

Gemakkelijk toegang tot data en computing middelen: Werken kan op elke
locatie, op elk moment, met verschillende apparaten, mits er een internet connectie
is. Dit is ook wel bekend als ‘het nieuwe werken’. Een groot voordeel is dat het de
productiviteit verhoogt.
Tegelijkertijd werken aan dezelfde data: Bestanden hoeven niet meer heen en
weer gestuurd te worden omdat er niet meer om de beurt aan gewerkt hoeft te
worden, wat ook de productiviteit doet toenemen.
Wendbaarheid van IT middelen: Doordat de IT middelen samengevoegd zijn en
gedeeld worden, kunnen ze gebruikt worden waar en wanneer nodig. Zo kunnen de
middelen veel efficiënter worden benut. (Veel systemen worden slechts voor 10-20%
benut).
Schaalbaarheid in IT middelen: Bij bepaalde cloud modellen kun je vrijwel
ongelimiteerd op- en terugschalen aan de hand van de behoefte. Een belangrijk
voordeel is dat je hierdoor geen dure middelen hoeft aan te schaffen voor taken die
veel capaciteit nodig hebben maar slechts eenmalig of infrequent voorkomen. Dit kan
gepaard gaan met betalingsmodellen die ervoor zorgen dat je alleen betaalt voor wat
je gebruikt.
Simpeler onderhoud: Onderhoud hoeft niet voor elke gebruiker apart te gebeuren,
maar slechts eenmaal, wat tijd en geld scheelt.
Uitbesteed beheer: Als het beheer wordt uitbesteed aan de cloud provider, dan
wordt dit werk hoogstwaarschijnlijk door specialisten gedaan. Het is aannemelijk dat
het beheer dan goed gebeurt en u hoeft hiervoor dan zelf geen werknemers in dienst
te hebben.
Hoge kwaliteit binnen bereik: Sommige technologieën kunnen te prijzig zijn voor
bepaalde bedrijven om op te hoesten. Als zij clouddiensten afnemen van een
provider kunnen ze er misschien toch van profiteren, doordat de kosten ervan over
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alle gebruikers wordt verdeeld. Zo kun je misschien ineens gebruikt maken van
state-of-the-art beveiligingstechnologieën.

Nadelen cloud computing
●

●

●

Minder controle over data-veiligheid: Veel bedrijven durven hun data niet in de
cloud te zetten, omdat ze bang zijn dat er iets met hun data gebeurt. Bepaalde cloud
modellen houden in dat de data niet meer in eigen beheer en/of op eigen locatie is,
dat de provider eigenaar wordt van de data, of dat de data onder een andere
wetgeving dan de Nederlandse valt. Vertrouwen in een cloud provider en de
voorwaarden waaronder deze diensten levert spelen hierbij een belangrijke rol.
Afhankelijkheid van de internetconnectie: Omdat toegang altijd via internet gaat,
is de internet connectie heel belangrijk. Afhankelijk van de gevolgen van een
disconnectie kan er bepaald worden of het interessant is een redundante connectie
te hebben.
Minder vrijheid: Hoe completer de dienst is die u afneemt van een cloud provider,
hoe minder zeggenschap u heeft over de inrichting ervan.

Er zijn natuurlijk ook andere nadelen, zoals de nadelen die gemoeid gaan met verandering
(denk aan weerstand van de gebruikers). Deze lijst is nu even beperkt tot cloud-specifieke
nadelen.
Volgende post meer over verschillende cloud modellen, wat bovengenoemde lijst in een
ander perspectief zet.
Stay tuned
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De cloud keuze is reuze.
april 2015

Zoals eerder gezegd is er geen ‘one size fits all’ cloud oplossing. Om de vruchten te plukken
van cloud computing dienen er weloverwogen beslissingen genomen te worden m.b.t. de
eigenschappen van de oplossing. Maar hoe maak je nou de juiste beslissingen? En
waarover moet beslist worden?

Service modellen
Software as a service (SAAS): Dit is de mogelijkheid die aan de consument wordt geboden
om gebruik te maken van de providers applicaties die op een cloud infrastructuur draaien.
De consument managet en beheert de cloud infrastructuur niet, met mogelijke uitzondering
van beperkte gebruikers specifieke configuratie instellingen.
Platform as a service (PAAS): Dit is de mogelijkheid die aan de consument wordt geboden
om door de consument gecreëerde of verkregen applicaties te implementeren op de cloud.
De consument managet en beheert de cloud infrastructuur niet, maar heeft wel controle over
de geïmplementeerde applicaties en mogelijk over de configuratie instellingen voor de
hosting omgeving voor de applicaties.
Infrastructure as a service (IAAS): Hierbij wordt de consument de mogelijkheid geboden
om te voorzien in verwerkings-, opslag-, en netwerk computing middelen waarbij de
consument in staat is om willekeurige software, waaronder besturingssystemen en
applicaties, te implementeren en te draaien. De consument managet en beheert de cloud
infrastructuur niet, maar heeft wel controle over besturingssystemen, opslag en
geïmplementeerde applicaties en mogelijk beperkte controle over bepaalde
netwerkcomponenten.

Implementatie modellen
Private: De cloud infrastructuur is ingericht voor exclusief gebruik door een organisatie
bestaande uit meerdere consumenten. Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend
worden door de organisatie, een derde partij of een combinatie hiervan en kan zowel wel als
niet op de locatie van de consument staan.
Community: De cloud infrastructuur is ingericht voor exclusief gebruik door een specifieke
gemeenschap van consumenten van organisaties die gemeenschappelijke belangen
hebben. Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door een of meer van de
organisaties uit de gemeenschap, een derde partij of een combinatie hiervan, en kan zowel
wel als niet op de locatie van de consument staan.
Public: De cloud infrastructuur is ingericht voor open gebruik door het grote publiek. Het kan
in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door een zakelijke-, academische- of
overheidsorganisatie of een combinatie hiervan. Het is op locatie van de cloud aanbieder.
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Hybrid: De cloud infrastructuur is een combinatie van een of meer verschillende cloud
infrastructuren (private, community of public), welke unieke entiteiten blijven, maar aan
elkaar verbonden zijn door gestandaardiseerde of particuliere technologie die data en
applicatie draagbaarheid mogelijk maakt.

Wat beslis je?
Public, private, hybrid of community cloud?
Als de data die u overweegt naar de cloud te verplaatsen gevoelige data, kritische data of
kritische bedrijfsprocessen betreft, is het waarschijnlijk veiliger om voor een private cloud
dan voor een public cloud te kiezen. Als het naast deze vormen ook minder gevoelige en
kritische data en processen betreft, kan een hybrid cloud een goede oplossing zijn. Een
community cloud kan voor organisaties met vergelijkbare cloud vereisten voordelen bieden,
zoals kostenbesparing en het gemakkelijk delen van informatie.
Hoeveel service?
Om het juiste service model te bepalen is het handig om te kijken hoeveel vrijheid en
controle uw bedrijfsprocessen vereisen m.b.t. de inrichting van de cloud. Als u veel
zeggenschap wenst te hebben, kan het handig zijn om voor PAAS of zelfs IAAS te kiezen. U
kunt dan zelf engineers in dienst nemen om de cloud verder te ontwikkelen zodat deze uw
wensen tegemoet komt. Echter, mogelijk is het interessanter om aan cloudsourcing te doen,
zodat u hier niemand voor aan hoeft te nemen en wordt ontzorgd omdat u het overlaat aan
een specialist.

Welke locatie; on premises of off premises?
Verder dient er beslist te worden wat de locatie van de cloud wordt. Als data veiligheid en
controle een rol spelen kan het een goed gevoel geven om de cloud bij u op locatie te
hebben staan. Hou er wel rekening mee dat een datacenter misschien toch een slimmere
keuze is, aangezien datacenters vaak veiligheidsmaatregelen hebben getroffen die te duur
of te complex zijn om zelf te nemen (denk aan brandveiligheidsmaatregelen).
Wat natuurlijk ook mogelijk is, is dat het de beste keuze is om niet over te gaan op cloud
computing. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat de kosten die gemaakt moeten
worden om deze technologie succesvol te laten functioneren te hoog zijn voor het bedrijf om
er onder de streep echt van te profiteren.
Bovenstaande informatie geeft een globaal inzicht in welke aspecten o.a. een rol spelen bij
het cloud decision-making proces. Het daadwerkelijke proces is veel intensiever. Mocht u
binnenkort overgaan op cloud computing; besteed voldoende energie aan het keuzeproces.
Zorgvuldigheid is effectiviteit.
De volgende link geeft een voorbeeld van een boomdiagram om te kiezen tussen een
private cloud en een public cloud:
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https://www.its.uq.edu.au/filething/get/12331/Cloud%20deployment%20model%20decision%

20tree.pdf
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Verdwijnt de interne IT afdeling?
mei 2015

Ontwikkelingen veranderen organisaties
Outsourcing, het verkrijgen van diensten of producten van een ander bedrijf in plaats van het
zelf ontwikkelen van de diensten en producten, is een proces waarvan het gebruik nog
steeds toeneemt en men verwacht dat het gebruik blijft toenemen voor alle bedrijfsfuncties,
waaronder IT. Het wordt gezegd dat IT de voornaamste functie is die uitbesteed wordt.
De samensmelting van de outsourcing trend met de trend in cloud computing leidt zelfs tot
een nieuw concept; cloudsourcing. Cloudsourcing is een vorm van IT Business Process
Outsourcing met de voordelen van de cloud.
De komst van deze ontwikkelingen gaat gepaard met veranderingen in structuren en
functies in organisaties, o.a. m.b.t. de IT afdeling. IT in veel grote ondernemingen is snel
gemigreerd van een voornamelijk interne functie tot een functie die geheel of gedeeltelijk is
uitbesteed.

Is het nog wel voordelig om een interne IT afdeling te hebben?
Enkele voordelen IT outsourcing
– Kostenbesparing: Op administratieve kosten, activa en overhead, met name
personeelskosten kan worden bespaard door outsourcing. Ook eventuele schaalvoordelen
voor de aanbieder kunnen de afnemer kosten besparen en financieel sterker maken.
– Toegang tot specifieke expertise: De aanbieder focust zich op een expertisegebied,
waardoor deze waarschijnlijk gekwalificeerd en ervaren is om de afnemer kwalitatieve
oplossingen en toegang tot de nieuwste technologieën te bieden, zonder dat de afnemer
hiervoor mensen in dienst hoeft te hebben.
– Focus op kernactiviteiten: Door te outsourcen kan de afnemer zich focussen op haar
kerncompetenties, waardoor productiviteit, efficiëntie en het concurrentievoordeel kunnen
toenemen.
– Strategische flexibiliteit: Doordat de organisatie minder beperkt is tot de expertise van
de interne IT afdeling, kan de organisatie flexibeler zijn in strategische beslissingen.
Enkele nadelen IT outsourcing
– Integratie uitdagingen: De uitbestede IT functies moeten geïntegreerd worden met de
(IT) functies van de rest van de organisatie. Daar moet o.a. goed voor gecommuniceerd,
gepland en geanalyseerd worden, wat problemen kan opleveren als het niet goed gebeurt.
– Toenemende transactie-, coördinatie en bemiddelingskosten: Om te zorgen dat het
uitbestedingsproces naar wens verloopt moet er voldoende contact tussen de aanbieder en
afnemer zijn, wat in de kosten kan lopen.
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– Opportunistisch gedrag: De aanbieder heeft toegang nodig tot informatie van de
afnemer. Hier kan onzorgvuldig of verkeerd mee om worden gegaan, wat een risico is voor
de afnemer.
– Beperkte innovatie: Als er bijv. te weinig communicatie van strategische aard tussen de
aanbieder en afnemer is, kan dit ertoe leiden dat nieuwe mogelijkheden niet worden ontdekt.
De toekomst van de interne IT afdeling
De nieuwe trends hoeven niet te betekenen dat de interne afdeling op den duur helemaal
verdwijnt. Zo kunnen IT bedrijfsprocessen die onderdeel zijn van de core business, die hele
specifieke vereisten hebben, of die een significant aandeel hebben in de concurrentiepositie,
waarschijnlijk beter door een interne afdeling ingevuld worden, omdat outsourcen dan niet
raadzaam is. Ook kan het zijn dat de voordelen van outsourcen voor bepaalde bedrijven niet
tegen de nadelen opwegen, waardoor het beter is dat de interne afdeling in stand blijft.
Een tijdje geleden heb ik wel ergens gelezen dat iemand verwachtte dat organisaties steeds
kleiner worden en professionals steeds meer zelfstandig gaan werken en zich laten inhuren
door bedrijven, wat bepaalde vergelijkbare voordelen heeft als outsourcing en de interne
afdeling doet veranderen. Misschien dat in de toekomst in bedrijven de afdeling IT alleen uit
een CTO bestaat die zelfstandig professionals inhuurt, bijv. voor projecten of om zich te
laten adviseren.
Hoe zit het met uw situatie? Kan (een gedeelte van) uw IT afdeling uitbesteed worden?
Waar ligt de toegevoegde waarde van uw bedrijf en hoeveel invloed heeft de IT afdeling
daarop? Wat verwacht u dat de toekomst gaat brengen voor de IT en voor
organisatiestructuren? Is het handig om daar nu al op voor te bereiden?
Neem eens de tijd om daar even over na te denken.
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Chrome OS: Maximaliseer de cloud.
mei 2015

Toegang tot applicaties en data
Het is heel vervelend als je bepaalde data in je bezit hebt, maar niet de vrijheid hebt om er
waar, wanneer en hoe je maar wilt toegang tot te hebben. Daar weet ik alles van, want het
heeft mij veel frustratie opgeleverd. Als je vroeger bijvoorbeeld bepaalde muziekbestanden
had, kon je die alleen met daarvoor bestemde muziek applicaties op bepaalde apparatuur
beluisteren. Wilde je die bestanden via een ander apparaat beluisteren, dan ging dat
meestal niet.
Wat ik te gek vind is dat we tegenwoordig via internet toegang hebben tot allerlei apps en
data. Wat een verademing dat je nu via veel verschillende apparaten toegang hebt tot
bijvoorbeeld je e-mailaccount. Of ik nou mijn smartphone, tablet, laptop of desktop binnen
handbereik heb, altijd kan ik mijn e-mail checken. En zelfs als ik op het strand ben heb ik
toegang tot mijn administratie in de cloud. Ideaal!
Echter, dit is niet bij alle apps mogelijk. Vele apps kunnen wel in de cloud gehuisvest
worden, maar zijn niet toegankelijk via verschillende apparaten. De kans is groot dat je met
je laptop of desktop geen toegang hebt tot vele apps die je wel via je smartphone kunt
gebruiken en andersom. Sommige apps zijn namelijk gebonden aan bepaalde operating
systems.
Google vindt het belangrijk dat apps en data via heel veel apparaten beschikbaar zijn door
de apparaten verwisselbaar voor elkaar te maken en ze met elkaar te verbinden, zodat de
voordelen van cloud computing worden gemaximaliseerd. Hun operating system, Chrome
OS, draagt hieraan bij.

Chrome OS
De meesten kennen Chrome waarschijnlijk als een webbrowser. Tegenwoordig is Chrome
ook een platform waar je apps op kunt draaien; niet alleen browser apps, maar ook mobiele
(Android) apps en Windows apps d.m.v. virtualisatie. Zo kunnen ook specifieke zakelijke
apps erop draaien. Denk bijvoorbeeld aan accounting- en enterprise resource planning
apps.
Met Chrome OS heb je via elk Chrome apparaat toegang tot al je data en apps. Bovendien
heb je een enkel platform doordat je steeds met hetzelfde OS werkt, waardoor het
gemakkelijk te managen is en een fijne gebruikerservaring biedt. Daarbij gebeuren updates
automatisch.
Deze ontwikkeling kan vooral enorme voordelen opleveren in het bedrijfsleven. De efficiëntie
en productiviteit kunnen een flinke boost krijgen doordat ‘het nieuwe werken’ nu echt goed
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toegepast kan worden. Bedenk maar eens wat een effect het zou hebben als je nu met je
smartphone toegang had tot bepaalde zakelijke applicaties die je normaal gesproken alleen
via je desktop kan bereiken.
Chrome OS en (nieuwe) Chrome apparaten bieden nog veel meer mogelijkheden en
innovatie kansen in het bedrijfsleven. Volgende week meer daarover.
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Chrome OS: De ondersteuning van de apparaten
revolutie.
mei 2015

De apparaten revolutie
We gebruiken gedurende de dag heel wat apparatuur; desktops, laptops, telefoons,
navigatiesystemen, mp3-spelers, etcetera. De functionaliteiten van veel apparaten zijn al
samengevoegd, doordat deze als apps beschikbaar zijn via apparaten als smartphones en
tablets. Dat is heel fijn, omdat je dan allerlei functionaliteiten bij de hand hebt, zonder dat je
daar een hutkoffer voor hoeft mee te sjouwen.
Echter, er bestaat nog steeds een behoefte aan een variatie aan apparaten. Verschillende
apparaten hebben namelijk verschillende eigenschappen en daarmee verschillende
voordelen. Zo heeft een smartphone een handig formaat, zodat deze makkelijk mee te
nemen is. Aan de andere kant heeft een laptop vaak een groter scherm en toetsenbord, wat
fijn kan zijn als je bijvoorbeeld lange stukken tekst wilt typen.
Daarnaast blijkt dat apparaten bepaalde papieren oplossingen kunnen vervangen om sneller
en goedkoper te werken. Zogenoemde ‘dedicated devices’ zijn volledig toegespitst op het
uitvoeren van een bepaalde taak. Zo kunnen bewegwijzering en menukaarten worden
vervangen voor digitale versies. Voordelen hiervan zijn dat de inhoud op de schermen
real-time kan zijn, vaak veranderd kan worden en gemakkelijk te managen is. Ook kan het
kosten verlagen, doordat bijvoorbeeld de menukaarten niet telkens opnieuw gedrukt hoeven
te worden bij verandering van het menu.
Bovendien is er een explosie van applicaties die worden ontwikkeld. Deze zeer
uiteenlopende apps zullen ook zeer uiteenlopende eisen aan de functionaliteiten en
eigenschappen van apparatuur stellen. Daardoor zult u op termijn misschien nog veel meer
apparaten aan uw collectie toevoegen.

Simpel beheer van apparaten: Chrome OS
Het zou fijn zijn als er een bepaalde vorm van flexibiliteit en gemak bestond om al deze
apparaten te gebruiken en managen. Chrome OS draagt hieraan bij. Om gebruik te maken
van de nieuw ontwikkelde applicaties die in de cloud staan, heeft u er toegang tot nodig.
Diverse apparaten bieden toegang tot de cloud, maar het kan vervelend zijn als dit
apparaten zijn die heel verschillend zijn in gebruik. Zoals verteld in mijn vorige post heb je
met Chrome OS via elk Chrome apparaat toegang tot al je data en apps die in de cloud
staan, zowel browser apps, als mobiele apps en Windows apps. Het voordeel is dat als je
deze toegang altijd realiseert met Chrome OS, je jezelf een hoop gedoe bespaart, doordat
de manier van werken steeds hetzelfde en dus vertrouwd is.
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Wat kan de apparaten revolutie voor u betekenen?
We hebben toegang tot een gigantische pool aan apps die de kwaliteit van ons leven en
werk enorm kunnen verhogen, en apparatuur om de apps te gebruiken wordt steeds
flexibeler en makkelijker te managen. Wie weet wat voor spannende apparaten de toekomst
nog voor ons in petto heeft. Hoe kunt u optimaal profiteren van deze ontwikkelingen?
Via de volgende link kunt u meer lezen over Chrome oplossingen voor op het werk:
https://www.google.com/work/chrome/index.html
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Aankoopbeslissingen: Welke private cloud
provider kiest u?
mei 2015

Eerder heb ik het al gehad over verschillende cloud modellen waar men uit kan kiezen. Als u
heeft ontdekt dat een private cloud geschikt is voor uw situatie, dan staat de volgende
beslissing alweer voor de deur; met welke private cloud provider ga ik in zee? Factoren die
bij deze beslissing een rol spelen zijn de eigenschappen van private cloud providers, maar
ook de wijze waarop u aankoop beslissingen maakt.

OpenStack
Openstack is een open-source cloud computing software platform dat wordt gezien als de
leider in cloud platform management. Omdat het open-source is word je niet afhankelijk van
een bedrijf (geen lock-in), waardoor u veel vrijheid heeft. Deze vrijheid is bijvoorbeeld
belangrijk voor bedrijven die in een veranderende omgeving opereren en waarvoor innovatie
belangrijk is. Helaas wordt OpenStack als complex beschouwd. Hierdoor zijn
gekwalificeerde engineers nodig om een OpenStack omgeving voor u te managen, terwijl
die op dit moment nog aardig schaars zijn. Echter, er is een toename in deze engineers.

OpenStack i.c.m. commerciële partij
Grote, commerciële bedrijven als HP, Dell, IBM en VMware bieden private clouds op basis
van OpenStack en voegen daar zelf modules als business applicaties aan toe.
Een reden om voor een van deze providers te kiezen, is dat ze business apps ontwikkelen
waar uw bedrijf misschien heel veel voordeel uit kan halen. Een andere reden is dat deze
grote namen een vertrouwd gevoel geven omdat ze een bepaalde vorm van zekerheid
bieden (‘als het zo bekend is zal het wel goed zijn’).
Een nadeel is echter dat er flink wat kosten en privacy problemen kunnen komen kijken bij
verhuizen naar een andere provider, wat nodig is als de provider niet voldoet aan uw
(veranderende) wensen.
Naast OpenStack zijn er nog andere cloud computing software platforms, zoals Cloudstack,
Eucalyptus en OpenNebula. Dat nu OpenStack is besproken wil absoluut niet zeggen dat de
andere partijen niet de moeite van het overwegen waard zijn. De bespreking geeft alleen
een beeld van factoren die een rol spelen bij de beslissing met welke cloud provider in zee
te gaan.

Aankoopbeslissingen
TCO speelt vaak een belangrijke rol in IT aankoop beslissingen, hoewel de beslissing daar
niet volledig op gebaseerd zou moeten zijn. Bij het aanschaffen van een private cloud
oplossing maakt u een beslissing die ook op lange termijn effect heeft. Het gaat dus niet
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alleen om de kosten in het heden, maar ook om de opbrengsten of misschien wel verliezen
in de toekomstige 5 tot 10 jaar. ROI dient dus niet vergeten te worden.
Als vrijheid heel belangrijk is voor het bedrijf, lijkt het beter om los van een commerciële
provider voor OpenStack te kiezen. Hoewel, de vraag is dan of het het waard is om nu de
hoge kosten te maken die nodig zijn om het complexe platform te managen, waar nog
weinig engineers beschikbaar voor zijn.
Aan de andere kant, als u kiest voor een commerciële aanbieder omdat dat u een gevoel
van vertrouwen en zekerheid biedt, dan is de grote vraag of dit gevoel terecht is. In welke
mate is dit gevoel het gevolg van het feit dat de bedrijven kwaliteit leveren en in welke mate
is dit het gevolg van marketing?
Sommige mensen hebben een voorkeur om te beslissen op feiten en logica. Anderen
beslissen graag op gevoel. De ene persoon besteedt veel aandacht aan het nemen van
beslissingen, de ander weinig. Voor alles is wel wat te zeggen.
Ga eens bij uzelf na hoe u beslissingen neemt en welke invloeden een rol spelen. Als u
bijvoorbeeld een TV koopt, geeft dan uiteindelijk het merk, de prijs, het uiterlijk, de
functionaliteiten, of iets anders de doorslag?
Zoals voor elke belangrijke beslissing geldt; doe goed onderzoek en/of laat u goed
informeren door betrouwbare bronnen. Alleen dan kunt u een gefundeerde beslissing nemen
waar u veel profijt van zult hebben.
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IT; realiseer er dromen mee!
juni 2015

We leven in een informatietijdperk waarin technologische ontwikkelingen exponentieel
groeien. Er zijn allerlei technologieën om toegang tot informatie te krijgen, informatie te
versturen en informatie op te slaan. Het aanbod kan nogal overweldigend zijn. De
veranderingen in de bedrijfsvoering als gevolg van ontwikkelingen in IT kunnen ook zeer
heftig zijn. U kunt het gevoel krijgen in alles mee te moeten gaan, maar tegelijkertijd het
gevoel hebben dat u geen tijd en energie heeft om u erin te verdiepen. Het kan dus lastig
zijn om te beslissen met welke ontwikkeling wel mee te gaan en met welke niet.

Het doel van IT
Volgens Kevin Kelly (check een boeiend TED filmpje van hem over hoe technologie
evolueert) wil technologie (waaronder dus IT) dat ieder mens de potentie heeft om zijn/haar
ware verschil te realiseren. IT biedt ons keuzes, mogelijkheden en vrijheid. Volgens hem
versnelt technologie de evolutie en de manier waarop we ideeën genereren. Het kan een
accelerator zijn van innovatie en helpen je dromen (en die van het bedrijf) te realiseren. IT is
dus een hulpmiddel en dient niet om je leven te beheersen, maar wel om je te ondersteunen
in o.a. zelfverwezenlijking, een van de behoeftes die de mens nastreeft volgens Maslow.

Van welke IT ontwikkelingen ga ik gebruik maken?
Ieder mens en bedrijf is uniek en heeft eigen dromen. Je hoeft daarom niet op de manieren
dat een ander IT gebruikt zelf ook IT te gebruiken. Aangezien IT alleen een succes kan zijn
als mensen en de technologieën goed samenwerken, moet er gelegenheid en motivatie zijn
om goed met de technologie om te gaan en deze te benutten. Kies daarom voor IT
ontwikkelingen die het realiseren van de kerndoelen van jou / het bedrijf significant
ondersteunen; of dat nou is in de vorm van ondersteunende bedrijfsactiviteiten veel
efficiënter maken zodat er meer resources voor de kernactiviteiten overblijven, of in de vorm
van een springplank voor de kernactiviteiten.
U hoeft niet alles wat op de markt komt toe te passen. Sommige activiteiten kunnen
bijvoorbeeld (in bepaalde situaties) niet door IT vervangen worden, en niet elke ontwikkeling
die bestaat kan in overweging genomen worden. Het is raadzaam om een oogje in het zeil te
houden wat voor nieuwe ontwikkelingen er op de markt komen. Misschien brengen ze u op
ideeën. Maar blijf ook zeker kijken naar wat goede omstandigheden zijn voor het realiseren
van uw dromen en of daar ondersteunende technologieën voor bestaan.
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IT en business; communicatie voor innovatie.
juni 2015

Zoals genoemd in mijn vorige post is IT een accelerator van innovatie. Ontwikkelingen op dit
gebied maken allerlei zaken die in het verleden onmogelijk waren ineens tot een
mogelijkheid.
Ook al zijn er op zakelijk gebied al enorme verbeteringen geweest als gevolg van
technologische ontwikkelingen, toch valt hier waarschijnlijk nog een enorme winst te
behalen. Namelijk, het is niet een onbekend fenomeen dat de communicatie tussen IT-ers
en managers nogal stroef kan verlopen. Als deze communicatie verbetert zal er nog meer
geïnnoveerd kunnen worden en zullen innovaties beter tot zijn recht komen.

Hoe komt het dat de communicatie tussen IT-ers en managers stroef
kan verlopen?
U heeft zelf vast ook wel gemerkt dat een gesprek met de ene persoon super soepel
verloopt en dat u elkaar met weinig woorden al begrijpt. Er kan een gevoel ontstaan dat jullie
op dezelfde golflengte liggen en het wordt vaak als erg prettig ervaren. Met andere mensen
kan een gesprek elke keer weer stroef verlopen. Jullie begrijpen elkaar gewoon niet, en er
ontstaat alleen maar frustratie.
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit voor een groot deel te maken met de mate van overlap van de
persoonlijkheden van u en uw gesprekspartner en met verschillen in belangen. De manieren
waarop mensen brainstormen, vergaderen, samenwerken, communiceren, e.d. is zeer
afhankelijk van hun persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, iemand die een voorkeur heeft voor logica,
zal geneigd zijn te communiceren met feiten, terwijl iemand die een voorkeur heeft voor het
volgen van zijn/haar hart liever over gevoelens praat. Iemand die denkt in nieuwe
mogelijkheden en kansen zal misschien problemen ervaren als deze in gesprek is met
iemand die vooral praktisch is ingesteld. Waarschijnlijk hebben IT-ers over het algemeen
veel persoonlijkheidsaspecten gemeen en zijn deze vaak anders dan
persoonlijkheidsaspecten van managers.
De Myers-Briggs Type Indicator is een manier om te ontdekken wat voor persoonlijkheid
iemand heeft. U kunt een test gebaseerd op de theorie van Myers-Briggs maken om meer
informatie over uw eigen persoonlijkheid te krijgen.* Deze theorie heeft mijn leven al een
stuk makkelijker gemaakt, doordat mijn zelfinzicht en inzicht in anderen is toegenomen.
Verder zijn managers over het algemeen generalisten, omdat zij het overall functioneren van
het bedrijf en de belangen van diverse stakeholders in acht moeten nemen. Techneuten zijn
vaak specialisten. Ook moeten zij o.a. rekening houden met natuurwetenschappelijke
verschijnselen, die de mens niet of nauwelijks kan veranderen.
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Hoe kan de communicatie tussen IT-ers en managers verbeteren?
Om de communicatie te verbeteren is het handig dat IT-ers en managers zich in elkaar
verplaatsen. Als er inzicht in elkaars persoonlijkheden en belangen ontstaat, kan daar
rekening mee worden gehouden. Als u weet dat uw gesprekspartner graag feiten hoort,
probeer deze dan te geven. Als u weet dat uw gesprekspartner duidelijke structuur nodig
heeft, probeer deze dan te bieden. Begrijp dat u niet dezelfde expertise en ervaringen heeft,
dus dat sommige uitspraken nadere verklaring behoeven.
Behandel een ander niet zoals u zelf behandeld wilt worden. Behandel een ander
zoals díe persoon graag behandeld wilt worden.

Waarom zou u de communicatie tussen IT-ers en managers verbeteren?
We zijn allemaal verschillend. Dat hoeft niet negatief te zijn. Het is maar net hoe u het
benadert. Diverse combinaties van verschillende mensen en hun verschillende inzichten
kunnen heel veel nieuwe ideeën en verbeteringen bieden. Maak gebruik van de verschillen.
Put uit deze bron van inspiratie en kansen. Als u met elkaar communiceert op zo’n manier
dat u elkaar begrijpt, en openstaat voor andere inzichten, dan kunnen de meest interessante
innovaties ontstaan. Waarschijnlijk scheelt het ook nog een hoop frustratie en levert het
plezier op!
* (Let op; het kan zijn dat u niet altijd het antwoord op de vragen weet of dat u verwacht dat
de uitkomst niet klopt. Om te zorgen dat de uitkomst klopt kan ik u helpen deze test in
perspectief te zetten en de vragen juist te beantwoorden. U kunt mij contacten via
lynseydehooge@enlivecoaching.nl)
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pNFS: Parallel is snel, en dat niet alleen…
juni 2015

Storage als ondersteuning voor andere technologieën
Een systeem is zo snel als zijn langzaamste component. Om een systeem optimaal te laten
functioneren en om te profiteren van de kwaliteiten van de componenten, dient er een
situatie gecreëerd te worden waarin de kracht van elke component voldoende tot zijn recht
komt.
Op het gebied van bijv. datamining en cloud computing zijn er allerlei interessante
ontwikkelingen. Of deze voldoende tot hun recht komen is o.a. afhankelijk van de
gekoppelde storage. Een relatief nieuwe ontwikkeling op het gebied van storage die andere
technologieën ondersteunt of versterkt is parallel Network File System (pNFS).

pNFS: Snel
Een belangrijke eis waar storage aan moet voldoen is snelheid. Er zijn verschillende
manieren om een hogere performance te realiseren, zoals het type opslagschijven. Een
andere manier is nieuwe, slimmere kanalen vinden om het lezen en schrijven van data
plaats te laten vinden. Dat laatste is wat pNFS doet.
De pNFS architectuur houdt in dat de metadata server is weggehaald uit het datapad. Dit
zorgt ervoor dat computers direct met de fysieke storage apparatuur kunnen communiceren,
en dat deze communicatie parallel kan plaatsvinden. De Meta Data Server wordt alleen
gebruikt om metadata te controleren en toegang te coördineren, waardoor enorm snelle
toegang tot zeer grote datasets van vele data clients mogelijk wordt, en de performance
bottleneck wordt geëlimineerd.
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Bron: www.pnfs.com

pNFS: Schaalbaar
Voor datasets die steeds groter worden of voor pieken in dataverkeer is het fijn als
schaalbaarheid goed mogelijk is. Voorheen ondersteunde NFS geen Content Addressed
Storage, waardoor opschalen leidde tot een flink verhoogde complexiteit in file management,
en er voor grote omgevingen naar andere storage architecturen gezocht moest worden. Het
nadeel daarvan was dat er dan niet geprofiteerd kon worden van de eenvoud van de NFS
standaard.
pNFS ondersteunt wel Content Addressed Storage. Nu kan de systeem capaciteit onbeperkt
worden geschaald, met behoud van eenvoud in het management en zonder overall
performance te beïnvloeden. ‘The best of both worlds’ dus.
Volgende week zal ik meer vertellen over PanFS, het storage operating system van
Panasas, en de voordelen van de RAID 6+ technologie waar het mee werkt.
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PanFS RAID 6+ architectuur: Enorme groei in
betrouwbaarheid.
juni 2015

Een belangrijke eis aan storage systemen is dat deze betrouwbaar zijn. We slaan immers
niet voor niets data op. Het is belangrijk dat de data in de juiste staat blijft en dat het niet
verloren gaat.

Beperken van hardware gebreken
Een variabele die invloed heeft op de betrouwbaarheid van data is de hardware van het
storage systeem, zoals schijven. Als hardware stuk gaat kan data verloren gaan. Wat je kan
doen om data niet echt te verliezen is een back-up maken. Echter, een back-up is in veel
gevallen absoluut niet goed genoeg, bijv. aangezien het tijd kost om de data van de back up
terug te halen, terwijl die tijd zeer kostbaar is.

Redundantie creëren met RAID
Gelukkig zijn er andere oplossingen om dataverlies als gevolg van het falen van hardware
tegen te gaan. Er zijn diverse RAID (redundant array of independent disks) constructies, die
ervoor zorgen dat data toch nog beschikbaar is als er schijven stuk gaan. RAID 1 houdt in
dat er een exacte kopie is van de data, zodat als de ene versie van de data verloren is, de
andere versie direct gebruikt kan worden. Helaas heb je dan twee keer zoveel opslagruimte
nodig, wat bijv. flink in de kosten gaat lopen.
Een andere RAID configuratie is RAID 6. Raid 6 houdt in dat data over meerdere schijven
verdeeld wordt. Daarbij wordt er parity data opgeslagen. De parity data zorgt ervoor dat als
er maximaal twee schijven stuk gaan, de verloren data toch teruggehaald kan worden m.b.v.
een berekening. Het concept achter dit mechanisme is een beetje vergelijkbaar met het
volgende. Stel de data op de ene disk is ‘5’ en de data op de andere disk is ‘2’, dan kunnen
deze getallen altijd teruggehaald worden als een van de twee verloren is, mits je als parity
data de formule ‘data disk 1 + data disk 2 = 7’ hebt, want 5+2=7.

Enkele kenmerken van PanFS RAID 6+
Hoewel dit aardig betrouwbaar en qua ruimte efficiënter is dan bijv. RAID 1, brengt PanFS
RAID 6+ dit naar een nog hoger niveau, d.m.v. o.a. horizontal parity, vertical parity,
triple-mirrored small files en PanFS per file distributed RAID.
Horizontal parity zorgt ervoor dat als er maximaal twee blades tegelijkertijd falen, de data
hersteld kan worden m.b.v. de andere blades.
Vertical parity zorgt ervoor dat data heel snel hersteld kan worden als er gebreken zijn
binnen een blade.
Triple-mirrored small files houdt in dat er twee volledige kopieën zijn van kleine stukken data
op SSD’s (zeer snelle schijven), zodat de data enorm snel hersteld kan worden.
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PanFS per file distributed RAID betekent dat de RAID constructie niet op blokniveau is, maar
op het specifiekere bestandsniveau, waardoor data nog sneller hersteld kan worden en de
betrouwbaarheid toeneemt naarmate het storage systeem groeit.
Al met al komt het erop neer dat het minimaliseren van de mogelijkheid op hardware
gebreken een belangrijke reden is van de betrouwbaarheid van RAID 6+. Denk bijvoorbeeld
maar eens aan een persoon die een blessure heeft aan zijn knie. De gezonde knie moet dan
gedeeltelijk de taak van de geblesseerde knie overnemen, waardoor de kans dat de
gezonde knie ook geblesseerd raakt groter wordt. Hoe sneller de blessure aan de knie
hersteld wordt, hoe kleiner de kans is dat de gezonde knie ook geblesseerd raakt.
Bovendien, als het gebrek nog relatief klein is, kan het makkelijker hersteld worden en
problemen met een grotere impact die lastiger te herstellen zijn voorkomen.

Enorme toename in betrouwbaarheid
Alleen al de RAID 6+ triple parity protection (= de combinatie van horizontal parity en vertical
parity) zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid meer dan 150 keer beter is (zonder significante
afname in performance), en het feit dat de betrouwbaarheid van het storage systeem
toeneemt i.p.v. afneemt in het geval het systeem groeit is een flinke vooruitgang in de
storage wereld.
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PanFS RAID 6+ architectuur: Performance en
continuïteit
juni 2015

Naast betrouwbaarheid zijn performance en continuïteit belangrijke eisen van een storage
systeem. We willen namelijk geen tijd verliezen, want ‘tijd is geld’, maar tijd is ook de
gelegenheid om kansen te pakken. Er dient dus zoveel mogelijk vertraging voorkomen of
beperkt te worden.
Ook daar draagt PanFS RAID 6+ zijn steentje aan bij. Door enkele intelligente aanpassingen
in architectuur kan er enorme efficiëntie behaald worden, zelfs als storage systemen zeer
groot worden.

Linearly scalable parallel rebuilds
Als het knipperlicht van je auto stuk is, ga je niet je hele auto uit elkaar halen om alleen het
knipperlicht te vervangen. Toch herstellen traditionele block-based RAID benaderingen
gehele blocks, i.p.v. slechts de onderdelen die gerelateerd zijn aan het te herstellen bestand.
PanFS RAID 6+ wint op dit gebied heel veel tijd door alleen de files die zijn aangedaan te
herstellen.
Ook het feit dat het nu mogelijk is om te herstellen in parallel brengt een enorme
efficiëntieslag met zich mee en zorgt er zelfs voor dat de herstel performance toeneemt
naarmate het systeem groter wordt. Denk maar aan een snelweg. Een tweebaansweg zorgt
ervoor dat het verkeer sneller kan door een vermindering in opstoppingen. Een
vierbaansweg brengt dit voordeel naar een nog hoger niveau. Dit pakt het probleem aan van
lange hersteltijden voor schijven met een grote capaciteit en kan een hoop tijd, geld en
zorgen besparen.

Scalable client-side RAID engine
Ook de performance van de RAID engine neemt toe naarmate het systeem groter wordt en
de compute clients toenemen. De hoeveelheid CPU core die gebruikt moet worden als RAID
parity engine (om aangetaste bestanden te herstellen) kan verdeeld worden over de
toenemende hoeveelheid compute clients, waardoor de gebruikte hoeveelheid CPU t.o.v.
het systeem verwaarloosd kan worden. Hierdoor neemt de RAID performance toe en
worden de flessenhalzen in traditionele hardware RAID controllers geëlimineerd.

Extended file system availability
Met triple parity protection (zie vorige post) komen rampzalige storage gebreken nauwelijks
voor. PanFS RAID 6+ zorgt ervoor, in tegenstelling tot mindere systemen, dat de file system
online blijft, zodat deze zelfs na een gelijktijdige drievoudige schijf storing beschikbaar en
bruikbaar blijft. Hierdoor kan een lijst met te herstellen bestanden aangeboden worden aan
de storage administrator, zodat deze hersteld kunnen worden en volledige file system
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beschikbaarheid en betrouwbaarheid teruggewonnen kunnen worden. Als gevolg hiervan
kunnen dagen of weken hersteltijd bespaard worden.
Al met al worden door PanFS RAID 6+ cruciale storage problemen aangepakt en brengt het
enorm veel efficiëntie en effectiviteit met zich mee. Te gek dat door enkele slimme
aanpassingen in architectuur velen nu kunnen profiteren van deze voordelen.
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Hoe slim mogen computers worden?
juli 2015

Om ons leven wat gemakkelijker te maken en om dingen te doen die we zelf niet kunnen, is
kunstmatige intelligentie ontwikkeld. Moeten we een pittige som uitrekenen? Geen
probleem, dan pakken we een rekenmachine. Moeten we miljoenen transacties tegelijk laten
plaatsvinden? Geen probleem, dan schakelen we daar een wat spannendere computer voor
in. Wordt het managen van die spannende computers te complex? Geen probleem, dan
zorgen we dat ze zichzelf kunnen managen. Of toch liever niet?

Behoefte aan hogere intelligentie
Door technologieën gaan nieuwe deuren open en ontstaan weer nieuwe technologieën. Het
tempo van innovatie ligt extreem hoog en het beheren van systemen wordt steeds
complexer, waardoor het mensen de pet te boven kan gaan en er specialisten te kort zijn.
We zouden dus heel veel baat kunnen hebben bij het naar een hoger niveau brengen van
kunstmatige intelligentie.

Autonomic computing
Autonomic computing is een self-managing computing model. Een autonomic computing
systeem beheert het functioneren van computer applicaties en systemen zonder input van
de gebruiker, op dezelfde manier als het autonome zenuwstelsel lichamelijke systemen
reguleert. Zoals IBM het definieerde is het een self-managing systeem dat zichzelf kan
configureren, optimaliseren, helen en beschermen zonder menselijke interventie. Het doel
van autonomic computing is om systemen te creëren die zichzelf besturen en in staat zijn
om op hoog niveau te functioneren terwijl de complexiteit van het systeem onzichtbaar wordt
gehouden voor de gebruiker.

Valkuil
Autonomic computing zou een ideaal mechanisme zijn om met grote ingewikkeldheid om te
gaan. Echter, een belangrijk probleem is dat iets wat zichzelf kan managen een eigen leven
kan gaan leiden. Als datgene iets super intelligents betreft, kun je totaal de controle
verliezen. Mogelijk schaad het dan meer dan dat het baat.
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Cloud autonomics.
juli 2015

Cloud complexiteit
Zoals vorige week verteld is er een kloof tussen de complexiteit van systemen en het
vermogen om deze te managen, bijvoorbeeld omdat systemen steeds meer verbonden en
divers dienen te zijn. Cloud computing is een voorbeeld van een innovatie die een hoge
complexiteit met zich meebrengt; niet alleen door de kortstondige en gedeelde computing
omgeving maar bijvoorbeeld ook door onbedoelde bijkomstigheden als consumptie
gebaseerde prijsmodellen, die monitoring and continue optimalisatie vereisen om verspilling
van middelen en slecht kostenmanagement te vermijden. Er moet dus iets veranderen om
de cloud omgevingen van morgen te kunnen managen. Als een bepaalde vorm van
autonomic computing hiervoor ingezet kon worden, zou dat enorm veel voordelen met zich
mee kunnen brengen.

Cloud autonomics
Volgens Joe Kinsella (CTO en oprichter van CloudHealth Technologies) is cloud autonomics
de toekomst. Cloud autonomics is het gebruik van automatic computing om organisaties in
staat te stellen om effectief de kracht van cloud computing te beheren en exploiteren door
het beheer te automatiseren op basis van bedrijfsbeleid. Bij cloud autonomics kan een
persoon/team een beleid opstellen dat bepaalt hoe de infrastructuur moet worden
gemanaged en een autonoom systeem toestemming geven om dit beleid uit te voeren. Op
die manier kan de cloud infrastructuur continu en automatisch worden geoptimaliseerd en
kunnen beslissingen zeer snel genomen worden. U bepaalt het beleid, het systeem
executeert de benodigde activiteit.
Het mooie aan dit concept als we het in het licht van de post van vorige week over
kunstmatige intelligentie plaatsen, is dat het systeem optimalisatie beslissingen neemt op
basis van beleid, in plaats van dat het volledig autonoom is en vertrouwt op kunstmatige
intelligentie. Alsnog is het zeer belangrijk dat het opstellen van het beleid zeer zorgvuldig
wordt gedaan en dat het beleid weergeeft wat daadwerkelijk is gewenst. Hoewel autonome
systemen menselijke fouten flink kunnen verminderen, zal de hefboomwerking namelijk ook
van kracht zijn in het geval er een foutief beleid is opgesteld. Toch zou dit wel een logische
tussenstap kunnen zijn naar op den duur eventueel volledig autonome systemen.
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Is data nutteloos?
juli 2015

Er zijn wetenschappers die beweren dat data nutteloos is. Dat klinkt heel apart, aangezien
data management een zeer belangrijk onderdeel is geworden van de maatschappij. Zelf ben
ik het niet eens met die uitspraak, maar ik begrijp wel waarom sommige mensen deze
uitspraak doen. Hierbij wat meer inzicht in het nut van data, en hoe u het nut kan verhogen.

Definitie oorlog
Er bestaan enorm veel definities van de termen data, informatie, kennis en wijsheid. Als je er
een aantal leest zul je zelf ook merken dat het niet gemakkelijk is om deze termen te
definiëren en er een scheidingslijn tussen te trekken. De DIKW pyramide is een hiërarchisch
model waarin elk niveau van de hiërarchie een essentiële voorloper / essentieel onderdeel is
van de niveaus erboven; dus data is een voorloper van informatie, informatie is een
voorloper van kennis en kennis is een voorloper van wijsheid.

Hierbij de omschrijvingen van deze begrippen als ik enkele definities vluchtig combineer:
Data zijn feiten en statistieken die ongecategoriseerd en onbewerkt zijn. Ze hebben geen
betekenis of waarde omdat ze geen context en interpretatie hebben. Ze zijn waar, hebben
een objectieve werkelijkheid en kunnen worden geverifieerd. Het zijn prikkels die we
waarnemen met onze zintuigen.
Informatie is afgeleid van data. Het is data die op zo’n manier is georganiseerd en
gestructureerd dat de informatie relevantie heeft voor een bepaald doel of een bepaalde
context. Daardoor is het betekenisvol, waardevol, bruikbaar en relevant.
Kennis is bewustzijn, begrip en vertrouwdheid van een feit of situatie verkregen door
ervaring. Het is een compositie van meerdere bronnen van informatie na verloop van tijd.
Wijsheid is de kwaliteit van het hebben van ervaring, kennis en goed oordeel. Wijsheid
betrekt het gebruik van kennis voor een groter goed.
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Deze omschrijving van data bevat de bewering dat data geen waarde heeft. Toch blijkt data
wel waardevol te zijn als het wordt omgevormd tot informatie. Daarom zou ik eerder iets
beweren in de trant van dat data in veel situaties niet direct, maar wel indirect nuttig is, i.p.v.
het waardeloos te noemen.
Verder is het erg lastig te zeggen of iets ‘waar’ is of niet. De ene persoon neemt bepaalde
dingen anders waar dan de andere persoon (denk bijvoorbeeld aan verschillen in hoe
mensen kleuren zien). Hoe bepaal je dan wat de objectieve werkelijkheid is? Ieder persoon
is uniek en heeft een eigen referentiekader, dus ik vraag me af of er überhaupt wel
objectiviteit bestaat.

Hoe verhoog je het nut van data?
Zoals je ziet kun je uitgebreid filosoferen en discussiëren over definities. Het kan heel
interessant en waardevol zijn om definities op te stellen, zodat je van elkaar weet waar je
over praat. Ook zorgen definities ervoor dat je heel kritisch naar een situatie kijkt en tot
nieuwe inzichten kunt komen. Maar hoe ver moet je hierin gaan?
Er dient een gezonde balans gevonden te worden in het creëren van definities voor de
begrippen en het benutten van de begrippen. We kunnen heel lang praten over welke
kenmerken thuishoren bij welk begrip. We kunnen ook heel veel tijd steken in het verwerven
en ontwikkelen van data, informatie, kennis en wijsheid, maar naar mijn idee is dit alleen
nuttig als we deze zaken ook actief inzetten om bepaalde resultaten te bereiken die
uiteindelijk ons leven verrijken. Er is al zoveel data en informatie tot onze beschikking en we
hebben al zoveel kennis en wijsheid. Misschien heeft u veel meer van deze zaken nodig,
maar misschien kunt u wat u al heeft nog veel beter inzetten en ervan profiteren. De kunst is
om zelf het nut van data te creëren, niet alleen door er informatie, kennis en wijsheid uit te
halen, maar vooral ook door er daadwerkelijk, actief doelen mee te bereiken.
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High Performance Computing: Een introductie
juli 2015

Wat is HPC?
High Performance Computing (HPC) refereert over het algemeen naar het samenvoegen
van rekenkracht op zo’n manier dat het veel hogere performance kan leveren dan dat men
uit een typische desktop computer of workstation zou kunnen halen. Het betreft het gebruik
van supercomputers en parallelle verwerkingstechnieken voor het oplossen van complexe
rekenproblemen. Het doel is om grote problemen op te lossen en onderzoeksactiviteiten te
verrichten door middel van computer modellering, simulatie en analyse.
HPC is geëvolueerd om te voldoen aan de toenemende vraag naar verwerkingssnelheid.
Het is vaak belangrijk dat bepaalde berekeningen zeer snel worden uitgevoerd, om de
resultaten nog relevant te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan weersvoorspellingen. Een ander
mooi voorbeeld waarin verwerkingstijd een cruciale rol speelt in het oplossen van een
gevorderd probleem is te zien in de naar mijn mening zeer boeiende film over het kraken
van een Duitse code in de tweede wereldoorlog; The imitation game.
HPC brengt verschillende technologieën, zoals computer architectuur, algoritmen,
programma’s, elektronica en systeemsoftware samen onder één dak. Een zeer efficiënt HPC
systeem vereist een netwerk met hoge bandbreedte en lage latency om meerdere
computers (nodes) en clusters te koppelen.

Waarom u er meer over zou willen weten
Naarmate de vraag naar verwerkingskracht en snelheid groeit, zal HPC waarschijnlijk
bedrijven van allerlei formaten interesseren. Mogelijk heeft u wel eens gehoord van het
gebruik van supercomputers die werken aan enkele van de mensheids grootste problemen
in wetenschap en engineering; het ontstaan van het universum, medicijnen tegen ziektes als
kanker, etcetera. Dat zullen misschien niet de computers zijn die u nodig zult hebben. Dat
zijn zeg maar de Formule 1 auto’s onder de supercomputers. Uw interesse gaat mogelijk
eerder uit naar het type ‘Volkswagen Polo’. U kunt namelijk ook HPC realiseren door
computers (nodes) te clusteren, waarbij elke node bijvoorbeeld 4 processoren of 16 cores
heeft en een cluster uit 16 tot 24 nodes, of 64 tot 256 cores bestaat. De nodes kunnen dan
samenwerken om problemen op te lossen die te geavanceerd zijn om door een enkele
computer te worden opgelost.
HPC technologie wordt in multidisciplinaire domeinen geïmplementeerd. Zo wordt het
gebruikt in de biowetenschappen, voor geographische data, voor olie en gasindustrie
modellering, voor de automatisering van elektronisch ontwerpen, voor klimaat modellering
en in de media en entertainmentbranche. Heeft u andere toepassingsgebieden voor HPC?
Wie weet helpt het u ‘onoplosbare’ problemen oplosbaar te maken en gaan er nieuwe
deuren voor u open. Brainstorm er eens over met uw collega’s.
De komende posts zullen u nog een stapje wijzer maken in de wondere wereld van HPC.
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High Performance Computing: Hoe u er gebruik
van kunt maken
augustus 2015
De behoefte aan HPC wordt steeds duidelijker. Data die organisaties gebruiken kunnen een
belangrijke troef en cruciaal voor het bedrijf zijn. Big data analyse (de mogelijkheid om grote
data volumes te verwerken en analyseren) is niet nieuw, maar de hoeveelheid data is op
een significant hoger tempo gegroeid dan beschikbare computing capaciteiten. Om
informatie uit die grote volumes data te halen is dus al snel HPC nodig. Als u denkt baat te
kunnen hebben bij HPC, heeft u verschillende mogelijkheden om dit fenomeen voor u te
laten werken.

In-house HPC
Hoe bedrijven HPC met name inzetten is door de aanschaf van een High Performance
Computing cluster. Analyse van een grote hoeveelheid data doen zij dus in-house. Indien
het systeem niet voldoende computing power meer heeft, kan het systeem worden
opgeschaald. Veel organisaties die HPC hard nodig hebben, hebben de infrastructuur en
expertise om het te beheren al in huis.

HPC in de cloud
Een andere optie is HPC in de cloud. U maakt uw data beschikbaar voor de cloudprovider
(denk aan Amazon Web Services, Google Compute Engine en Microsoft Azure), welke de
benodigde middelen om de data te analyseren inschakelt. U hoeft hierbij dus niet zelf de
infrastructuur en benodigde expertise aan te schaffen. U betaalt bijvoorbeeld een prijs per
tijdseenheid.

Welke optie kiest u?
Er zitten veel voordelen aan HPC in de cloud. U kunt het inschakelen wanneer u het nodig
heeft, het is gigantisch schaalbaar, het is snel en het is niet duur. Daarbij is het ook
efficiënter in termen van computer bezetting. De benodigde computing power wordt namelijk
‘geleend’ van computers die wat capaciteit over hebben omdat ze op een bepaald moment
niet of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun capaciteit (een desktop wordt bijv.
gemiddeld misschien slechts voor 3% benut). Dit maakt het ook een milieubewuste keuze en
deze past helemaal in het plaatje van de milieubewuste innovaties van nu, zoals websites
voor het hergebruiken en delen/lenen van spullen.
Toch zijn er voor veel bedrijven barrières om met hun HPC opdrachten naar de cloud te
gaan. Naast dat ze misschien al investeringen hebben gedaan in HPC middelen, zijn
sommigen ook bezorgd over de veiligheid van hun data in de cloud en zijn ze bang dat het
verplaatsen van hun data naar de cloud een hoop vertraging oplevert.
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De aard van uw HPC behoefte speelt een belangrijke rol in het maken van de keuze. Als
een bedrijf regelmatig relatief kleinere problemen moet oplossen, dan zou in-house HPC
financieel gezien een betere oplossing kunnen zijn. Als het bedrijf niet regelmatig, maar wel
zeer grote problemen dient op te lossen, dan is HPC in de cloud mogelijk de betere optie.
De twee vormen kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. Een grondige
behoeftebepaling is nodig om tot de juiste keuze te komen.
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High Performance Computing: Hoe u ermee kan
scoren
augustus 2015

Uw concurrentiepositie in gevaar?
Er wordt enorm veel data gegenereerd en tot veel van deze data hebben wij beschikking of
kunnen wij beschikking krijgen. Maar wat doet u ermee? Het zijn zulke grote hoeveelheden
en het is misschien een ongeordende bende. U heeft misschien het gevoel dat er wel
interessante informatie uit die data te halen valt, maar dat het ordenen van de data en het
analyseren ervan zoveel tijd, energie en geld kost, dat het niet rendabel is. Dat het zoeken
naar een speld in een hooiberg is. Mooie redenen om die data links te laten liggen.
Toch zijn er nog mooiere redenen om de data wel te benutten. Het is inderdaad wel zoeken
naar een speld in een hooiberg, maar tegenwoordig hebben we het geluk dat het gebruik
van HPC binnen ons bereik ligt. Nu kunnen we genoeg rekenkracht genereren om die grote
volumes aan data binnen beperkte tijd en tegen acceptabele kosten te analyseren en de
speld (of meerdere spelden) te vinden. Er is ook allerlei behulpzame software om ons te
helpen met simulaties.
Nou kunt u denken: ‘Dat heb ik helemaal niet nodig. Mijn bedrijf functioneert al jaren prima
zonder die grote data analyses, simulaties en HPC’. Echter, andere bedrijven gaan er
langzaamaan de voordelen van inzien en deze concepten oppakken, waardoor uw
concurrentiepositie ineens ernstig in gevaar kan komen. Namelijk, als andere bedrijven wel
HPC gebruiken om hun grote datasets te analyseren of simulaties te doen, dan zouden zij
hele waardevolle informatie kunnen ontwikkelen, waardoor zij o.a. kunnen innoveren, een
niche markt kunnen ontdekken, kunnen ontdekken onder welke voorwaarden hun sales
omhoog gaan, en de kwaliteit van voorspellingen en hun dienstverlening verhogen.
Hoogstwaarschijnlijk is HPC dus nu een must aan het worden om nog voldoende
toegevoegde waarde te kunnen leveren en uw concurrentiepositie te behouden.

Enkele voorbeelden van toepassingssituaties voor HPC
HPC kan voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld eens aan
marketing. Een marketingplan kan gebaseerd worden op gevoel, maar een marketingplan
kan ook gebaseerd worden op onderzoeksresultaten. Onderzoeksresultaten zijn in dit geval
waarschijnlijk specifieker en betrouwbaarder, zodat u veel meer waar krijgt voor het geld dat
u investeert in de marketingactiviteiten en het u dus een hogere ROI oplevert.
Toen ik vroeger bij een krantenbedrijf werkte en adverteerders in de kranten wilden
adverteren, konden we m.b.v. een programma de doelgroep van de advertentie heel
duidelijk definiëren. Op basis van onderzoeken kwam er dan als resultaat uit het programma
welke kranten die doelgroep het meest lazen. Zo konden wij de adverteerder adviseren
m.b.t. de beslissing in welke kranten te adverteren, zodat er een zo hoog mogelijk bereik
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werd behaald. Wij gebruikten daar geen HPC voor, omdat de dataset te overzien was. Nu
worden datasets steeds groter. Het is raadzaam om deze te benutten, omdat de antwoorden
op onze vragen daardoor steeds kwalitatiever kunnen zijn, maar dan is er wel meer
rekenkracht en dus HPC nodig.
Dit principe kan in heel veel branches worden toegepast. Zo kan er ook gebruik gemaakt
worden van een dataset over de vaardigheden en kennis van servicedesk medewerkers, om
vragen van klanten direct te kunnen doorverwijzen naar de medewerker met de geschikte
kwalificaties, zodat klantvragen sneller en beter beantwoord kunnen worden. Het resultaat is
dat er efficiënter wordt gewerkt en de klanttevredenheid omhoog gaat.
Verder wordt HPC gebruikt om weersvoorspellingen accurater te maken, voor crash
simulaties met auto’s, voor het analyseren van gegevens over bijvoorbeeld tumoren om
medicijnen te ontwikkelen, etcetera.

Maar ik heb helemaal niet zoveel data
U hoeft niet perse zelf de data te genereren. Als het bijvoorbeeld specifiek gaat over uw
bedrijf en het gedrag van uw medewerkers of klanten, dan is het waarschijnlijk wel handig
om zelf datasets te creëren. Voor wat algemenere vraagstukken kunt u tegen een
vergoeding gebruik maken van datasets die andere bedrijven (zoals Google en
onderzoeksbedrijven) ontwikkelen. Dan heeft u al snel beschikking tot hele grote data
volumes met zeer hoge potentie.

Waar kan mijn bedrijf HPC concreet voor gebruiken?
That’s up to you! Omdat het voor zo gigantisch veel doeleinden ingezet kan worden is de
toegevoegde waarde van de resultaten van de HPC analyses en simulaties voor een groot
deel afhankelijk van uw creativiteit, inbeeldingsvermogen en strategisch inzicht. Denk buiten
de gebaande paden. Er is zoveel data beschikbaar. Het is misschien eerder lastig te
bedenken welke informatie niet gevonden kan worden dan welke informatie wel gevonden
kan worden. Vraagt u zich eens af: Welke informatie is voor mijn bedrijf waardevol en welk
doel wil ik ermee bereiken?
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High Performance Computing: De juiste storage
voor maximale performance
augustus 2015

Geschikte storage maakt HPC compleet
Als HPC wordt ingezet, is er blijkbaar vraag naar hoge performance. Computing activiteiten
kunnen d.m.v. HPC in principe zeer snel worden uitgevoerd. Echter, dat wil niet zeggen dat
de maximale performance van het systeem wordt behaald. Hoewel parallellisme de
meerderheid van verwerkings flessenhalzen overwint, verplaatst het de performance
flessenhalzen naar het storage I/O systeem.
Een systeem is zo snel als de zwakste schakel. Het is belangrijk de juiste storage te
gebruiken om een HPC systeem optimaal te benutten.

HPC en storage
HPC wordt gebruikt om grote vraagstukken op te lossen. Deze worden opgedeeld in kleine
berekeningen die bij elkaar het totaal antwoord vormen. Sommige berekeningen kunnen
tegelijkertijd plaatsvinden, maar er zijn ook berekeningen die pas na andere uitgevoerd
kunnen worden, omdat deze de output van voorgaande berekeningen nodig hebben als
input. De tussentijdse uitkomsten moeten dus (tijdelijk) worden opgeslagen, om later
gebruikt te kunnen worden. Als je dit tussentijds opslaan van data doet met traditionele
storage, ben je aan het fietsen op een racefiets terwijl je de rem erop houdt.

Parallel storage
Belangrijk is dus dat het lezen en schrijven van data zeer snel gebeurt (dat de rem er af
gaat). Dit kan op verschillende manieren bereikt worden. Zo kan er met snellere netwerken
en schijven gewerkt worden, of kan er slim gebruik gemaakt worden van caching. Hoewel
dat een hoop snelheidswinst kan opleveren, is parallel storage DE manier om HPC goed tot
zijn recht te laten komen.
Bij HPC gebeuren berekeningen parallel omdat dit een zeer hoge snelheid oplevert. Als het
opslaan van de tussentijdse uitkomsten sequentieel (na elkaar) gebeurt, dan ontstaan er
opstoppingen. Pas als het ene bestand is geschreven kan er worden begonnen met het
schrijven van het volgende bestand. De nieuwe opdrachten die al klaar staan om hun
berekeningen uit te voeren moeten dan in verhouding erg lang wachten op de resultaten die
zij nodig hebben om hun taak te vervullen. Dit kan een enorme vertraging opleveren.
Die vertraging kan worden weggenomen door met parallel storage te werken. Parallel
storage houdt in dat het hardware technisch mogelijk is om parallel op te slaan (dus dat er
zeg maar meerdere poortjes zijn), en dat er een parallel file systeem is dat regelt dat de
bestanden ook daadwerkelijk parallel wordt opgeslagen door ze te verdelen over de
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‘poortjes’. Dit kan bijv. inhouden dat grote bestanden worden opgeknipt in stukjes, zodat de
stukjes in parallel opgeslagen kunnen worden i.p.v. dat het grote bestand door één ‘poortje’
gaat.
Sommige parallelle file systemen halen ook nog de meta data server weg uit het data pad
tussen de computer en de storage, om nog meer snelheidswinst te behalen.
Voor meer informatie over parallel storage, zoals voordelen naast performance, zie mijn
andere posts:
pNFS: Parallel is snel, en dat niet alleen…
PanFS RAID 6+ architectuur: Enorme groei in betrouwbaarheid
PanFS RAID 6+ architectuur: Performance en continuiteit
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High Performance Computing: Het kan ook
betaalbaar
augustus 2015
Als u gebruik wilt maken van HPC om grote vraagstukken op te lossen, dan kunt u daar een
HPC cluster van een groot merk voor aanschaffen. Dit klinkt interessant, maar is voor veel
bedrijven financieel gezien verre van haalbaar en niet altijd de beste keuze.
Zoals eerder besproken is het ook mogelijk om uw computercapaciteit tegen een prijs per
tijdseenheid in te huren bij partijen als Amazon en Google, en op die manier uw HPC
activiteiten in de cloud plaats te laten vinden. Toch is dat misschien geen geschikte
oplossing, bijvoorbeeld als u dat om veiligheidsredenen geen prettig idee vindt, of omdat u
vaker dan eens een HPC kwestie wilt aanpakken en outsourcen dan toch niet de meest
gunstige keuze lijkt.

Eigen HPC cluster creëren
Maar er bestaat nog een manier om HPC toe te passen; zelf een HPC cluster creëren. Dit
lijkt gigantisch ingewikkeld en het zal inderdaad wat uitzoekwerk kosten. Toch is het zeker
een optie en wellicht enorm de moeite waard, omdat het u zeer veel geld kan besparen en
het u een bepaalde vorm van vrijheid geeft doordat u het op zo’n manier kan samenstellen
of aanpassen dat het voor u het beste is.

Maar ik ben geen HPC specialist
Om een eigen cluster te creëren hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden. Naast dat er bedrijven
ontwikkelen aan HPC, zijn overheidsinstellingen zoals universiteiten ook bezig met
onderzoeken op dit gebied en het ontwikkelen van software ervoor. Die instellingen maken
gebruik van al beschikbare kennis uit een open source community voor HPC, en dragen zelf
ook bij aan deze community door hun eigen vondsten te delen.
Op deze manier kunt u kosteloos hele waardevolle kennis benutten om uw eigen cluster te
bouwen. U kunt op zoek gaan naar software die geschikt is voor uw omgeving en vraagstuk.
Mogelijk moet u wat stukken software combineren of aanpassen om het geheel passend
voor uw situatie te maken. Natuurlijk kunt u ook zelf bijdragen aan de community door de
problemen waar u tegenaan loopt of eigen ontdekkingen te delen.

Computers beter benutten of opkopen
Naast software heeft u natuurlijk computerkracht nodig voor uw HPC cluster. Het zou
kunnen dat u eigenlijk al heel veel computerkracht tot uw beschikking heeft, doordat het
bedrijf een groot aantal PC’s heeft die niet volledig worden benut. Veel computers worden
maar voor een zeer laag percentage gebruikt, waardoor ze nog heel veel middelen over
hebben die voor een andere taak ingezet kunnen worden. Dan is het een optie om die
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computers aan elkaar te koppelen voor uw HPC cluster en bespaart dat u de aanschaf of
huur van rekenkracht.
Als u nog niet genoeg computerkracht heeft, kunt u dit aanschaffen. Waarschijnlijk heeft u
een groot aantal computers nodig, dus dit zou aardig in de kosten kunnen gaan lopen.
Hoewel, hier kunt u een creatieve oplossing voor bedenken. Sommige bedrijven willen elke
drie jaar nieuwe computers. Die ‘verouderde’ computers, die vaak nog wel even mee
kunnen, kunt u kopen tegen een lage prijs en samenvoegen tot een cluster.

Waar begin ik?
Bij het zelf creëren van een HPC cluster is het slim eerst deze optie te vergelijken met de
aanschaf van een cluster en met HPC in de cloud. Om te kijken welke optie het beste bij uw
situatie past kunt u zichzelf bijv. de volgende vragen stellen:
– Hoe vaak heb ik HPC nodig?
– Binnen welke termijn moeten mijn vraagstukken opgelost worden?
– Hoeveel financiële middelen heb ik tot mijn beschikking?
– Hoeveel computerkracht heb ik al in huis?
– Heb ik een software engineer die mij hierbij kan helpen?
Verder kan het heel leerzaam zijn om op internet cases vergelijkbaar met uw situatie op te
zoeken. Ontdek welke software zij hebben gebruikt, tegen welke problemen zij aan liepen en
hoe ze die hebben opgelost. Er is tegenwoordig zoveel kennis beschikbaar, niet alleen in de
vorm van tekst, maar ook in de vorm van filmpjes. Als u een krap budget heeft hoeft dat niet
te betekenen dat u de voordelen van HPC niet kunt benutten. Slim zoeken, creativiteit en
inzet kunnen u heel ver brengen..
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Wat is veiliger: in de cloud of op eigen locatie?
september 2015
Veiligheid is de belangrijkste reden dat bedrijven niet met hun data in de cloud willen. Ze zijn
bang voor dataverlies, het risico op privacy schending en het risico op diefstal van hun
intellectual property. Begrijpelijk. Als u zeer gevoelige data heeft, geeft het een onzeker
gevoel om dit in handen van een externe partij te geven. Maar is dit onzekere gevoel
terecht? Is uw data inderdaad veiliger bij u op locatie dan in de cloud?

On-premises
Als uw data op eigen locatie wordt verwerkt en opgeslagen, heeft u misschien het gevoel er
controle over te hebben. Uw systemen staan dichterbij, u weet welke mensen uw systemen
beheren en u weet welke beveiliging ervoor zorgt dat er geen ongewenste mensen het
gebouw inlopen (als dit zo is).
Als u hier eens net zo kritisch naar kijkt als naar de veiligheid van uw data bij cloud
providers, moet u misschien de conclusie trekken dat de veiligheid van uw data in uw
huidige IT oplossing wel wat te wensen overlaat. Dit hoeft niet perse te wijten zijn aan de
mogelijkheden van de systemen. Vaak is het te wijden aan het beleid en de manier waarop
er met de IT infrastructuur wordt omgegaan.
Veel bedrijven houden bijvoorbeeld hun systemen niet goed in de gaten met een monitoring
programma, zodat ze systeemfalen niet zien aankomen en niet kunnen voorkomen, met
dataverlies als mogelijk gevolg. Daarbij is van veel bedrijven de data niet veilig als er brand
zou uitbreken op de locatie waar de systemen staan.
Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden van ontbrekende of niet goed functionerende
veiligheidsmaatregelen.

In de cloud
Aangezien veiligheid de belangrijkste reden is waarom veel bedrijven niet naar de cloud
willen, is dit onderwerp juist een belangrijk punt op de agenda bij cloud providers. De
negatieve manier waarop cloud computing i.c.m. veiligheid soms in het nieuws komt (terecht
of onterecht), zorgt ervoor dat cloud providers hun (potentiële) klanten juist het tegendeel
moeten bewijzen en hier dus hard aan werken.
Voor cloud providers is het beheren van hun cloudoplossingen hun core business. Zij zijn
hierin gespecialiseerd en besteden daar een significant deel van hun middelen aan,
waardoor ze datacenters hebben die op zo’n manier zijn beveiligd tegen bijvoorbeeld brand
en inbraak die u zelf niet zou kunnen realiseren omdat dat gewoonweg niet rendabel is.

Conclusie
Met deze post wil ik zeker niet zeggen dat de cloud veiliger is dan on-premises IT. Wat ik
wel wil zeggen is dat beslissingen niet gebaseerd moeten worden op aannames. Toen ik
afgelopen week Citizen Four zag, de documentaire over Edward Snowden, had dit een
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negatief effect op mijn gevoel van vertrouwen t.o.v. cloud providers. Echter, de
betrouwbaarheid van de bron ben ik niet nagegaan, dus of dit effect terecht was kan ik niet
beoordelen.
Om te bepalen of on-premises computing of cloud computing veiliger voor uw data is, dient u
een vergelijking van beide opties te maken. Denk eraan dat u deze vergelijking baseert op
feiten en dat u de unieke belangen van uw organisatie in acht neemt. Win informatie over
veiligheid in bij cloud providers en bij uw IT leverancier en IT beheerders. Beeld u dan
verschillende scenario's in en bespreek met (deze) adviseurs wat de gevolgen voor uw data
zullen zijn in beide gevallen.
Alleen als u goed ingelicht bent kunt u de afweging maken.
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3 redenen voor IT monitoring
september 2015

Het concept monitoring
Monitoring is de basis voor objectieve analyse van systeem administratie activiteiten en IT in
het algemeen. Het betreft het verzamelen van reguliere data betreffende uw IT
infrastructuur, om meldingen van ongeplande downtime, indringing van het netwerk en
verzadiging van middelen te geven. Daarbij bevat een monitoringsysteem een analytische
laag die data samenvoegt en correleert. Zo worden operationele praktijken controleerbaar,
wat bijvoorbeeld nuttig is voor het bepalen van de bron van fouten.

Monitoring verdient meer aandacht
Monitoring is geen nieuw begrip. Toch is het ontbreken van goede monitoring activiteiten te
vaak een oorzaak van grote IT problemen die leiden tot downtime en dataverlies, wat hoge
kosten, stress en ontevredenheid bij klanten en partners kan opleveren. Dat is gigantisch
zonde, des te meer omdat een monitoring mechanisme deze problemen enorm kan
beperken. Mits het goed gebruikt wordt natuurlijk!
Om het belang van monitoring te benadrukken: Ga maar eens na wat voor gevolgen het
heeft als u de benzinemeter in uw auto niet in de gaten houdt en u zonder benzine langs de
kant van de weg komt te staan. Bedenk u nu eens dat u een lange trip door de woestijn
moet maken. U zou het niet in uw hoofd halen om in die situatie uw dashboard niet goed te
bekijken, wat in verhouding zo’n kleine moeite is. Toch gebeurt er iets vergelijkbaars bij veel
IT afdelingen van bedrijven. Daarom verdient monitoring meer aandacht.

3 redenen voor monitoring
1. Beperk downtime: Met een monitoring mechanisme heeft u inzicht in de status van
uw systemen. Zo kunt u zien hoe druk het systeem bezet is en of er schijven aan
vervanging toe zijn. Als u adequaat en op tijd reageert op de gebeurtenissen en de
informatie die u van het monitoring mechanisme ontvangt, kunt u voorkomen dat
kleine gebreken uitgroeien tot grote falen die uiteindelijk tot downtime leiden, met alle
(financiële) gevolgen van dien.
2. Voorkom dataverlies: Als een systeem niet correct wordt afgesloten of overbezet is,
kunnen er problemen ontstaan met het lezen en schrijven van data, waardoor (een
gedeelte van) de data verloren kan gaan. Het opnieuw creëren van die data is vaak
onmogelijk of niet rendabel, waardoor er grote verliezen geleden worden. Met
monitoring kunt u dit minimaliseren. Ook hier is voorkomen weer veel beter dan
genezen.
3. Controleer uw operationele praktijken: Doordat monitoring u inzicht geeft in het
functioneren van uw systemen, kunt u bijvoorbeeld ontdekken wanneer er pieken zijn
in systeem bezetting. Door bepaalde activiteiten op andere momenten te plannen,
kunt u overbezetting voorkomen, performance verhogen en efficiënter omgaan met
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uw middelen. Ook kunt u ontdekken welke aspecten van het systeemfouten
produceren of beneden de performance norm opereren.

Monitoring uitbesteden
Het kan zeker interessant zijn om uw monitoring praktijken uit te besteden. Het is belangrijk
dat het monitoring mechanisme operationeel blijft tijdens service onderbrekingen. Dit gaat
beter als het monitoring systeem apart is van de systemen die hij monitort. Als u het laat
doen door iemand die er kennis van en ervaring mee heeft, is de kwaliteit waarschijnlijk ook
beter en heeft u de zorgen er niet van.
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Survival of the fittest; overleeft uw bedrijf de
komende jaren?
september 2015

Survival of the fittest
Dit concept wordt nogal eens verkeerd opgevat. De meesten kennen het woord fit als
gezond. Het verkeren in een goede lichamelijke en mentale conditie. Maar fit betekent ook
passend of geschikt. Dit is hoe het woord in deze theorie van Darwin bedoeld wordt. Degene
die overleeft is niet perse de sterkste, slimste, langste, grootste, o.i.d. Degene die overleeft
is degene die het beste past bij of geschikt is voor de omgeving.

Veranderende omgeving
We leven in een tijd van verandering en deze verandering gebeurt in een hoog tempo.
De economie wordt steeds meer on-demand. Zo wordt er verwacht dat we steeds meer naar
een economie gaan waarin professionals als zelfstandige werken en kleine organisaties
deze professionals op tijdelijke basis inhuren voor projecten aan de hand van hun
kwaliteiten. Steeds minder zullen organisaties grote aantallen medewerkers hebben die daar
hun 25 jarig jubileum vieren.
Ook technologie wordt steeds meer on-demand. Het technologische landschap maakt een
transformatie door. Gebruikers worden steeds meer betrokken bij systemen zoals apps,
waardoor het aanpassen van producten en diensten aan deze gebruikers niet langer
optioneel is.
Daarbij verandert het gedrag van consumenten en medewerkers door de veranderingen in
economie en technologie. Ze krijgen andere behoeften dan de afgelopen jaren. Om te
overleven moeten bedrijven dus kunnen inspelen op die veranderende behoeften. IT speelt
een belangrijke rol in het veranderen van de business om behoeften tegemoet te komen.

One size fits all?
Er is een reden dat traditionele IT systemen nogal nauw geïmplementeerd worden.
Nauwheid, als het toegepast wordt op een specifiek probleem, zorgt ervoor dat middelen
optimaal worden ingezet. Er was een tijd dat technologie een vast punt moest zijn en dat
servers en software strak geconfigureerd konden worden om een beperkt aantal processen
uit te voeren. Automatisering zorgde ervoor dat de efficiëntie van processen die zelden
veranderden gemaximaliseerd kon worden. Deze ‘one size fits all’ benadering is helaas in de
meeste gevallen niet langer geschikt, want het fenomeen dat processen zelden veranderen
is niet meer van nu.
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Flexibiliteit is van deze tijd
Nu is er behoefte aan flexibiliteit. Dit kan voorkomen in de vorm van modulariteit. Denk aan
de T-mobile reclame met Ali B. Ali B wil alleen betalen voor wat hij gebruikt. Ter illustratie
geeft hij aan dat als hij een pizza margarita wil, hij er geen salami op wil krijgen en daar
zeker niet voor wil betalen. Men wil graag samenstellingen maken van producten en
diensten die zij nodig hebben, precies zoals zij die nodig hebben. Niet meer, niet minder.
De vraag naar flexibiliteit komt ook voor in de vorm van on-demand beschikbaarheid. We
willen middelen kunnen gebruiken waar en wanneer we ze nodig hebben. Ten tijde van
pieken, zoals de enorme groei in aankopen tijdens de feestdagen, willen retailers tijdelijk
extra middelen in kunnen zetten om de drukte op te vangen. Tijdens rustigere tijden hebben
ze deze middelen niet meer nodig en willen ze er ook geen kosten e.d. aan hebben.
Let op; deze behoeften gelden niet alleen voor uw klanten. Ook uw medewerkers
ontwikkelen die behoeften. Verschillende business units zullen op verschillende momenten
verschillende behoeften aan middelen hebben. Ten tijde van intensieve projecten en
naderende deadlines bijvoorbeeld zullen zij de mate van hun gebruik willen verhogen.

Overstappen op flexibele IT
Traditionele, strak geconfigureerde servers zijn over het algemeen niet meer effectief voor
het bedienen van de snel veranderende omgeving. Middelen dienen verenigd te worden,
gevirtualiseerd te worden en samengevoegd te worden met netwerken, storage en
management, zodat het gedeeld kan worden door vele applicaties en kan worden
aangeboden als een dienst.
IT leiders dienen gebruikers en afdelingen flexibele consumptie modellen te bieden om de
juiste uitkomsten te behalen. Alle in-house gereedschap en software kan samengevoegd
worden en als service aangeboden worden aan afdelingen die deze consumeren aan de
hand van behoefte en budgettaire limieten.
Met de ontwikkelingen van tegenwoordig verlenen flexibele, modulaire en on-demand
beschikbare infrastructuren hetzelfde niveau van performance als traditionele,
nauwsluitende systemen, zonder dat het onderliggende systeem vastroest.

Maar overstappen is voor mij niet mogelijk
Te veel mensen denken dat hun IT afdeling niet ingericht is om snel genoeg in te spelen op
deze trends, want ze zitten opgescheept met traditionele IT systemen. Echter, door de
veranderingen in de economie, technologie en behoeften, is flexibiliteit niet langer een optie
maar een must. Om sommige veranderingen kunnen we gewoonweg niet heen. Vroeg of
laat moeten we ons aanpassen om te floreren of op zijn minst te overleven. Het is
vergelijkbaar met het feit dat vele CD winkels en videotheken hun deuren hebben moeten
sluiten. Degenen die overleefden zijn degenen die hun business model hebben aangepast.
Dus denk in mogelijkheden. Misschien is fork-lift upgrading niet nodig, maar kunt u uw
bestaande hardware hergebruiken om de overstap rendabeler te maken. Misschien kunt de
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overstap geleidelijk maken, zodat kosten worden gespreid en uw medewerkers zich rustig
kunnen aanpassen aan de nieuwe manier van werken.
Hoe dan ook; sluit niet uw ogen voor het onvermijdelijke. Pak het met beide handen aan!
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CEPH: software storage platform voor de wensen
van nu
september 2015
Als het om data storage gaat hebben we in grote lijnen dezelfde wensen. Het opslaan of
ophalen van data moet lekker snel gebeuren, onze waardevolle data moet veilig zijn, we
willen kunnen uitbreiden als dat nodig is, de kosten moeten te overzien zijn, en het liefst
willen we er niet teveel moeite voor hoeven doen. Deze wensen bestaan al jaren en er zijn
veel specialisten en bedrijven die door middel van software- en hardware ontwikkelingen
hun bijdrage leveren aan het vervullen van deze wensen.

Nieuwe storage wensen
Maar door technologische en bedrijfseconomische ontwikkelingen worden we steeds
kritischer en stellen we steeds hogere eisen aan onze IT infrastructuur. Waar bijvoorbeeld
RAID methodieken eerder voldeden aan performance- en betrouwbaarheidseisen, is er nu
behoefte aan storage oplossingen van een ander niveau. Zeker nu verschijnselen als cloud
computing en big data een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het succes van bedrijven,
zijn we op zoek naar de vergrotende trap van onze wensen: sneller, betrouwbaarder,
schaalbaarder, betaalbaarder, eenvoudiger.

Super interessante storage software; CEPH
De ontwikkelaars van CEPH begrijpen dit en hebben een software storage platform
gecreëerd dat onze hogere eisen opvallend goed kan vervullen, met name de
schaalbaarheids eis. Hierbij wat mooie eigenschappen op een rij:
– zowel file level storage als object level storage en block level storage
– repliceert data en maakt het fault-tolerant
– zelf helend en zelf managing, waardoor beheer tijd en kosten worden geminimaliseerd
– eenvoudig in de omgang
– super snel
– de performance neemt niet af bij calamiteiten als een kapotte disk
– veerkrachtig
– open source en vrij beschikbaar
– kan gebruikt worden op betaalbare, gemakkelijk te verkrijgen hardware, zonder specifieke
hardware support
Nou klinkt dat leuk, maar niet direct overtuigend. Daar is wat meer uitleg en begrip van de
technieken voor nodig. Omdat CEPH nogal een interessante ontwikkeling is, zal ik in
komende posts wat dieper ingaan op de eigenschappen en hoe deze kunnen uw wensen
van nu kunnen vervullen.
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CEPH: Object, block en file system storage; best
of three worlds
oktober 2015

Het een óf het ander
Verschillende applicaties stellen verschillende eisen aan storage systemen. Daarom bestaan
er ook verschillende technieken om data op te slaan. Ondanks dat die diversiteit in
technieken bestaat, diende men voorheen toch een keuze te maken welke van deze
technieken te gebruiken. Het was het een óf het ander, waardoor er geprofiteerd kon worden
van de voordelen van een storage techniek, maar de beperkingen ook geaccepteerd
moesten worden.
De volgende drie storage technieken hebben hun eigen voordelen en beperkingen.

File system storage
File system storage is een storage techniek die met name geschikt is als men bestanden
makkelijk wil kunnen delen. De metadata van bestanden (zoals de datum, het tijdstip en de
eigenaar) wordt hierbij, om performance redenen, in een file systeem opgeslagen. Echter,
het file systeem wordt erg complex als het te grote aantallen files betreft. Verder blijft de
performance alleen hoog als het delen van bestanden lokaal gebeurt, omdat anders latency
een rol gaat spelen.

Block storage
Block storage is een storage techniek waarbij een zeer hoge performance behaald kan
worden doordat niet het storage systeem maar de applicaties regelen waar de data
geplaatst wordt en hoe de storage georganiseerd wordt. Net als file system storage is deze
optie minder geschikt als het zeer grote, niet lokale omgevingen betreft.

Object storage
Daarentegen is object storage geschikt als er behoefte is aan het opschalen van de
infrastructuur. Door simpelweg nodes toe te voegen is storage bijna onbeperkt schaalbaar,
terwijl het management van de storage eenvoudig blijft. Deze techniek zorgt ervoor dat data
zo wordt opgeslagen dat het migreren van data naar een andere locatie mogelijk is.
Object storage zorgt er ook voor dat je metadata aan de data kan toevoegen zoals je wilt,
waardoor er enorme kansen ontstaan op het gebied van data analyse (zoals het zoeken
naar verbanden tussen stukken data). Helaas is performance over het algemeen niet direct
de sterkste eigenschap van object storage.
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Als je kiest voor een storage techniek, kies je niet alleen voor de voordelen, maar ook voor
de beperkingen. Niet ideaal dus als je behoefte hebt aan een diversiteit in storage
eigenschappen en de beperkingen problemen opleveren.

Best of three worlds
Maar goed nieuws! Kiezen is niet meer nodig. Het is niet meer OF hoge performance, OF
schaalbaarheid. CEPH storage neemt beperkingen weg. Door file storage, block storage en
object storage in een enkel storage cluster te verenigen, heeft u beschikking tot the best of
three worlds. Verschillende storage interface behoeften worden nu tegemoet gekomen. Met
CEPH kan opschalen heel gemakkelijk door extra hardware toe te voegen en blijft ook de
grote omgeving eenvoudig te beheren via een enkel user interface. Daarbij kan een zeer
hoge performance gerealiseerd worden. Niet alleen omdat de juiste storage techniek voor de
juiste bedrijfsprocessen gebruikt kan worden, maar ook omdat CEPH storage op een
bepaalde manier gebruik maakt van parallellisme (waarover later meer).
Vooral als uw organisatie applicaties draait met verschillende storage interface behoeften, of
als u grootschalige storage systemen wilt implementeren, is CEPH absoluut het overwegen
waard.
Volgende week vertel ik verder over de voordelen van CEPH storage.
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CEPH: Schalen zonder performance concessies
oktober 2015

Probleem: performance afname bij opschalen
Als organisaties grootschalige storage systemen implementeren, moeten zij enorme
hoeveelheden data verdelen over misschien wel duizenden storage apparaten. Zij
prefereren dan object-based storage. Dit omdat dit een efficiënte manier van opslaan is.
Object-based storage systemen vereenvoudigen de layout van data door grote lijsten met
informatie over data (zoals wat de locatie is), te vervangen voor eenvoudigere lijsten.
Daardoor gaat het zoeken en dus het lezen en schrijven van data sneller. Hoewel de
schaalbaarheid enorm verbetert door deze eenvoudigere lijsten, blijft het bijhouden van de
toegewezen plaatsen voor stukken data gecentraliseerd gebeuren. Hierdoor is het lastig om
de data op een goede manier te distribueren over een grote hoeveelheid storage apparaten.
Een probleem dat hierbij ontstaat is dat de data en workload niet genoeg worden verdeeld
over alle beschikbare middelen als een systeem wordt opgeschaald, waardoor de middelen
niet efficiënt worden benut en er niet voldoende performance wordt behaald.

De oplossing: CEPH
Gelukkig maakt CEPH gebruik van het CRUSH algoritme. Dit algoritme zorgt ervoor dat
storage clusters worden bevrijd van schaalbaarheids- en performance beperkingen die
worden veroorzaakt door een centrale lijst met informatie over de data. In plaats van zo’n
lijst is er een schaalbare, wiskundige functie om data te distribueren. Deze zorgt ervoor dat
data en workload gelijkmatig worden verdeeld over het cluster, zelfs als er storage wordt
toegevoegd, zodat dit niet allemaal opgevangen hoeft te worden door een beperkte
hoeveelheid apparaten. Zo worden alle beschikbare middelen efficiënt gebruikt en daarmee
wordt systeem performance gemaximaliseerd.
Bovendien worden grote bestanden in een grootschalig storage systeem bij CEPH opgeknipt
en willekeurig gedistribueerd over een grote selectie van beschikbare apparaten, waardoor
het schrijven en lezen van deze bestanden in parallel en dus enorm versneld kan
plaatsvinden.
Nu bestaat er dus de mogelijkheid om ongelimiteerd te schalen met performance behoud of
juist performance toename, en is groeien geen probleem meer!
Volgende week meer over de betrouwbaarheid die CEPH kan realiseren.
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CEPH: Grote storage systemen, grote
betrouwbaarheidsproblemen? Probeer CRUSH.
oktober 2015
De grote hoeveelheid apparaten in grote storage systemen, maakt hardware gebreken
eerder regel dan uitzondering, waardoor data veiligheid van kritisch belang is.

Decluster replication
Willekeurige data distributie strategieën, die het kopiëren van data distribueren i.p.v.
clusteren, zijn geschikt voor grote storage systemen. Zij knippen data in stukjes en verdelen
deze, en kopieën ervan, over relatief grote groepen machines. Dit heeft twee tegengestelde
effecten.

Verlaagde kwetsbaarheid op additionele storingen
Ten eerste kan data herstel na een storing in parallel plaatsvinden. Dit komt omdat de
hersteltaak niet in zijn geheel door een enkele machine uitgevoerd hoeft te worden, maar
wordt verdeeld over meerdere machines die allen tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor het
herstel van hun eigen stukje data. Hierdoor wordt hersteltijd verminderd en de
kwetsbaarheid op additionele storingen, die vaak plaatsvinden tijdens intense
herstelprocedures, verlaagd.

Verhoogde kwetsbaarheid op additionele storingen
Het tweede effect is dat een grotere groep machines ook juist een toename betekent in de
kans dat een tweede storing op hetzelfde moment plaatsvindt, waardoor er dataverlies
optreedt. Dit omdat er nou eenmaal veel meer componenten zijn.

Minder geschikte oplossing
Door een kopie van elk stukje data op een andere machine op te slaan, is de kans groot dat
er nog een reserve versie van een verloren stukje data bestaat in geval van een additionele
storing. Dit zorgt ervoor dat de verlaagde en verhoogde kans op dataverlies elkaar opheffen.
Indien er meer dan één kopie gemaakt wordt, dus meer dan twee versies van een stukje
data zijn, neemt de algehele dataveiligheid zelfs toe.
Echter, als er meerdere storingen plaatsvinden, kun je niet verwachten dat deze
onafhankelijk van elkaar zijn. In veel gevallen tast een enkele gebeurtenis, zoals een
stroomstoring, meerdere machines aan. De grotere groep machines bij declustered
replication vergroten daardoor enorm het risico op dataverlies.

Meer geschikte oplossing
CRUSH, het algoritme waar CEPH gebruik van maakt, heeft hier een oplossing voor.
Gebruikers worden in staat gesteld om te definiëren welke domeinen ‘storing-domeinen’ zijn.
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Met een storing-domein wordt bedoeld dat het aannemelijk is dat één of meerdere machines
in een gemeenschappelijk domein ook aangetast wordt/worden als een machine in dat
domein een storing heeft. Het algoritme zorgt ervoor dat kopieën van data niet in hetzelfde
domein worden geplaatst, maar worden verdeeld over domeinen. Dit is specifiek ontworpen
om gelijktijdige, correlatieve storingen die dataverlies tot gevolg hebben te voorkomen en
verhoogt hiermee de betrouwbaarheid van grote storage systemen.
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CEPH: Overbodig is niet nodig; efficiënt data
herstel
oktober 2015

Belang van snel herstel
Als er een probleem is ontstaan door een storing, dient dit probleem opgelost te worden. Het
is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Niet alleen omdat tijdens het herstellen uw
systeem performance niet meer optimaal is, maar ook omdat herstelprocedures meer druk
op het systeem geven, waardoor de kans op additionele storingen verhoogd is.

Kopieëren en parallellisme
Zoals genoemd in de vorige post is hier bij CEPH rekening mee gehouden. Omdat er van elk
stukje data minstens één kopie bestaat, kan de data één op één hersteld worden. Er hoeft
slechts een kopie van het nog bestaande stukje data gemaakt te worden, waar voorheen
een rekenprocedure moest plaatsvinden om uit te rekenen wat het verloren stukje data was.
Bovendien kan er in parallel hersteld worden, wat ook enorme snelheidswinst met zich
meebrengt.

Alleen herstellen wat nodig is
Maar daar blijft het niet bij. Bij CEPH vinden ze namelijk dat overbodigheid niet nodig is. Als
er voorheen problemen waren ontstaan door een storing, werden aangetaste schijven
volledig hersteld, hoewel storingen vaak alleen maar kleine gedeelten van schijven
aantasten. Het overgrote deel van zulke herstelprocedures betrof daarmee overbodig werk,
wat leidde tot onnodig lange hersteltijden en onnodige druk op het systeem. Het is
vergelijkbaar met drie weken met je arm in het gips lopen, als je slechts een ingescheurde
nagel hebt, met de downtime en improductiviteit van dien.
Bij CEPH wordt dat overbodige werk vermeden, doordat alleen de aangetaste gedeelten
worden hersteld. Zo kunnen storingen waar eerder dagen hersteltijd voor nodig waren, in
enkele seconden worden opgelost! Voordeel is dat de kans op additionele storingen en
daarmee problemen van een veel groter kaliber enorm lager wordt.
Al met al leidt deze efficiëntere manier van herstellen tot hogere up-time, met als gevolg dat
de business continuïteit en productiviteit significant verhoogd kunnen worden en het bedrijf
aanzienlijk minder lijdt onder storingen.
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CEPH: Erasure coding reduceert opslagruimte
november 2015
Om dataverlies tegen te gaan zijn er diverse data beschermings methoden ontwikkeld. Ze
hebben allemaal hun voordelen, maar ook hun nadelen. Wat in de ene situatie heel goed
werkt, is in de andere situatie verre van geschikt. Om opslagruimte te besparen maakt
CEPH gebruik van erasure coding.

Waarom erasure coding?
Naast erasure coding bestaan er twee belangrijke data beschermingsmethoden; replicatie
en RAID. Deze zijn helaas niet ideaal voor de grootschalige systemen van deze tijd en van
de toekomst. Daarom is erasure coding weer naar de praktijk gehaald.

Data replicatie
Bij data replicatie wordt een exacte kopie van de data op een ander storage systeem
opgeslagen. Als je zo’n volledige kopie of misschien zelfs meerdere kopieën van een stuk
data hebt, is verloren data snel te herstellen. Het hoeft alleen maar één op één gekopieerd
te worden. Helaas kost deze methode erg veel opslagruimte, wat zeker bij grootschalige
systemen enorm in de kosten kan lopen.

RAID
RAID is een hele bekende data beschermingsmethode die het efficiënter aanpakt. Door een
speciale formule is het mogelijk om zonder volledige kopieën, toch verloren data te
herstellen. Er is wel extra data bovenop het origineel nodig, maar het origineel hoeft niet in
tweevoud opgeslagen te worden. Hierdoor wordt een hoop opslagruimte bespaard. Echter,
deze methode is logistiek gezien niet geschikt voor grootschalige systemen.

Voordeel erasure coding
Erasure coding is net als RAID een data beschermingsmethode die een stuk efficiënter is
dan data replicatie. Deze methode werkt ook met een formule om verloren data te
herstellen, zonder dat er volledige kopieën nodig zijn, waardoor een hoop opslagruimte
bespaard wordt. In tegenstelling tot RAID is erasure coding wel geschikt voor grootschalige
systemen.
Een nadeel van zowel RAID als erasure coding is wel dat er gerekend moet worden om
verloren data te herstellen, waardoor data herstel een stuk trager gebeurt dan als de data
gerepliceerd was. Gelukkig is het bij CEPH ook mogelijk om erasure coding met data
replicatie te combineren. Data replicatie kan dan bijvoorbeeld ingezet worden voor de veel
gebruikte data en erasure coding kan dan ingezet worden voor archivering. Zo is actieve,
primaire en secundaire data weer snel beschikbaar en wordt er toch veel opslagruimte
bespaard.
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CEPH: Einde van het RAID tijdperk?
november 2015

Het succes van RAID
RAID technologie is jarenlang de fundamentele bouwsteen voor storage systemen geweest.
Het bewees succesvol te zijn voor bijna iedere vorm van data, en de diversiteit aan RAID
niveaus heeft voldoende flexibiliteit geboden voor de juiste combinaties aan capaciteit,
performance en betrouwbaarheid.

Nieuwe manieren van concurreren
Echter, in de door cloud computing gekenmerkte economie van tegenwoordig schieten
nieuwe applicaties als paddestoelen uit de grond en worden er met grote snelheid, keer op
keer nieuwe versies van die applicaties gelanceerd. Organisaties die in staat zijn om op
hoog tempo (de nieuwste versie van) hun applicaties te implementeren, worden steeds
concurrerender en innovatiever. Om dit proces te ondersteunen en te vermijden dat de IT
infrastructuur de flessenhals wordt, is er behoefte aan nieuwe infrastructuur middelen en
processen.

RAID niet geschikt voor cloud-gebaseerde omgevingen
Zoals gezegd worden cloud omgevingen gekarakteriseerd door snelle veranderingen.
Nieuwe virtuele machines worden regelmatig gecreëerd en opgestart, en oude worden
afgesloten. Als gevolg ondergaat de onderliggende storage ook snelle veranderingen.
Nieuwe data moet snel worden toegewezen, oude data worden vrijgemaakt. Verder moet
inhoud worden verplaatst als de storage veroudert. Al dit soort vereisten zijn nogal heftig
voor RAID systemen. RAID is hiervoor niet flexibel genoeg, waardoor het een zeer complex
en duur geheel zou worden.

CEPH wel geschikt voor cloud-gebaseerde omgevingen
Daarentegen zorgt object storage als CEPH ervoor dat het schalen van een storage cluster
niet langer een handmatige, complexe taak is. Nodes kunnen gemakkelijk worden
toegevoegd zonder downtime of verandering in de applicatielaag. Aangezien de volledige
storage capaciteit kan worden beheerd als een eenheid, worden typische problemen die in
het verleden ontstonden bij het toevoegen van nieuwe storage in RAID configuraties
overwonnen. Bovendien gebeurt data migratie automatisch.
Naast deze flexibiliteits eisen zijn er nog andere redenen, die betrekking hebben op
betrouwbaarheid, performance en capaciteit, waarom RAID, in tegenstelling tot CEPH, niet
geschikt is voor cloud-gebaseerde omgevingen. (Lees ook eerdere blog posts over
voordelen van CEPH).
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Is RAID nog wel geschikt voor niet cloud-gebaseerde omgevingen?
Ook niet cloud-gebaseerde omgevingen, die al dan niet snel veranderen/groeien, kunnen er
flink baat bij hebben om over te stappen van RAID naar object storage als CEPH, omdat het
heel veel complexiteit in het beheer wegneemt, veel vrijheidsgraden heeft en toch een hoge
performance en betrouwbaarheid biedt tegen te overziene kosten. In die gevallen is de
toegevoegde waarde misschien niet zo significant om de huidige RAID omgeving direct om
te zetten naar CEPH omgeving, maar de kans dat dit aan het eind van de levensduur van de
huidige infrastructuur toch gebeurt is zeker aanwezig en lijkt steeds groter te worden. Dat
RAID ooit zal verdwijnen is misschien teveel gezegd, maar het zou wel eens kunnen dat het
zijn beste jaren heeft gehad.
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CEPH: Self-managing en self-healing voor gemak
en betrouwbaarheid.
november 2015

Storingen oplossen
Hardware falen wil je natuurlijk het liefst voorkomen, maar dat is niet altijd mogelijk. Als er
toch een storing plaatsvindt wil je die zo snel mogelijk oplossen om geen dataverlies te lijden
en hoge up-time te behouden, graag met behoud van performance.

CRUSH doet het werk
CRUSH, het algoritme van CEPH, heeft de unieke eigenschap dat het bewust is van de
infrastructuur. Het begrijpt de relatie tussen de verschillende componenten van de
infrastructuur.
Het origineel van een stuk data en de replica’s worden door CRUSH opgeslagen en de
locatie wordt bijgehouden in een ‘map’. Dit gebeurt op zo’n manier dat de data beschikbaar
blijft, zelfs als er meerdere componenten in een storing-domein falen. Dit geeft de CEPH
administrator het vermogen om de data van de eigen omgeving efficiënt en automatisch te
managen.
Door CRUSH is CEPH self managing en self healing. In het geval van het falen van een
component detecteert CRUSH de corruptie en stelt vast welk component faalde en wat het
effect daarvan op het cluster is. CRUSH is self managing en self healing in de zin dat het
een herstel procedure uitvoert voor de verloren data, zonder enige administratieve
interventie. De data wordt opnieuw gegenereerd dm.v. de replica’s die het cluster bevat.
Voordelen: betrouwbaarheid, kostenbesparing, tijdbesparing, en innovatie
De grote voordelen van dit self managing en self healing mechanisme is dat het systeem
betrouwbaar is doordat het fault-tolerant is en een hoge beschikbaarheid kan realiseren.
Daarbij wordt het beheer een stuk eenvoudiger, doordat het geen administratieve interventie
nodig heeft.
Dit klinkt simpel, maar heeft wel enorme positieve gevolgen. Het detecteren van storingen,
opsporen van de oorzaak, en herstellen van de oorzaak en de data kan namelijk zeer veel
tijd en geld kosten. Daarnaast kan het frustratie opleveren die resulteert in het maken van
fouten die op hun beurt nog ergere problemen tot gevolg hebben. Als het systeem deze taak
overneemt van de beheerders, kunnen die hun kwaliteiten inzetten om te innoveren i.p.v.
repareren, wat waarschijnlijk veel leuker is en uw organisatie doet bloeien.
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Vrijheid door modulariteit.
november 2015
Gestandaardiseerde systemen kunnen makkelijk en goedkoop zijn, met name voor de
leverancier. Maar ga je er ook het verschil mee maken? Dragen ze bij aan je visie en helpen
ze je een stevige concurrentiepositie te behalen en behouden?
Mocht je differentiëren puur op prijs, dan zouden gestandaardiseerde systemen een
uitkomst voor je kunnen zijn (mits je ze niet bij een A-merk aanschaft). Werk je met een
andere differentiatie strategie, dan zou ik zeker een modulair systeem overwegen.

Voordelen modulariteit
● Beantwoording van de behoefte:
Een modulair systeem wordt opgebouwd uit modules; net zoiets als lego stenen. Hoe meer
modules het systeem uit opgebouwd kan worden, hoe meer verschillende combinaties er
mogelijk zijn, en dus hoe meer verschillende systemen ermee gecreëerd kunnen worden.
Dat betekent dat uw behoefte veel beter kan worden vervuld. Roeien met de riemen die je
hebt is zo gek nog niet als je de keuze hebt uit een grote collectie riemen.
● Meebewegen met de markt:
Je kent misschien wel de volgende uitspraak: ‘Het enige dat nooit verandert is verandering’.
Bij het doen van aankopen is het dus zeer belangrijk om rekening te houden met komende
veranderingen. Modulariteit houdt in dat modules in de loop van de tijd kunnen worden
vervangen voor andere modules. Dit betekent dat u aan de hand van veranderingen in de
markt uw systeem kunt optimaliseren door modules die niet langer geschikt zijn te
vervangen voor andere modules of zelfs state-of-the-art modules.
Bijkomend voordeel is dat u op deze manier de levensduur van uw systeem kunt verlengen.
Niet alleen beter voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.
● Innovatie:
De grootste vijand van innovatie is gevangenschap in elke vorm. Net zoals vendor lock-in
kan standaardisatie een enorme beperking zijn. Innovatie vereist creativiteit. Bij creativiteit
hoort out-of-the-box thinking en buiten gebaande paden gaan. Dat is vrijwel onmogelijk als je
vastzit aan die ‘box’ of aan die gebaande paden.
Wat innovatie ook nodig heeft is trial and error/uitproberen. Uitproberen wordt nogal een
dure en langdurige grap als het inhoudt dat een systeem geheel vervangen moet worden
voor een nieuw systeem, met de nodige implementatietijd en leercurve. Modulariteit biedt de
mogelijkheid om met kleine stapjes en zonder intense gevolgen te veranderen en uit te
proberen.
Innovatie kan niet gepland worden, dus of u direct allerlei nieuwe ontwikkelingen zult doen is
niet zeker. Wat wel zeker is, is dat een modulair systeem de rem van uw creativiteit af haalt,
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u veel leert en nieuwe inzichten biedt, en u een grote stap in de richting van innovatie
brengt.
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Free Turnkey Linux software; waarom zou je het
wiel opnieuw uitvinden?
november 2015

De kracht van open source software
Als iets gratis is, zoals bij open source producten, worden we al snel achterdochtig. ‘Wat is
het addertje onder het gras?’ ‘De kwaliteit kan nooit goed zijn.’ Etcetera. Hoewel dat
misschien meer zegt over onszelf dan over de het concept open source.
Een belangrijk idee achter open source software is dat het inefficiënt is als we onze kennis
en ervaringen niet delen en allemaal het wiel opnieuw gaan uitvinden. Als software gratis is,
en we het vrij kunnen gebruiken, distribueren, verbeteren en ervan leren, wordt een drempel
naar vooruitgang weggenomen. Gratis software is de stille, vaak onzichtbare kracht achter
de grootste technologische ontwikkelingen van onze eeuw.
Helaas wordt de kracht van open source software niet goed genoeg benut, omdat te weinig
mensen er van af weten en nog minder mensen de vaardigheden hebben om er optimaal
van te profiteren. Het ontdekken, configureren en testen van combinaties van componenten
voor het ontwikkelen van software kan lastig en tijdrovend zijn.

Turnkey Linux
Linux wil daar verandering in brengen. Om de toegevoegde waarde van hun open source
middelen te maximaliseren hebben zij met Turnkey Linux een simpele maar krachtige
distributie en ontwikkelings toolkit ontwikkeld, welke het creëren van voorgemonteerde
oplossingen die in slechts enkele minuten geïmplementeerd kunnen worden makkelijk
maakt.
Voordelen
● 100+ ready-to-use oplossingen die op bare metal, virtual machines en in de cloud
geïmplementeerd kunnen worden
● Gratis in de zin dat er geen licentiekosten betaald hoeven te worden, maar je wel
kunt bijdragen door de software te verbeteren en die verbeteringen te delen met
andere gebruikers en ontwikkelaars
● Veilig en gemakkelijk te onderhouden door dagelijkse, automatische security updates
● Het werkt omdat het is ontworpen voor en getest op gebruiksvriendelijkheid
● Backup en migratie door de built-in backup software
● Lichtgewicht doordat het zo efficiënt mogelijk is gebouwd met zo min mogelijk
componenten
Ook u kunt heel eenvoudig gebruik maken van deze poel aan kwalitatieve, gratis applicaties.
Zo kunt u profiteren van de waarde die het oplevert als wereldwijd vele engineers en andere
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bijdragers met kritische ogen en hun ervaringen naar de software kijken en deze naar steeds
hogere niveaus tillen. Dit zonder hoge licentiekosten, vendor lock-in en vergelijkbare
innovatie drempels.
Zelf kunt u ook bijdragen. Door uw specifieke behoeften kunt u aanpassingen in de software
vereisen waar iemand anders nooit eerder over na had gedacht. Zo kunt u zelf of met behulp
van een gespecialiseerde bijdrager uit de open source community de software aanpassen
zodat het nog beter aansluit op uw behoefte. Grote kans dat anderen hier ook bij gebaat zijn.
Op deze manier bundelen we onze krachten, waardoor er gemakkelijker nog mooiere
innovaties in het leven geroepen kunnen worden. It’s worth a shot!
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Hyper-converged systemen: Standaardisatie en
maatwerk gaan hand in hand
december 2015
Hyper-converged systemen:
eenvoudig…
Hyper-converged systemen zijn systemen waarbij computing, storage, virtualisatie, netwerk
en management zijn geïntegreerd in een enkele, alles-in-één machine.
Al deze onderdelen zijn op elkaar afgestemd en getest, waardoor je weet dat ze (samen)
goed functioneren. Dit houdt in dat je niet zelf op zoek hoeft te gaan naar losse
componenten en die op elkaar af moet stemmen, waardoor je de enorme hoeveelheid tijd en
moeite die daarmee gepaard kan gaan bespaart. Het is een kwestie van een
hyper-converged systeem uitzoeken en deze op een simpele manier installeren.
Vergelijk dit eens met een smartphone. Waarschijnlijk heb je die ook niet zelf in elkaar gezet
door een samenstelling te maken van een zelf uitgezocht scherm, camera lens, geheugen,
etcetera. Er zijn standaard smartphones te koop waarbij de samenstelling van de producten
die jij hoogstwaarschijnlijk wenst te gebruiken al is gemaakt. Dit is voor jou lekker eenvoudig
en zal voor het gros van de mensen goed genoeg tot ruim voldoende zijn.
…maar toch afgestemd op de behoefte…
Toch zal je wel iets van maatwerk willen. One size fits all is misschien niet goed genoeg.
Gelukkig kan je zo’n hyper-converged systeem polijsten naar je behoefte. Zo kun je zelf
kiezen welke applicaties je erop wilt zetten. Ook dit kan op een zeer eenvoudige manier,
doordat er applicaties zijn die met slechts een paar drukken op de knop geïnstalleerd
kunnen worden op het systeem en er ook goed op functioneren omdat dat al is getest.
De Turnkey Linux apps bijvoorbeeld, waar ik vorige week over sprak, kun je op deze manier
eenvoudig gebruiken op een hyper-converged systeem met het open source KVM. Maar er
zijn ook apps die juist goed werken met bijvoorbeeld VMware.
Dit concept is vergelijkbaar met het feit dat je met je ‘standaard’ smartphone ook nog een
hoop keuzevrijheid hebt. Je kunt die namelijk configureren zoals jij dat wilt, door de apps te
kiezen en installeren die jij wilt. Ook hierbij kun je kiezen voor een operating system, zoals
Android of Apple iOS, en zijn de apps zo gemaakt dat ze goed functioneren op het
betreffende operating system.
… en bij de tijd
Of je zo’n hyper-converged systeem aanschaft voor eigen gebruik, of inzet als een host voor
cloud computing, waarbij je de resources verhuurt en de klant zelf laat bepalen welke apps
hij/zij wilt gebruiken, deze alles-in-één systemen passen echt bij deze tijd. Het gemak van
www.stellarcomputing.eu 73

standaard in combinatie met de vrijheid van ‘self-service’ maatwerk biedt de kans om de
focus te verleggen van operatie naar innovatie, wat een stuk leuker en winstgevender is.
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Snelle data overdracht, snelle business.
december 2015

Het belang van snelle data overdracht technologie
“If everything seems under control, you’re not going fast enough.” – Mario Andretti.
Tijd is geld. Of liever gezegd; Tijd is succes. Om dit te maximaliseren wil je sommige dingen
langzaam doen en andere dingen snel. Een van de dingen die je graag snel wilt doen is data
overdracht. Als data niet belangrijk genoeg is om snel op de plaats van bestemming te
komen, hoeft het waarschijnlijk überhaupt niet verzonden te worden.
We genereren steeds meer bestanden en hogere kwaliteit bestanden, wat problemen met
snelheid oplevert. Bedrijven zijn op zoek naar nieuwe technologieën voor de overdracht van
deze grote bestanden en het samenvoegen van data sets.
Nou hoor ik je vragen: ‘Maar met cloud computing is er toch geen data overdracht nodig?
Met een linkje krijg ik toegang tot het betreffende bestand op de locatie waar het al stond.’
Echter, niet elk bestand zou je van een afstand willen bereiken, namelijk in situaties waarbij
de snelheid van de internetverbinding niet voldoende is. Voor filmbewerking bijvoorbeeld is
het belangrijk dat gedeelten van het filmmateriaal zeer snel beschikbaar zijn. Aangezien het
enorme bestanden betreft, is het te traag als dit over het internet gaat. Het filmmateriaal
moet daarom lokaal beschikbaar zijn, en dus verplaatst worden.
Een ander voorbeeld is dat bedrijven steeds meer met hyper-converged systemen werken
(zie vorige post), waardoor grote hoeveelheden bedrijfsdata verplaatst moeten worden naar
deze nieuwe systemen.
Kortom, in de globale economie met internationale kantoren en medewerkers en partners op
afstand, is ondanks cloud computing, snelle data overdracht van groot belang.

Snelheidsproblemen
Helaas is traditionele technologie (die wordt gebruikt met single-purpose machines) niet
geschikt voor de overdracht van de gigantische bestanden van tegenwoordig, omdat het niet
aan de snelheids vereisten voldoet. Met name bij grote afstanden of complexe paden levert
dit grote problemen op en leiden allerlei trucs die uit de kast gehaald worden om
performance te verhogen tot netwerk overload en verlies van data (integriteit).
Nieuwe technologie moet significante toenamen in snelheid realiseren, met behoud van
betrouwbaarheid.

Oplossingen zijn onderweg
Software technologie aanbieders geven gehoor aan de groter wordende bestandsformaten
met high-speed data overdracht oplossingen. Performance metrics worden herschreven
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voor next-generation bestand en data overdracht technieken die nodig zijn voor de volgende
fase van business integratie.
De huidige sprong in high-speed bestandsoverdracht oplossingen stelt bedrijven in staat om
om te gaan met de vraag naar grotere bestanden en het samenvoegen van bestanden,
zonder het ingewikkelde en ineffectieve gedoe met traditionele methoden. Aangezien
snelheid belangrijk is voor een scherpe concurrentie positie en het bereiken van successen,
gaan de nieuwe data overdracht technieken een belangrijke rol spelen in de aankomende
jaren. Hou deze dus in de gaten!
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IT: Van opereren naar adviseren en innoveren.
december 2015

Verandering in het IT landschap
De maatschappij, het bedrijfsleven en het IT landschap verandert met een snelheid als nooit
tevoren. De tijd van inflexibele, standaard systemen die jaren in ongeveer dezelfde staat
meegaan is zo goed als voorbij. Snel reageren op ontwikkelingen in de markt of juist zelf de
ontwikkelingen veroorzaken is een belangrijke succesfactor.
Het aanschaffen van complexe systemen kost veel tijd en moeite en laat bedrijfsprocessen
vastroesten, waardoor de beweeglijkheid van de organisatie afneemt. Zeker met de komst
van een concept als cloud computing is IT outsourcing steeds meer van deze tijd. Door
outsourcing heb je de kans om te profiteren van schaalvoordelen en van de kracht van focus
en specialisme.

Verandering in de rol van de IT afdeling
Maar als een (groot) gedeelte van de IT activiteiten wordt uitbesteed, wat blijft er dan nog
over voor de interne IT afdeling? Is de interne IT afdeling nog wel nuttig?
Jazeker! Hoewel deze wel zal veranderen. Er hoeft minder tijd besteed te worden aan het
stoeien met bits, RAM en schijven, want dat besteed je uit. Waar de tijd wel aan besteed
dient te worden is het opsporen van IT oplossingen en het samenstellen van een
technologisch portfolio die het realiseren van de bedrijfsdoelen ondersteunt.
Adviseren
Met het grote aanbod in computing oplossingen van verschillende aanbieders dient er
vastgesteld te worden welke oplossing van welke aanbieder goed aansluit op de behoefte
van de organisatie. Hoewel de aanbieders zelf ook een behoeftebepaling kunnen doen bij
bedrijven en een passende oplossing kunnen vinden, zijn deze partijen niet belangeloos en
is het goed mogelijk dat ze niet de keuze die het beste is voor het bedrijf adviseren, maar de
keuze die het beste is voor zichzelf. Daarentegen kan de interne IT afdeling belangeloos een
objectief advies uitbrengen en zijn uitgebreide kennis van de organisatie hierbij benutten.
Innoveren
Naast adviseren heeft de interne IT afdeling nog een belangrijke taak. Met hun kennis van
technologische mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen kunnen zij proactief gedrag
vertonen in de vorm van het bijdragen aan innovatie d.m.v. het genereren van nieuwe
ideeën. Als zij nauw samenwerken met bijv. de R&D afdeling en de visie van het bedrijf
scherp in beeld hebben, kunnen zij makkelijker technologische ontwikkelingen vertalen naar
nieuwe producten/diensten om op die manier significant bij te dragen aan het bereiken van
de bedrijfsdoelen.
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Ben je een werknemer op een interne IT afdeling, stap dan eens naar het management of
naar R&D om te bespreken hoe jij op een meer proactieve manier kan bijdragen aan het
ontwikkelen en laten slagen van innoverende initiatieven.
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Internet of things: Welke rol speelt jouw bedrijf
hierin?
december 2015

Wat is IoT?
Het Internet of Things is het netwerk van fysieke objecten of dingen ingebed met elektronica,
software, sensors en netwerk connectiviteit, welke deze objecten in staat stelt om data te
verzamelen en uit te wisselen. IoT maakt het mogelijk dat objecten opgemerkt en op afstand
bediend worden over een bestaande netwerkinfrastructuur, wat kansen creëert voor meer
directe integratie van de fysieke wereld en computer gebaseerde systemen, en resulteert in
betere efficiëntie, nauwkeurigheid en economisch voordeel.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things)
Een bekend voorbeeld is dat je buitenshuis de thermostaat kunt regelen, zodat het huis al op
temperatuur is als je thuis aankomt. Maar dit concept kan voor gigantisch veel meer
doeleinden worden gebruikt. Zo wordt het gebruikt om infrastructuur als bruggen en tunnels
te managen, zoals het monitoren van veranderingen die invloed hebben op de veiligheid.
Ook wordt het toegepast in transport. Door interactie tussen verschillende aspecten van het
transportsysteem kan bijvoorbeeld het logistieke proces enorm geoptimaliseerd worden.

Hoe ga jij eraan bijdragen?
Het wordt geschat dat in 2020 50 miljard objecten over de wereld verbonden zullen zijn via
het internet. Met andere woorden; je zult er hoe dan ook mee te maken krijgen. In welke
vorm zal dat zijn?
Frank Burkitt heeft een interessante ‘gids’ gemaakt voor strategen om hen te helpen een
strategie te vormen voor het omgaan met en bijdragen aan de IoT.
Stap 1 in het ontwikkelen van een strategie is het bepalen van de rol die je wilt en kan
spelen in deze ontwikkeling die nu echt serieuze vormen begint aan te nemen. Zo kun je een
‘Enabler’ zijn (de technologie ervoor creëren), een ‘Engager’ zijn (de link bieden tussen IoT
en de markt), of een ‘Enhancer’ zijn (nieuwe waarde toevoegen door nieuwe creaties).
De andere stappen zijn het nagaan hoe jouw zakelijke omgeving verandert door IoT, het
ontwikkelen van bekwaamheid in experience design, het bedenken welke producten en
diensten verbeterd of gecreëerd kunnen worden met IoT, het inschatten van de nieuwe
business modellen die kunnen ontstaan en welke je interessant vindt, en het bepalen (aan
de hand van de bekwaamheden van de organisatie) hoe je je wilt onderscheiden. Lees voor
meer informatie het artikel van Frank Burkitt hier.
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Onderneem actie
Dit soort disruptive ontwikkelingen wordt te vaak onderschat. Veel mensen nemen niet de
moeite om zich er even in te verdiepen en een gefundeerde, eerlijke inschatting te maken
van de effecten die ze kunnen hebben op de organisatie. Toch is het heel belangrijk om dit
te doen, bijvoorbeeld vanwege het ‘first-mover advantage’ en de mogelijk rampzalige
gevolgen voor de concurrentiepositie als je zo’n belangrijke ontwikkeling links laat liggen.
Verdiep je er even een uurtje in en organiseer dan een brainstormsessie met collega’s van
verschillende afdelingen om te bepalen hoe jullie gaan reageren op/bijdragen aan deze
ontwikkeling. De kleine stap die je nu neemt kan de cruciale stap zijn.
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Datacenter infrastructure management (DCIM):
Wat is het en wat heb je eraan?
januari 2016

Wat is DCIM
Datacenter infrastructure management (DCIM) is een categorie oplossingen die gecreëerd is
om de traditionele datacenter bediening op zo’n manier uit te breiden dat het alle fysieke
bezittingen en middelen van IT en facilitair management omvat.

Behoefte aan DCIM
Traditionele resource provisioning benaderingen zijn niet geschikt voor virtualisatie en cloud
computing, vanwege het ontbreken van de connectie tussen facilitair management en IT
infrastructuur architecturen en processen. Er is nu behoefte aan geïntegreerde monitoring
en management oplossingen die het gat tussen IT en facilitaire systemen kunnen dichten;
DCIM.

Downtime en dataverlies verminderen
Virtualisatie creëert een dynamische omgeving binnen een statische omgeving, waar snelle
veranderingen in computing last leiden tot verhoogd energieverbruik en warmte
verspreiding. Als hier niet op geanticipeerd wordt kunnen snelle toenames in warmte extra
stress op de fysieke infrastructuur van het datacenter uitoefenen. Dit resulteert in een
verhoogd risico op overbelasting en uitval.
Met DCIM is het complete datacenter in beeld en kan hier wel op geanticipeerd worden.
Bronnen van risico kunnen geïdentificeerd en geëlimineerd worden om de beschikbaarheid
en betrouwbaarheid van kritische IT systemen te verhogen.

Efficiënte resource benutting
Om datacenters en cloud computing omgevingen efficiënt te managen, dienen IT teams
virtuele en fysieke resource provisioning activiteiten te standaardiseren en te automatiseren,
en een beter inzicht te ontwikkelen in real-time resource performance en resource
consumptie.
DCIM kan IT teams o.a. assisteren bij lange-termijn capaciteitsplanning, energiebesparing
en ruimtebesparing. Om een beeld te geven van de mogelijke impact: Volgens research van
Gartner kan DCIM leiden tot energiebesparingen die een datacenters totale bedrijfskosten
verminderen met tot 20 procent.
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Voordeel voor jou
Mocht je zelf geen datacenter runnen, dan kun je natuurlijk toch voordeel halen uit DCIM.
Indien je je data opslaat in een datacenter door gebruik te maken van cloud computing,
profiteer je zeker van de voordelen van DCIM oplossingen. Als door DCIM de
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van je data omhoog gaat heeft dat directe invloed op
jouw business. Daarbij zul je van de kostenbesparingen ook wat merken op de factuur van je
cloud provider.
Met ontwikkelingen als DCIM wordt cloud computing steeds interessanter voor steeds meer
bedrijven.
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Voor- en nadelen van colocation (colo)
januari 2016
Waar het voorheen gebruikelijk was dat organisaties een in-house datacenter hadden,
waarbij de interne IT afdeling de data beheerde, bestaan er nu ook andere mogelijkheden.
Gedeelten van het beheer van het datacenter kunnen worden uitbesteed. Dat kan zijn in de
vorm van colocation of managed services. Hierbij de voor- en nadelen van colocation.

Wat is colocation?
Colocation is het plaatsen van meerdere entiteiten in een enkele locatie. Als het data betreft
is een colocation een datacenter faciliteit waar een bedrijf ruimte voor servers en andere
computing hardware kan huren. Over het algemeen biedt het gebouw cooling, elektriciteit,
bandbreedte en fysieke beveiliging, terwijl de klant de servers en storage inbrengt.

Voordelen
Lange termijn kostenbesparing
In-house data centers kunnen duur zijn. met name voor kleinere bedrijven. Om een
kwalitatief datacenter te bouwen en onderhouden dienen er flinke uitgaven gedaan te
worden.
Een belangrijk voordeel van colocation is schaalvoordeel. Gebruikers kunnen profiteren van
hoge kwaliteit middelen (die het bedrijf zich anders misschien nooit had kunnen veroorloven)
tegen te overziene kosten, omdat de uitgaven kunnen worden verspreid over de pool van
gebruikers van de colocation.
Daarbij betalen gebruikers alleen voor de capaciteit die ze nodig hebben en krijgen ze
beschikking tot een hogere bandbreedte die ze in staat stelt om gebruik te maken van
moderne technologieën als cloud computing, big data en complexe applicaties.
Hogere up-time
Colocation gebruikers hebben ook minder downtime door redundante systemen die
netwerken zelfs operationeel houden als er systeemfalen optreden. Ook kunnen gebruikers
hun eigen downtime inplannen. Bovendien wordt er vaak 24/7 monitoring geboden,
waardoor problemen direct kunnen worden verholpen door on-site techneuten en de interne
IT-ers meer tijd hebben om te focussen op innoveren i.p.v. opereren.
Autonomie
Verder heeft een colocation de capaciteit om een diversiteit aan hardware types en
providers te ondersteunen, wat betekent dat gebruikers de hardware en software exact zo
kunnen implementeren dat het aan hun eisen voldoet.

Mogelijke nadelen
Hogere kapitaaluitgaven aan het begin
In vergelijking met managed services zijn de kapitaaluitgaven aan het begin hoger bij
colocation, net zoals bij in-house data centers. Dit is met name omdat klanten hun eigen
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hardware kopen in tegenstelling tot het werken met voorgebouwde configuraties. Daarbij
moeten colocation klanten eventuele hardware reparatie kosten en vervangingskosten door
de jaren heen betalen. Dit soort uitgaven wordt vermeden bij managed services, waarbij de
verantwoordelijkheid voor onderhoudskosten bij de service provider ligt.
Management verantwoordelijkheid
Met colocation heb je, net als bij een in-house datacenter, meer autonomie in vergelijking
met managed services. Echter, als je geen middelen hebt om goed om te gaan met deze
autonomie, dan wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Als problemen zich voordoen
terwijl bedrijven een gebrek hebben aan voldoende en geschikt technisch personeel om
deze op te lossen, dan zou het beter zijn geweest om voor managed services te kiezen. In
dat geval hoef je namelijk niet zelf over geschikt technisch personeel te beschikken.
Locatie te ver weg
Als jouw colocation ver weg is van jouw locatie, dan kan het beheer ervan tijdrovend zijn en
in de kosten gaan lopen, met name als het regelmatig onderhoud behoeft.
Beperking door vast contract
Colocation klanten kunnen, net als managed services klanten, vastgelegd worden aan lange
termijn contracten, welke hen kunnen weerhouden van heronderhandelingen over prijzen in
het geval deze dalen. Het is daarom belangrijk om de Service Level Agreement goed te
lezen en te overwegen.

Is colocation een interessant optie voor jou?
Voor veel bedrijven is colocation een interessante optie. In vergelijking met een in-house
datacenter profiteer je met colocation van het schaalvoordeel van gedeelde middelen, en
liggen de kosten voor het bijhouden van technologische ontwikkelingen veel lager. In
vergelijking met managed services kun je met colocation profijt hebben van de flexibiliteit
van autonomie.
Mocht autonomie geen kritieke factor zijn of betreft het een korte termijn situatie, dan zijn
managed services mogelijk geschikter. Indien de colocation locatie te ver weg is, zou een
in-house datacenter passender kunnen zijn.
Ook deze beslissing is een kwestie van een de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, met
o.a. behulp van kosten berekeningen.
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Mega opportunity: Energiebesparing in computing
januari 2016
We weten allemaal dat er energie bespaard moet worden. En niet zo’n beetje ook. Er
bestaan al vele energiebesparings initiatieven, maar dit staat niet in verhouding met de
grootte van het probleem en de impact op het milieu en ons leven.
De industriële revolutie en economische groei hebben naar mijn idee het ultieme doel om
ons leven te verbeteren. Echter, als we onze levenskwaliteit willen behouden zitten we
hiermee niet op de goede weg. Er moeten veel meer oplossingen komen om zuiniger met
energie om te gaan. Met name de grafiek op 3.11min uit dit TED filmpje van Alice
Bows-Larking over klimaatverandering en hoe we ons moeten aanpassen maakte nogal
indruk op mij en gaf visueel weer hoe de tijd dringt.

Energieverbruik door computing
Industrie consumeert meer dan de helft van de energie in de wereld, zelfs meer dan
transport. Virtualisatie en nieuwe data management strategieën hebben wel verbetering
opgeleverd voor datacenters. Toch gebruiken we nog steeds veel meer energie dan nodig
is.
Ondanks dat zullen datacenters groeien, net zoals de energiebehoefte. Het succes van
organisaties hangt namelijk erg af van hun vermogen om data te benutten om klantenservice
te verbeteren, marktaandeel te veroveren of voor innovatie.

Energiebesparing in computing
Energiebesparing wordt in grote mate gerealiseerd door efficiëntie. Zo wordt er verwacht dat
er op het gebied van storage veel winst te behalen valt met software-defined storage en
flash geheugen, door bits, bandbreedte en elektronen te maximaliseren. De
energiebesparing door deze efficiëntieslag gaat zelfs gepaard met betere performance.
Twee vliegen in één klap.
Bovendien wordt er verwacht dat energieconsumptie nog meer verlaagd kan worden door
ontwikkelingen als intelligente HVAC (verwarming, ventilatie en koeling) en het benutten van
data voor het beheer van productie.

Mega opportunity voor jou
Omdat de groei in energiebehoefte nog steeds toeneemt, terwijl we al te veel consumeren,
is er gigantische behoefte aan nog meer energiebesparende technologieën. Ontwikkel jij
zo’n oplossing voor computing, dan kun je hier enorme impact mee hebben. Dit heeft niet
alleen positieve invloed op het milieu, maar ook op onze levenskwaliteit en
hoogstwaarschijnlijk ook op onze portemonnee.

www.stellarcomputing.eu 85

Kleine verbeteringen kunnen al significante verschillen maken. Ben jij creatief en goed in
procesoptimalisatie of bestaat dit talent binnen jouw bedrijf? Grijp de kans dan! Nu is het
moment.
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De kracht van servers verspreiden over
datacenters
januari 2016

Verandering in datacenter architectuur
Mobiliteit en the Internet of Things zorgen ervoor dat data steeds beschikbaarder moet zijn.
Niet alleen dient er meer data vaker beschikbaar te zijn, het moet ook te bereiken zijn vanaf
gigantisch veel locaties en graag met de snelheid die we gewend zijn.
Vorderingen in technologie, platformen en breedband infrastructuur dragen bij aan het
tegemoetkomen van deze eisen, en zijn mede verantwoordelijk voor het feit dat de
architectuur van datacenters een grote transformatie ondergaat. In plaats van het huisvesten
van systemen in één groot datacenter, worden systemen steeds meer verspreid over
datacenters met diverse locaties.

Voordelen
Snelheidswinst
Met de middelen die we nu tot onze beschikking hebben kunnen we tegen meer acceptabele
prijzen grote hoeveelheden data verplaatsen. Toch geldt alsnog dat hoe langer het pad is
dat de data moet afleggen, hoe trager de verplaatsing gaat. Het inkorten van de paden kan
dus helpen om snelheid te winnen. Door systemen te verplaatsen over geografisch
verspreide datacenters, kan de data dichterbij de bestemming worden geplaatst en deze
snelheidswinst gerealiseerd worden.
Redundantie
Als de systemen worden verspreid over meerdere datacenters, kan de data via meerdere
paden en meerdere locaties bereikt worden. Op deze manier komt de redundantie meer in
het netwerk te liggen dan in de eigenlijke faciliteit. Ook wordt de last dan verdeeld over de
locaties, waardoor het netwerk minder te lijden heeft.
Het verspreiden van servers over meerdere datacenters kan als een dure grap klinken.
Echter, door de toename in breedband netwerken en de vorderingen in computing
platformen dalen de prijzen van outsourcing en zal het voor steeds meer organisaties een
interessante optie worden, ook voor de kleinere markten.
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Kansen met hybride clouds
februari 2016

Behoefte aan hybride clouds
Steeds meer organisaties besteden hun infrastructuur uit. Aangezien verschillende
bedrijfsprocessen verschillende eisen hebben, is er vaak behoefte aan een mix van cloud
oplossingen, bestaande uit on premises en off premises private clouds en public clouds.
Door workloads toe te staan om te verplaatsen tussen private en public clouds aan de hand
van veranderende computing behoeften en kosten, bieden hybride clouds meer flexibiliteit
en data inzet opties. Dit maakt hybride clouds een aantrekkelijke keuze.

Complex management
Het managen van deze verschillende platformen is echter een complexe zaak. Hybride
cloud beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheren van computing, networking en
storage middelen in meerdere domeinen. Zij moeten voldoende begrip hebben van alle
aspecten van de omgeving, applicaties, performance vereisten, compliance vereisten,
etcetera.

Pak je kans
Het formuleren van effectieve strategieën voor het managen van hybride clouds kan de
complexiteit handelbaar maken. Met de juiste tools kan het managen van hybride clouds
efficiënt en effectief worden gedaan.
Hoewel elke situatie anders is, is een goed begrip van de bedrijfsprocessen die gemanaged
moeten worden en het opstellen van een management strategie de eerste stap. Het
ontwikkelen van een succesvolle, hybride cloud management strategie zal geen gemakkelijk
proces zijn, maar door de kansen die er liggen zal het een rendabele investering zijn.
Klanten willen graag horen dat hun servers en applicaties beheerd kunnen worden waar zij
willen, dat het overzien en geregeld wordt door één partij, en dat ze over hun gehele
portfolio gerapporteerd worden. Bedrijven die het vermogen hebben om de omgevingen van
meerdere platformen en meerdere cloud providers te managen zullen veel toegevoegde
waarde te bieden hebben en mooie resultaten kunnen behalen.
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Trends betreffende datacenters en cloud
computing
februari 2016
Op datacenterknowledge.com vond ik een aantal belangrijke trends betreffende datacenters
en cloud computing. Hierbij een samenvatting.

SDN (software-defined networking) wordt heel groot
Een van de grootste uitdagingen van vandaag de dag is de complexiteit en distributie van
middelen. Organisaties hebben problemen met het managen van het beleid, het beheren
van administratieve privileges, en het toewijzen van middelen. Dit wordt een steeds grotere
uitdaging nu er meer interconnected, ‘smart’ apparaten komen en er meer dataverkeer is
vanwege de Internet of Things. Om die reden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van
SDN in netwerken. Zo kunnen vereisten tegemoet gekomen worden, zoals meer ‘agile’
benaderingen voor netwerkarchitectuur, middelen voorziening (provisioning) en operaties.
Het netwerk wordt ook steeds meer gevirtualiseerd.

Bedreigingen zullen zich blijven ontwikkelen
Verder is er een ware economie en industrialisatie gaande in de hacking community. Er zijn
individuen, teams en gehele staten aan het werk om toegang te krijgen tot jouw waardevolle
informatie. Er zijn allerlei fysieke, logische en menselijke bedreigingen rond datacenters. Het
wordt steeds belangrijker voor organisaties om hun gehele aanval continuüm te
onderzoeken en te verzekeren dat ze intelligente beveiligingsdiensten hebben voor hun
gehele datacenter en cloud.

Automatisering en orchestration zullen steeds meer voorkomen
Vele automatiseringstools plaatsen bestuur en gevorderd beleid beheer direct in hun product
voor het beheren van beveiliging, het beheer van en inzicht in kosten en een
geautomatiseerd cloud platform. Schalen, orchestration en zelfs multi-cloud controls zijn nu
ingebouwd. Je cloud automatisering platform wordt nu ook proactief. Visualiseren en het
voorspellen van de behoefte voor je cloud infrastructuur gebeurt door analytics en
automatisering. Zo worden het beheren van middelen en de gebruikerservaring
geoptimaliseerd en houden de beheerders meer tijd over voor innovatie.

Het convergeren van architectuur zal de economie van datacenters
veranderen
Bovendien gaan hyper-converged systemen dit jaar steeds meer geïmplementeerd worden.
Niet alleen platformen worden samengevoegd, ook de gehele pool aan beschikbare
middelen wordt geconvergeerd doordat de platformen met elkaar kunnen ‘praten’.
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Uit een Gartner report blijkt dat in 2019 hyper-converged, geïntegreerde systemen 35
procent van de totale omzet van de markt van geïntegreerde systemen zullen
vertegenwoordigen. Het is het snelst groeiende en meest waardevolle technologie segment
in de branche vandaag de dag. Hyper-converged systemen stellen beheerders in staat om
krachtige beheer mechanismen te gebruiken voor hun business en datacenter ecosysteem.
Het integreren van cloud, virtuele applicaties, desktops en zelfs gedistribueerde middelen
wordt makkelijker met zo’n systeem.
Dit zijn weer interessante ontwikkelingen voor datacenters en cloud computing. Leveren
deze trends voor jou kansen op?
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Software-defined networking voor next-generation
computing
februari 2016

De behoefte aan nieuwe netwerkarchitectuur
Door de enorme groei in mobiele apparaten, data, server virtualisatie en cloud computing
dienen netwerk architecturen herzien te worden. Veel traditionele netwerken zijn
hiërarchisch, met rijen Ethernet switches in een boomstructuur. Dit ontwerp is geschikt voor
traditionele computing met eenvoudig dataverkeer, maar ongeschikt voor de dynamische
computing en storage behoeften van vandaag de dag.

Interconnectiviteit
Computing en storage worden steeds meer geïntegreerd tot één groot geheel waarbij
iedereen toegang heeft tot alle middelen (indien deze toegang verleend is). Dit heeft vele
voordelen, maar het vereist wel een aanpassing in de netwerkarchitectuur. Bestaande
netwerken zijn te eenvoudig, met recht toe recht aan datapaden. Wat we nu nodig hebben is
veel meer interconnectiviteit, veel meer data paden. Niet alleen dienen er meer paden
binnen in de databases en servers aanwezig te zijn, maar ook naar de gebruikers toe,
aangezien men nu beschikking tot applicaties en data wil hebben vanaf allerlei soorten
apparaten (zelfs hun privé apparaten), vanaf iedere locatie en op ieder moment. Hierbij is
het belangrijk dat de bedrijfsdata beschermd wordt en dat het dataverkeer gebeurt conform
het beleid.

Aanpasbaar en schaalbaar netwerk
Daarbij moet het netwerk zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften. Zo zal het
netwerk sterk moeten veranderen als er door fusies IT infrastructuren van verschillende
bedrijven moeten worden gekoppeld. Ook de capaciteit van het netwerk moet verhoogd
kunnen worden door de toename in mega datasets. De netwerken moeten enorm kunnen
opschalen, bijvoorbeeld om parallel processing (data opknippen in stukjes en deze stukjes
tegelijkertijd (=snel) te verwerken) mogelijk te maken.

Software-defined networking
Software-defined networking (SDN) is een netwerk architectuur waarbij netwerkbeheer en
doorstuurfuncties worden ontkoppeld. Hierdoor wordt het netwerkbeheer direct
programmeerbaar en de onderliggende infrastructuur losgemaakt van applicaties en netwerk
diensten, met als doel dat het netwerk dynamisch, beheersbaar, kostenefficiënt en
aanpasbaar wordt. Hiermee is SDN geschikt voor de hoge bandbreedte en dynamische aard
van de applicaties van tegenwoordig.
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SDN stelt beheerders in staat om netwerk-wijd verkeer aan te passen aan veranderende
behoeften. Daarbij zorgen de SDN controllers ervoor dat beheerders een goed overzicht
hebben van het netwerk en het beheer centraal kan plaatsvinden (met alle eenvoud en
efficiëntie voordelen van dien). Bovendien stellen geautomatiseerde SDN programma’s
netwerk beheerders in staat hun netwerk middelen snel en dynamisch te configureren,
beheren, beveiligen en optimaliseren. Deze programma’s kunnen zij zelf schrijven, omdat ze
niet afhankelijk zijn van gepatenteerde software.
Grote kans dat SDN ook een hoop problemen oplost voor uw bedrijf, in het heden of de
toekomst.
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Netwerk Virtualisatie (NV)
februari 2016
Vorige week vertelde ik dat software-defined networking (SDN) een manier is om netwerken
mobieler en meer agile te maken. Bij SDN worden netwerkbeheer en doorstuurfuncties
ontkoppeld, om het netwerk programmeerbaar te maken en centraal te beheren. Hierdoor is
er een goed overzicht van het netwerkverkeer en kan het verkeer efficiënt gebeuren.
Naast SDN is er nog een andere manier om het netwerk mobieler en meer agile te maken,
namelijk Netwerk Virtualisatie (NV). Het doel van deze technologie is om een flexibele pool
van netwerk middelen te creëren die kan worden toegewezen, benut en hergebruikt op
aanvraag.

Wat is NV?
Virtualisatie principes, zoals we die kennen van server- en storage virtualisatie, worden bij
NV toegepast op de fysieke netwerkinfrastructuur, waardoor de netwerkdiensten
losgekoppeld worden van de onderliggende hardware. Conceptueel vergelijkbaar met een
virtuele machine, is een virtueel netwerk een software vat dat netwerkcomponenten
(switches, routers, firewalls, load-balancers VPN’s en meer) aanbiedt aan gekoppelde
workloads.
Hiermee wordt een belangrijk netwerk probleem dat ontstaat bij het creëren en verplaatsen
van VM’s opgelost. In plaats van dat twee domeinen in een netwerk fysiek worden
gekoppeld, creëert NV een tunnel door het bestaande netwerk om de domeinen te koppelen.
Hierdoor hoeven beheerders niet elke domein connectie fysiek te maken, wat enorm scheelt
als er nieuwe VM’s gecreëerd of verplaatst worden. Ze hoeven dus niet hun fysieke
infrastructuur te veranderen. De verandering wordt virtueel, bovenop de bestaande
infrastructuur gemaakt.
Bovendien worden virtuele netwerken programmatisch gecreëerd, bevoorraad en beheerd,
waarbij het onderliggende fysieke netwerk simpelweg data doorstuurt. Netwerk- en
beveiligingsdiensten worden aan iedere VM toegewezen aan de hand van hun behoeften en
deze diensten blijven aan de VM’s gekoppeld als de VM verplaatst naar een andere host in
de dynamisch gevirtualiseerde omgeving.

Voordelen NV
Netwerk virtualisatie bespaart een hoop tijd aan handmatige bevoorrading. Daarbij kan de
bevoorrading efficiënter gebeuren, omdat netwerkdiensten niet meer voor het gehele
netwerk geschikt hoeven te zijn, maar alleen voor de specifieke tunnels die ze nodig
hebben.
Hoewel de efficiëntere bevoorrading kapitaaluitgaven verlaagt, zijn de operationele
verbeteringen het grote voordeel van NV.
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Chips: Klein, kleiner, KLEINST.
februari 2016

Het einde van Moore’s Law
De viering van de vijftigste verjaardag van Moore’s Law is nog maar net geweest, of de ‘wet’
wordt ‘al’ ontkend.
In 1965 publiceerde Gordon Moore, medeoprichter van Intel, een verrassend vooruitziend
artikel waarin stond dat het aantal transistors op een geïntegreerde schakeling iedere twee
jaar zou verdubbelen en waarin werd voorspeld dat deze snelheid ertoe zou leiden dat
computers gebruikt zouden worden in huizen, auto’s en communicatiesystemen.
Dat idee, welke bekend is als Moore’s Law, heeft geholpen om de digitale revolutie te
versterken. Met het exponentieel goedkoper en robuuster worden van computing
performance, zijn we in staat geweest om er veel meer mee te doen. Het heeft een enorm
effect gehad op het vermogen van de maatschappij om informatie te verwerken en het
makkelijker en sneller te bereiken. Iedere nieuwe generatie chip is kleiner dan en minstens
zo krachtig als als zijn voorganger, maar minder duur om te maken. Zelfs een simpele
smartphone is vandaag de dag krachtiger dan de supercomputers uit het verleden.
Echter, deze ‘wet’ zal binnenkort zijn beperkingen bereiken. De fysieke beperking van hoe
klein verwerkingstechnologie kan worden is nu in zicht.
Volgens de voorspellingen van chipfabrikanten zal de fysica die bepaalt hoe chips zich
gedragen niet langer van toepassing zijn zodra de vijf nanometer verwerkingstechnologie
arriveert ergens rond 2021. Als een chip kleiner wordt dan dat, dan zullen elektronen zich
onbetrouwbaar gaan gedragen. De chips kunnen misschien wel kleiner gemaakt worden,
maar er zal geen garantie zijn dat ze werken.

De shift in het boeken van progressie
Toch betekent het einde van Moore’s Law absoluut niet het einde van progressie. Wel zal er
een shift komen van de focus op de chip naar het systeem in zijn geheel, door zowel
hardware als software strategieën te volgen. Maar, hoewel het verkleinen van de afstanden
op systeemniveau bijvoorbeeld een manier is om performance te verhogen, zal het
menselijke aspect een grotere rol in progressie gaan spelen.
Toen Moore zijn beroemde wet formuleerde, waren computers nog enorme apparaten die
weinig mensen zagen. Na zo’n twintig jaar kregen we personal computers en weer twintig
jaar later ontpopte de mobiele revolutie. De toekomst van de technologie zal altijd
menselijker worden.
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Bernie Meyerson, IBM’s Chief Innovation Officer, verwacht dat in 2020 systeem performance
nog steeds exponentieel zal verbeteren, maar dat we onze opvatting van
informatietechnologie weer moeten veranderen. Deze keer moet het veranderen van
machines die informatie opslaan, analyseren en terugvinden, naar systemen die actieve
partners zijn in een natuurlijke mens/machine samenwerking.
Waar we als mens vroeger werden gewaardeerd voor ons vermogen om fysiek werk te
doen, gevolgd door de waardering op basis van onze cognitieve vaardigheden, zal deze
waardering nu verplaatsen. In de toekomst, wanneer machines cognitieve taken effectiever
kunnen vervullen dan de mens, zullen we waarschijnlijk ontdekken dat het
concurrentievoordeel zal liggen bij degenen die het best kunnen samenwerken, zowel met
mensen als met machines. De sleutel tot vooruitgang in de toekomst ligt volgens hem dus
niet zozeer in techniek zoals microchips, maar in onszelf.
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Kansen in datacenter sales
maart 2016

Industry trends en veranderingen
Industry trends zijn belangrijke veroorzakers van verschuivingen in behoeften. Een
voorbeeld van zo’n trend is video. Volgens een rapport van Cisco zal online video in 2019
verantwoordelijk zijn voor 80 procent van het internetverkeer.
Om voldoende datacenter sales te maken dient er adequaat gereageerd te worden op de
bijbehorende veranderingen in behoeften van de klant. Vandaag de dag moeten service
providers behendiger worden om de veranderingen bij te houden.

Start het datacenter gesprek
Al lijkt het soms wel zo te zijn, klanten weten zelf vaak niet wat precies hun behoefte is.
Aangezien IT steeds meer wordt uitbesteed, is het voor de datacenter service provider extra
belangrijk om alle aspecten van de omgeving, applicaties, performance vereisten,
compliance-vereisten, etc. te begrijpen. Om goed te ontdekken welke factoren het verschil
gaan maken, is het belangrijk dat je het datacenter gesprek aangaat met de klant. Je kan
significant meer waarde leveren door te leren wat belangrijk is voor hen. Waar de klant zich
niet bewust is van de probleempunten of mogelijkheden, kun jij ze als specialist adviseren.
Door samen te sparren komen ook zaken die uniek zijn voor de klant naar boven, zodat daar
op ingespeeld kan worden.
Zaken om te bespreken in het gesprek zijn het type faciliteit, de elektriciteit vereisten en
prijsstelling. Is het de beste keuze om voor colocation te gaan, zijn ze op zoek naar hun
eigen veilige omgeving, of past een hybride benadering het best bij de situatie? Hoeveel zal
de elektriciteitsconsumptie bedragen? En is ‘pay as you grow’ een geschikt prijsmodel, of
bestaan er passendere opties?

Wees een goede match
Concurrentie in elke markt groeit, waardoor de keuze voor klanten complexer wordt. Zelfs al
zijn ze al gevestigd in een datacenter van een andere partij, mogelijk ben jij tegenwoordig
een meer geschikte keuze. Regels en prijsstellingen veranderen namelijk ook mee.
Luister goed naar de wensen en help de klant in het proces naar het ontdekken welke
diensten goed op die wensen aansluiten. Uiteindelijk gaat niet de meest geavanceerde
technologie per se bepalen of er een sale is. In plaats daarvan bepaalt volgens het ‘survival
of the fittest’ principe de kwaliteit van de match of er een sale komt of niet.
Betekent dit een keiharde concurrentiestrijd om sales? Dat is zeker niet nodig. Als de markt
zich verdeelt in segmenten, is er voor ieder wat wils. Als je je focust op een bepaald type
klant en dit ook communiceert, dan is het niet alleen voor de klant makkelijker kiezen, maar
kun je de klant ook beter bedienen. Als je je specialiseert in een bepaald gebied krijg je
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gerichtere kennis en ervaring en zul je beter kunnen inspelen op de snelle veranderingen,
om kwalitatieve sales te maken.
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Van x86 naar ARM chips
maart 2016
ARM is een type architectuur voor computerchips. In de jaren 80 werd het voor het eerst
ontwikkeld voor PC’s. Tegenwoordig wordt het met name gebruikt in mobiele apparatuur,
omdat lichte, draagbare apparaten met batterijen, zoals smartphones en laptops goed
kunnen profiteren van de voordelen van ARM. Maar er zijn andere markten waar ARM een
hoop kan bijdragen, en de architectuur dringt ook al binnen bij cloud computing, the Internet
of Things (IoT) en servers.

Wat is ARM
ARM, oorspronkelijk Acorn RISC Machine, later Advanced RISC Machine, is een groep
Reduced Instruction Set Computing (RISC) architecturen voor computer processors.
Een RISC-gebaseerd computer ontwerp betekent dat processors minder transistors vereisen
dan typische Complex Instruction Set Computing (CISC) x86 processors.
In tegenstelling tot x86 chips, die ontworpen werden voor specifieke doeleinden, zijn er
verschillende types ARM architecturen. Hierdoor zijn er ARM chips beschikbaar die zijn
geoptimaliseerd voor bepaalde taken, in plaats van dat er gewerkt moet worden met een
one-size-fits-all benadering.
Voordelen ARM t.o.v. x86 processors
● flexibele architectuur
● goedkoper
● lager energieverbruik
● minder warmteproductie
Dit zijn cruciale punten voor een tijdperk waarin de energiekosten van datacenters omhoog
schieten en waarin IoT apparaten vaak beperkte stroomvoorziening hebben.

Waarom ARM nog niet overal wordt gebruikt
Hoewel je er misschien niet veel over hebt gehoord vanwege het feit dat de marktpenetratie
nog minimaal is, is er wel een toename in de implementatie van ARM op servers, in de cloud
en in IoT apparaten. PayPal gebruikt ARM servers in hun datacenters, Google heeft
signalen afgegeven dat ze willen werken met ARM servers, en Red Hat heeft aangekondigd
dat ze plannen hebben om hun enterprise Linux product naar de ARM architectuur te
brengen.
Een reden waarom ARM nog niet veel gebruikt wordt, is dat je niet zomaar software die
geschreven is voor een x86 server op een ARM chip kan draaien. In veel gevallen dien je
gedeelten van je code te herschrijven of het op z’n minst opnieuw samen te stellen zodat het
op ARM chips draait. Overstappen naar ARM servers of cloud applicaties vereist dus een
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enorme migratie barrière. Gelukkig zijn er bedrijven die cloud-gebaseerde migratie tools
ontwerpen om dit soort zaken te vergemakkelijken.
Bij IoT staan de zaken er anders voor. Aangezien het relatief nieuw is, komt het in
tegenstelling tot servers en cloud computing niet met de bagage van het feit dat de software
gecreëerd was om compatibel te zijn met x86 chips. De IoT software kan vanaf het begin af
aan voor ARM worden gecreëerd.
Of het nou servers, cloud computing of IoT betreft, vroeg of laat zal ARM een rol gaan
spelen. Iets om in de gaten te houden dus.
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WÉÉR een nieuwe ontwikkeling?!
maart 2016
Ben je net over op virtualisatie en cloud computing, komen er alweer hyper-converged
oplossingen en nieuwe chips om de hoek kijken. Technologische ontwikkelingen lijken als
paddenstoelen uit de grond te schieten. Leuk? Wel als je ze kan benutten. En daar schuilt
vaker dan niet een cruciaal probleem: We houden niet van verandering.

Waarom je niet moet veranderen
Verandering is vermoeiend. Blèh, wat een gedoe. Weer de hele boel omgooien. En je weet
niet eens of het gaat werken. Houdt het dan nooit op?! Ik hoef niet het nieuwste van het
nieuwste. Zoals het nu gaat gaat het prima. Doe mij maar zekerheid.

Waarom je wel moet veranderen
Zekerheid op wat? Zekerheid dat je aan het einde van je latijn bent zeker? Want als er één
ding zeker is, is het dat verandering geen mogelijkheid maar een gegeven is. Verandering
kan je niet ontsnappen. Als je niet op eigen initiatief verandert, wordt er van buitenaf wel
gezorgd dat je moet veranderen. Dan wordt het een vervelend verhaal, want dan heb je de
touwtjes niet in handen. Zorg dus dat je zelf aan het stuur zit.

Word een master in veranderen
Om een master in veranderen te worden moet je eerst een aantal dingen veranderen :-) Je
wordt dus meteen in het diepe gegooid!
Ten eerste moet je verandering ook echt als een gegeven gaan zien. Pas als je er vanuit
gaat dat veranderingen regelmatig gebeuren, zul je je erop willen voorbereiden.
En dat is meteen het volgende punt. Ten tweede moet je je voorbereiden op verandering.
Succes zit ‘m in een goede voorbereiding. Zo minimaliseer je verrassingen en kun je zonder
paniek de zaken aanpakken.

Scenario’s schetsen
Nou valt er niet altijd te voorspellen welke veranderingen er op komst zijn. Dat betekent niet
dat je je kop in het zand kan steken. Er valt natuurlijk onwijs veel informatie over trends en
ontwikkelingen e.d. van internet te halen. Toch kun je niet altijd de details van de
toekomstige werkelijkheid weten. Wat je wel kunt doen is scenario’s schetsen aan de hand
van de informatie die je hebt verzameld en brainstormen met je team over hoe jullie je
kunnen klaarstomen.

Verander-cultuur creëren
Een ander onderdeel van een goede voorbereiding is de cultuur van je organisatie. Door
bijv. trainingen in verandermanagement kun je bewerkstelligen dat men door het ontwikkelen
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van nieuwe inzichten en vaardigheden minder weerstand tegen verandering krijgt, of
verandering zelfs omarmt.

Flexibel zijn
Wat IT betreft is het bij iedere significante aankoop die je doet handig om vooraf mogelijke
veranderingen zoals economische en technologische ontwikkelingen in kaart te brengen.
Zorg dat je altijd een bepaalde ruimte en flexibiliteit in de infrastructuur behoudt, zodat je kan
meebewegen met de veranderingen.
Nog een mooie inspiratiebron om mee af te sluiten: De Golden Gate Bridge. Vanwege de
San Andreasbreuk krijgt de Golden Gate Bridge af en toe een aardbeving te verduren. Om
die reden hebben ze flexibele structuren ontworpen, zodat potentiële schade kan worden
beperkt. Hebben ze de brug gesloten vanwege mogelijk gevaarlijke gebeurtenissen? Nee,
ze maken een brug die DANST op hevige veranderingen.
Ben jij klaar om te dansen?
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Neem een kijkje in een Google datacenter
april 2016
Altijd al eens een kijkje willen nemen in een datacenter? Dit is je kans! Hoewel het aardig
indrukwekkend is om er fysiek aanwezig te zijn, zeker als het een wat groter datacenter
betreft, is dit niet zomaar mogelijk wegens hoge beveiligingseisen.
Als het om wat minder gevoelige data gaat maakt het je misschien niet zoveel uit, en neem
je voor lief hoe je data behandeld wordt. Maar naarmate het gevoeligere of crucialere data
betreft zou je toch wel een goed beeld willen hebben van wat er mee gebeurt. Heb je dit
beeld niet, dan ben je misschien sceptischer tegenover datacenters en off-premises cloud
computing dan terecht is. Als het om veiligheid en efficiëntie gaat zitten er veel voordelen
aan datacenters als die van Google. Check zelf maar onderstaande video. Merk op dat hij je
een verdieping met servers laat zien die samen 1 (!) cluster vormen.
Het, naar mijn mening, spannendste van wat er in een datacenter gebeurt, kun je helaas niet
zien in de video. Dat is namelijk het ‘onzichtbare’, abstracte gedeelte, zoals de intelligente
storage architecturen. Ik vind het zo bewonderenswaardig hoeveel efficiënter en effectiever
zaken geregeld kunnen worden door ogenschijnlijk eenvoudige veranderingen in
architectuur. Wel zie je bijvoorbeeld hoe ze slim omgaan met elektriciteit.
De video is een 360 graden tour. Door op de pijltjes linksbovenin het videoscherm te klikken,
kun je om je heen kijken. Google raadt zelf aan om de video met een Google Cardboard te
kijken. Dat is een constructie waar je je smartphone in kunt plaatsen om een virtual reality
ervaring mee te beleven. Via https://www.google.com/get/cardboard/ kun je hier meer over
ontdekken. Dit is misschien wel een mooie reden om een Cardboard aan te schaffen, of er
zelf een in elkaar te zetten. Het brengt je weer in aanraking met allerlei virtual reality apps
die je niet alleen een mooie beleving kunnen bieden, maar je ook kunnen inspireren om
eventueel zelf zaken te verbeteren of nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen m.b.v. virtual
reality. Misschien een mooie aanleiding om met je R&D afdeling over te brainstormen.
Veel plezier in ieder geval in het Google datacenter in Dalles, Oregon! Vergeet je niet om je
heen te kijken?
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Checklist die je helpt een datacenter provider te
kiezen
april 2016
Als je hebt besloten dat het slim is om (gedeelten van) je IT architectuur in een datacenter
onder te brengen, dan sta je voor de volgende keuze: Welke provider is geschikt?
Het is handig om wat energie te steken in het bepalen welke diensten je precies nodig hebt
en het vergelijken van datacenters die voldoen aan jouw wensen. Bepaalde ontwikkelingen
in bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van de provider kunnen een vervelend effect hebben op de
kwaliteit van de diensten die je ontvangt. Als je een weloverwogen keuze maakt kun je
eventueel al wat scenario planning doen en kom je minder snel voor verrassingen te staan.
Hierbij een checklist die je op weg helpt.

Betrouwbaarheid van de diensten
Door onverwachte downtime kan je o.a. omzet- en productiviteitsverlies lijden. Om die reden
wil je kiezen voor een provider die een goede reputatie heeft opgebouwd als het om
betrouwbaarheid gaat. Om het niveau van betrouwbaarheid te bepalen kun je je laten
informeren over ontwikkelingen in datacenter technologie en facilitair management, zodat je
in staat bent hun datacenter infrastructure management (DCIM) te beoordelen.

Fundament van de diensten
Belangrijk om te weten is hoe de provider in staat is middelen te bieden. Iets om je af te
vragen is of ze de locaties huren of bezitten en hoe ze netwerkconnectiviteit tot stand
brengen. Als zij hiervoor een partner nodig hebben, zijn daar risico’s mee gemoeid. Mocht
de samenwerking verbroken worden, en je moet met twee service providers zaken doen,
dan kun je efficiëntievoordelen mislopen en misschien vervelende ‘van het kastje naar de
muur’-ervaringen krijgen. One-stop shopping en sterke SLA’s brengen veel waarde met zich
mee.

Locaties
Het kan van groot belang zijn dat de locatie van het datacenter dichtbij jouw bedrijf is of
misschien juist dichtbij jouw klanten. Dan is het natuurlijk verstandig om te kiezen voor een
provider met aantrekkelijke locaties. Echter, dat de locaties nu aantrekkelijk zijn, wil niet
zeggen dat dat in de toekomst ook zo is. Als datacenter providers fuseren bijvoorbeeld, dan
kan er besloten worden om bepaalde locaties af te stoten. Op de tijd, kosten en moeite die
gemoeid zijn met verhuizen zit je niet te wachten. Op dit soort zaken wil je dus proberen te
anticiperen, zodat je het mee kan nemen in het keuzeproces.
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Service door provider
Ook de service die je ontvangt is een punt om mee te nemen in je overwegingen. Kun je ter
plekke beschikking hebben over expertise en assistentie zodra je het nodig hebt? Welke
response tijd kun je verwachten? Is dit soort zaken goed vastgelegd in een overeenkomst?
En verwacht je dat de provider ook daadwerkelijk in staat zal zijn om beloften na te komen?

Achtergrond van provider
Last but not least wil je je infrastructuur onderbrengen bij een echte specialist. Doe wat
research om te kijken of je met een provider te maken hebt die alle ins en outs van de
branche kent en met zorgvuldigheid het datacenter beheert en diensten levert. Een provider
die in deze branche een mooie kans zag om te groeien en winst te behalen en dat ook als
voornaamste doel heeft, levert waarschijnlijk niet de kwaliteit waar je naar op zoek bent.
Onderzoek dus wat de achtergrond van het bedrijf is. Hoe zijn de begonnen? Hebben er
fusies plaatsgevonden? Is het een stabiele partij? Voer ook gesprekken met een aantal
managers en techneuten van het bedrijf om een gevoel te krijgen of ze oprecht zijn en met
toewijding hun werk volbrengen.
Blijft de keuze voor een provider ingewikkeld of betreft het zulke gevoelige data dat je je niet
comfortabel voelt bij het maken van de keuze, raadpleeg dan een consultant. Better safe
than sorry.
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Monitoring als een functie
april 2016
Van oudsher is monitoring in een datacenter nogal een ondergeschoven kindje. Bij de
meeste organisaties wordt monitoring pas ingezet zodra er een probleem is dat opgelost
moet worden, en vaak wordt de klus geklaard met behulp van een te eenvoudige tool die
‘toevallig’ bij de aankoop van de hardware zat. Hoewel er steeds meer gebruik gemaakt
wordt van self-healing mechanismen, kom je er over een tijdje niet meer mee weg om
monitoring te verwaarlozen.

Waarom monitoring zo belangrijk is
●

●

Performance en up-time: Met de komst van hybride IT oplossingen, waarbij de IT
afdeling van een organisatie een set kritieke diensten on-premises moet beheren die
zijn verbonden met een set diensten in de cloud, is de rol van de systeem beheerder
een stuk complexer geworden. Dit terwijl bedrijven primair op software en applicaties
draaien, waarbij de verwachting dat deze altijd werken en snel zijn hoger is dan ooit.
Storingen hebben nog nooit zo’n groot, negatief effect gehad op het succes van
bedrijven. Een kwalitatieve monitoring applicatie kan ook voor complexe
infrastructuren helder inzicht bieden in de gezondheid en performance van de
systemen, kan een goed beeld geven waar de oorzaak van problemen ligt, en kan op
tijd waarschuwingen geven als er iets dreigt mis te gaan.
Kostenefficiëntie: Verder kan wel 50 procent van de infrastructuur van een IT
afdeling verspild worden als gevolg van onnauwkeurige capaciteitsplanning,
overvoorziening, slechte benutting van de middelen en processen die middelen
‘vreten’. Dit is met name een zorg voor beheerders van hybride omgevingen, waarbij
voorziening en het verdelen van de werkdruk een belangrijke rol spelen in het
realiseren van maximale kostenefficiëntie. Ook hier kan een monitoring applicatie
een belangrijke rol spelen.

Maak van monitoring een functie in het bedrijf
Om ervoor te zorgen dat monitoring de prioriteit krijgt die het verdient, is het van belang dat
er iemand is die verantwoordelijk is voor deze taak. Als deze persoon naast monitoring nog
veel andere verantwoordelijkheden heeft, heb je de kans dat het er weer in sluipt dat deze
taak een te lage prioriteit krijgt. Om dat te voorkomen kan het een goed idee zijn om een
functie in de organisatie te creëren die puur is toegespitst op monitoring.
Als monitoring voldoende aandacht krijgt, kunnen problemen worden geïdentificeerd en
opgelost zodra de applicatie de eerste waarschuwing geeft, waardoor de impact van
storingen op de bedrijfsvoering geminimaliseerd wordt. Daarbij zullen de werkzaamheden
van de afdeling hierdoor in plaats van een reactieve, probleemoplossende aard, een
proactieve, strategische aard krijgen. Dit betekent dat er niet achter de feiten aangelopen
wordt, maar dat er fatsoenlijke capaciteitsplanning, veiligheidstesten, en andere
onderhoudstaken worden gedaan, eventueel geautomatiseerd en vereenvoudigd met behulp
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van een geschikte monitoring applicatie. Een proactief IT team heeft minder downtime en
besteedt meer tijd aan strategische initiatieven die de technologische basis van de
organisatie continu verbeteren.
Natuurlijk is het niet voor ieder bedrijf haalbaar om een werknemer volledig in te zetten op
monitoring, maar hoe dan ook verdient monitoring veel meer aandacht in de dagelijkse IT
activiteiten met behulp van een complete set aan monitoring tools.
Volgende week een aantal tips voor het integreren van monitoring in de dagelijkse IT
activiteiten.
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4 tips voor strategisch monitoring
april 2016
Zoals besproken in de vorige post dient er helder inzicht te worden gecreëerd in de
gezondheid en performance van de IT infrastructuur met een tool die op tijd
waarschuwingen kan geven, om zo de reactieve, probleemoplossende aard van de
werkzaamheden om te zetten in proactieve, strategische werkzaamheden. Maar op welke
zaken moet je letten om monitoring effectief te integreren in de dagelijkse activiteiten?
Hierbij 3 punten van aandacht:
●

●

●

●

Stel meetpunten vast die belangrijk zijn voor je bedrijf. Strategisch monitoring
betekent dat je alleen de meetpunten selecteert die actiegericht inzicht bieden en in
lijn zijn met de bedrijfsbehoeften. Veel IT professionals vertrouwen op data die
monitoring tools standaard (by default) genereren. Dit zijn vaak vele meetpunten met
weinig waarde die wel alarmbellen doen rinkelen. Om een meer waardevolle
monitoring strategie te ontwikkelen, dienen IT afdelingen meetpunten vast te stellen
die het belangrijkst zijn voor de organisatie, zoals overall systeem throughput,
efficiëntie en de gezondheid van cruciale applicatie onderdelen en diensten.
Definieer actiegerichte alarmsignalen die verbonden zijn met bruikbare
meetpunten. Veel monitoring tools bieden gedetailleerde data. Als IT professionals
iedere keer als een waarde buiten de acceptabele grenzen gaat waarschuwingen
krijgen, worden de meeste waarschuwingen genegeerd. Er moeten alleen
waarschuwingen gestuurd worden als er actie ondernomen moet worden. Bovendien
dient de juiste context meegestuurd te worden, zodat men voldoende informatie heeft
om de juiste actie te verrichten. Deze benadering zorgt ervoor dat
systeembeheerders hun aandacht vestigen op wat belangrijk is en vermijden dat ze
worden vermoeid met eindeloze, irrelevante waarschuwingen.
Zorg ervoor dat je compleet zicht hebt op de hele infrastructuur. IT
professionals hebben de verschillende elementen van de infrastructuur apart
beheerd, omdat systemen geïsoleerd waren van elkaar. Tegenwoordig maken
software en applicaties gebruik van middelen van de gehele infrastructuur, welke
steeds meer van elkaar afhankelijk zijn. Het is nodig om zicht te hebben op de hele
poel aan middelen, om de oorzaken van problemen snel te identificeren, en proactief
problemen te identificeren die de gebruikerservaring en bedrijfsresultaten kunnen
beïnvloeden als ze niet snel worden hersteld.
Vind een enkele monitoring tool die data samenvoegt en met elkaar in verband
brengt. Systeembeheerders zonder het voordeel van een uitgebreide,
allesomvattende monitoring tool, worden geforceerd om meerdere software tools te
interpreteren om problemen op te lossen. In het geval van hybride IT zullen deze
tools ook nog bestaan uit zowel fysieke hardware tools als cloud-gebaseerde
applicaties. Gevolg hiervan zijn uren downtime omdat het zeer lastig is te
achterhalen wat het probleem is. Deze tijd kun je beter besteden aan het oplossen
van het probleem, of liever nog het voorkomen van het probleem.
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Ik hoop dat deze aandachtspunten je op weg helpen bij de zoektocht naar kwalitatieve
monitoring, of dat ze een hulpmiddel zijn om je huidige monitoring activiteiten te evalueren.
Succes!
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Self-service: Het overwegen waard
mei 2016
Laatst was ik bij een AH to go op Amsterdam Centraal. Voordat mijn tram vertrok wilde ik
nog snel een snack halen. Ik was positief verrast toen ik zag dat ik zelf mijn product kon
scannen en pinnen. Vliegensvlug was ik de winkel weer uit, zonder mijn muziek te
onderbreken! Het gebrek aan menselijke interactie is misschien niet heel sociaal, maar op
dat moment had ik daar ook niet perse behoefte aan. Mijn prioriteit lag bij snelheid, en dat
kreeg ik.

Toename in web-based self-service
Self-service technologieën zijn technologische interfaces die klanten in staat stellen om een
service te produceren, onafhankelijk van directe betrokkenheid van werknemers. Denk
hierbij aan geldautomaten en tanken op onbemande tankstations. Het is al langere tijd een
bekend concept, maar nu we vrijwel overal en altijd toegang tot het internet hebben, is het
nieuwe vormen aan het aannemen. Terwijl de interface voor het zelfscannen in de
supermarkt zich nog ter plekke bevindt, stelt een internet-ondersteunde interface, die bij
web-based self-services zit, klanten in staat om gebruik te maken van diensten waar en
wanneer ze internettoegang hebben, zonder de bijkomstigheid van een dienstverlener.

Een aantal voordelen van web-based self-service voor bedrijven
●

●

●

Lagere kosten: Het meest voor de hand liggende voordeel van self-service
technologieën is kostenbesparing. Doordat er minder tijd nodig is voor
dienstverlening heb je minder werknemers nodig of kunnen de betreffende
werknemers hun energie steken in andere zaken die de winst verhogen.
Hogere klanttevredenheid: Klanten kunnen met self-service zelf, en in hun eigen
tijd gebruik maken van de diensten waar ze behoefte aan hebben. Ze hebben
beschikking tot informatie en tools, zonder dat ze op een telefoontje of e-mail reactie
van de organisatie hoeven te wachten. Daarbij zijn ze niet langer beperkt tot lokale
aanbieders, maar hebben toegang tot aanbieders van over de hele wereld, zodat ze
precies kunnen kiezen waar ze naar op zoek zijn. Deze vormen van gemak, snelheid
en keuzevrijheid dragen bij aan de klanttevredenheid. Verder blijkt dat mensen meer
durven te kiezen voor wat ze echt willen als er geen persoonlijke interactie gemoeid
is met de dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze in het geval van
persoonlijke interactie niet ‘vervelend’ willen zijn door (vaak) om uitzonderingen,
veranderingen of hulp te vragen. Als klanten kiezen wat ze echt willen neemt hun
tevredenheid toe.
Hogere sales: Met de verhoging van klanttevredenheid is de kans dat de verkopen
toenemen ook hoger. Als klanten tevreden zijn met hun aankopen en het
aankoopproces (door bijv. gemak), dan is de drempel om aankopen te doen lager,
zullen ze loyaler zijn naar het bedrijf en zullen er waarschijnlijk meer aankopen
plaatsvinden.
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●

Hogere omzet: Als er binnen de self-service tool ook nog een customization optie is,
dan kunnen gebruikers zich creatief uiten en unieke producten creëren. Hierdoor
voelen ze meer verbondenheid met hun product. 81% van de mensen is bereid meer
te betalen voor customized producten. En wat meer creativiteit in de wereld is altijd
leuk!

Ook wat voor jouw bedrijf?
Men gelooft dat technologie-gebaseerde interacties, zoals die in self-service technologieën,
een cruciaal criterium zijn voor lange termijn business succes. Het is dus aan te raden om
na te gaan hoe je self-service kunt integreren in je bedrijf.
Je eerste reactie is misschien dat self-service niet geschikt is voor jouw diensten of
producten. Hetgeen jij je klanten biedt acht je misschien te ingewikkeld. Jouw klanten
hebben daarbij echt advies en assistentie nodig van jouw adviseurs en service
medewerkers. Of toch niet…? Volgende week een aantal tips voor het effectief
implementeren van self-service.
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Self-service effectief implementeren
mei 2016
Zoals met zoveel zaken zal ook bij web-based self-service het voordeel pas behaald worden
als de implementatie zorgvuldig gebeurt. Bij self-service is het van belang dat de klant
tevreden is met de service die hij/zij zichzelf verleent. Hoewel de klant niet gespecialiseerd
zal zijn in hetgeen jij levert, moet deze dus toch in staat zijn om zichzelf kwalitatieve service
te verlenen. Dit kan alleen gebeuren als je ze de juiste gereedschappen aanreikt.

Tips voor effectieve tools
Sommige factoren die invloed hebben op de intentie van de klant om een website te
gebruiken en ernaar terug te keren zijn individueel. Denk hierbij aan eerdere ervaringen van
de klant, behoefte aan menselijke interactie, angst voor technologie, en web vaardigheden.
Echter, veel van die factoren zijn contextuele elementen van de website, zoals duidelijke
communicatie. Helaas ontbreken basis HCI (human-computer interaction) principes nog wel
eens bij websites. Hierbij een aantal tips voor je website als je met self-service aan de gang
gaat:
● Verberg de complexiteit: Wat belangrijk is, is dat de interface gebruiksvriendelijk en
intuïtief is. Hoe ingewikkelder het service proces is, hoe belangrijker het is dat je de
klant door het proces begeleidt. Denk het service proces (of de verschillende
processen) goed uit en maak hier een algortime/stappenplan van. Laat je
stappenplan vooral testen door mensen uit je doelgroep, zodat je ontdekt of zij de
stappen logisch vinden en er snel genoeg doorheen fietsen.
● Bied genoeg mogelijkheden: Denk ook goed na over welke mogelijkheden de klant
kan wensen. Gebruik hierbij je ervaring uit het verleden. Hoeveel keuzes vinden
mensen fijn om te hebben? Om welke uitzonderingen wordt zoal gevraagd? Hoe kan
je deze mogelijkheden het best aan hen presenteren?
● Bied extra informatie: Als de klant met een vraag zit, moet hij deze beantwoord
kunnen krijgen door voldoende tutorials en dergelijke. Bombardeer ze niet met de
extra informatie. Niet iedereen zit daar namelijk op te wachten. Wel is het belangrijk
dat het voor de geïnteresseerden gemakkelijk te vinden is.
● Laat progressie zien: Mensen vinden het in veel gevallen fijn om te weten waar ze
aan toe zijn. Bij self-service kun je dit duidelijk aangeven door te laten zien hoeveel
stappen er zijn en welke stappen al doorlopen zijn. Het schijnt dat progressie balken
vaak ontbreken, wat zonde is omdat het mensen kan demotiveren om hun service te
vervolgen.
Kortom, maak het de klant zo gemakkelijk (en misschien zelfs zo leuk) mogelijk, zodat je ze
stimuleert om je tools te gebruiken en je niet dubbel werk krijgt doordat je wordt nagebeld
omdat je je tools niet goed had uitgedacht.
Deze tips zijn geen garantie voor succes. De effectiviteit van self-service hangt toch ook af
van de persoonlijkheden en voorkeuren van je klanten en de situatie waar ze service voor
nodig hebben. Zo zal een autodidactisch, introvert persoon misschien heel blij zijn met een
www.stellarcomputing.eu 111

self-service portal, terwijl een extravert persoon misschien graag met anderen overlegt, om
op die manier tot een keuze te komen. Zeer creatieve of innovatieve personen die geen
moeite hebben met zeggen wat ze echt willen, vinden zo’n portal misschien altijd tekort
schieten en hebben behoefte aan de flexibiliteit van 1 op 1 met een specialist sparren.
Daarom is het eventueel interessant om self-service te combineren met service door
menselijke interactie, zodat er voor iedere persoon en situatie een passende optie is. Maar
onthoud goed dat je pas kan beoordelen of je web-based self-service initiatieven een succes
zijn als het echt goed geïmplementeerd is.
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Laat je niet opvreten! Het concept ‘disruptive
innovation’ uitgelegd
mei 2016
Innovaties kunnen de manier waarop we zaken doen flink veranderen en de markt overhoop
gooien. Denk bijvoorbeeld aan cloud computing. Organisaties moeten heel wat ogen in het
zeil houden om innovaties (naast deze zelf tot stand te brengen) te spotten en zich er tegen
te verdedigen of ze juist te benutten. Denk hier vooral niet te makkelijk over. Sommige
innovaties kunnen in het begin onopvallend zijn, of ongevaarlijk lijken, maar uiteindelijk fataal
zijn voor gevestigde organisaties.

Foutief gebruik van de term
Een van de vormen van innovatie om in de gaten te houden zijn disruptive innovations. De
kans is groot dat je er wel eens van hebt gehoord, maar de kans is ook groot dat de term
incorrect werd gebruikt. Veel onderzoekers, schrijvers en consultants gebruiken de term
voor iedere situatie waarin een markt door elkaar wordt geschud en voormalig succesvolle
bedrijven kopje onder gaan. Misschien omdat het woord ‘disruptive’ op zichzelf
verstorend/verwoestend betekent. Helaas kun je hierdoor een verkeerd beeld van het
concept hebben. Toch is het erg belangrijk om goed te weten wat het precies inhoudt, zodat
je de juiste theorieën en adviezen kunt benutten bij het maken van strategische
bedrijfskeuzes. Verschillende typen innovaties vereisen namelijk verschillende strategische
benaderingen.
Voor het toepassen van de juiste strategie is het is erg belangrijk om te weten wat disruptive
innovations kenmerkt.

Het concept ‘disruptive innovation’
De theorie van disruptive innovation werd jaren geleden geïntroduceerd door Harvard
professor Clayton M. Christensen. Zijn theorie veklaart het fenomeen waarbij een innovatie
een bestaande markt of sector, waar complicatie en hoge kosten de status quo zijn,
transformeert door eenvoud, gemak, toegankelijkheid en betaalbaarheid te introduceren.
Initieel wordt een disruptive innovation gevormd in een niche market die onaantrekkelijk of
inconsequent kan lijken voor de gevestigde bedrijven, maar uiteindelijk herdefinieert het
nieuwe product of idee compleet de branche.
Disruption beschrijft het proces waarbij een kleiner bedrijf met minder middelen in staat is
om gevestigde bedrijven succesvol uit te dagen. Dat proces verloopt als volgt. Doordat
gevestigde bedrijven focussen op het verbeteren van hun producten en diensten voor hun
meest veeleisende (en over het algemeen meest winstgevende) klanten, overtreffen ze de
behoeften van sommige segmenten en negeren ze de behoeften van andere segmenten.
Disruptive nieuwkomers beginnen door zich te richten op de klanten die over het hoofd
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worden gezien, de minst veeleisende klanten. Hierbij krijgen ze vaste voet, doordat ze meer
geschikte (eenvoudigere, gemakkelijkere, meer toegankelijke) functionaliteiten bieden, vaak
tegen een lagere prijs. Ondertussen zijn de gevestigde bedrijven bezig met het najagen van
meer winst in de meest veeleisende segmenten, waardoor ze niet krachtig reageren op de
nieuwkomers. De nieuwkomers gaan zich vervolgens ook richten op de mainstream klanten,
door de performance te leveren die zij vereisen, met behoud van de voordelen die hun
eerste succes dreven. Zodra de mainstream klanten hetgeen de nieuwkomers aanbieden
grootschalig gaan aannemen, heeft de disruptie plaatsgevonden.

Anticipeer
Het is belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat disruptive innovations per definitie
starten in het low-end segment of in een nieuwe markt, en vervolgens naar de mainstream
markt bewegen. Om die reden worden ze vaak onderschat en wordt er te laat op ze
gereageerd. Zorg dus dat je goed weet wat er speelt in jouw branche, maak een
gefundeerde inschatting van hoe serieus je de nieuwkomers moet nemen, en beslis
strategisch hoe je op de innovaties gaat inspelen. Wat is jouw rol in de veranderende markt?
Ben je zelf de disrupter of verdedig je je tegen disrupters, ben je de nieuwe vis of de
bestaande vis, eet je of word je gegeten? Of eet je jezelf om altijd sterk te blijven?
“If you don’t cannibalize yourself, someone else will.” – Steve Jobs
Volgende week wordt de hyper-converged technologie onder de ‘innovatie loep’ genomen.
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Hyper-Converged technologie herdefinieert de
markt
mei 2016

Hyper-coverged technologie is ‘disruptive innovation’
Zoals vorige week besproken is een disruptive innovation een innovatie die een bestaande
markt of sector, waar complicatie en hoge kosten de status quo zijn, transformeert door
eenvoud, gemak, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De disruptive innovation wordt
gevormd in een markt die onaantrekkelijk lijkt voor de gevestigde bedrijven. Zodra de
innovatie mainstream gaat heeft de disruptie plaatsgevonden. De hyper-converged
technologie lijkt aan al deze kenmerken te voldoen. Hyper-converged technologie wordt
inderdaad gezien als eenvoudiger, gemakkelijker, toegankelijker en betaalbaarder dan de
traditionele IT infrastructuren die de gevestigde bedrijven leveren, en blijkt nu ook
geadopteerd te worden door de mainstream en zelfs high end klanten.

Herdefinitie van de storage en overall enterprise IT markt
TechTarget bracht in december 2015 zijn halfjaarlijkse Storage Market Landscape StudyTM
gepubliceerd door TechTarget ResearchTM uit, waaruit bleek dat er voor 2016 een
significante hoeveelheid plannen was om over te gaan op een hyper-converged
infrastructuur in enterprise data centers. Voor het onderzoek waren er 550 respondenten
van over de hele wereld van een mix van grote ondernemingen (meer dan 2 miljard dollar
omzet) samen met middelgrote en MKB organisaties. Ken Male, Senior Vice President en
General Manager van TechTarget Research zegt dat hun Market Landscape onderzoek
duidelijk de veranderingen in storage en overall enterprise IT infrastructuur laat zien. Er
wordt bij technologie aankopen afstand genomen van traditionele architecturen en de
richting gekozen van cloud, software-defined en hyper-converged infrastructuren. Analisten
van Gartner zeggen dat, hoewel de overall integrated systems markt groeit, andere
segmenten van de markt geconfronteerd zullen worden met kannibalisatie van
hyper-converged systemen. Het is dus wel duidelijk dat de storage en overall enterprise IT
markt onderhevig is aan herdefinitie als gevolg van de hyper-converged innovatie.

Reageren op de veranderingen
Bepaalde gevestigde bedrijven reageren op deze herdefinitie door disruptive organisaties
over te nemen of door partnerships aan te gaan, om toch te kunnen overleven in de nieuwe
omstandigheden.
Ook als je zelf niet een leverancier bent van IT infrastructuur technologieën, maar er wel
gebruik van maakt, is het nuttig om je bewust te zijn van de veranderingen in deze markt.
Om een interessante speler te blijven dienen de voordelen die hyper-converged systemen
met zich meebrengen niet genegeerd te worden. Zeker als je binnenkort IT aankopen moet
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doen, is dit hét moment om te bekijken hoe je kunt overstappen op deze disruptive
innovation.
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Betekent containerisatie het einde van virtuele
machines?
mei 2016
Containerisatie bestaat al jaren, maar nu is de tijd aangekomen dat het nuttig is voor veel
organisaties om zich erin te verdiepen. Door Docker is veel expertise en handgemaakte
code niet meer vereist om containerisatie goed te doen. Hierdoor is deze technologie nu
beschikbaar voor mainstream organisaties. De applicatie container technologie van Docker
belooft de manier waarop IT operaties worden uitgevoerd te veranderen, net zoals
virtualisatie technologie dat een aantal jaren geleden deed. Laten we eens kijken waarom
dat zo is.

Het nadeel van virtualisatie
Bij virtualisatie zoals de meesten dat kennen distribueer je computing over virtuele machines
die draaien op, maar niet gebonden zijn aan fysieke servers. Het probleem met VM’s is dat
ze een evolutie zijn van de originele staat waarin iedere workload nog zijn eigen fysieke
server had. De bagage die ze met zich meebrengen is inefficiënt. Elke VM draait namelijk,
naast de applicatie, een volledige kopie van het operating system. Deze duplicatie leidt ertoe
dat er veel geheugen, bandbreedte en opslag onnodig wordt verbruikt.

Voordelen containerisatie
●

●

Efficiënter: Containerisatie elimineert de bagage van de klassieke vorm van
virtualisatie door de hypervisor en VM’s te vervangen voor een Docker Engine en
containers. Een container behoeft geen eigen kopie van het OS, doordat elke
container op die server de OS kernel van het OS die op de server draait deelt met de
andere containers. Dit reduceert resource verspilling gigantisch.
Snel en gemakkelijk applicaties starten, stoppen en verplaatsen naar een
andere computing omgeving op een betrouwbare manier: Elke container bestaat
uit een volledige runtime-omgeving; een applicatie met al zijn afhankelijkheden,
libraries en andere binaries, en configuratie bestanden om het te draaien, gebundeld
in één pakket. Door het applicatieplatform en zijn afhankelijkheden in een container
te stoppen, worden verschillen in OS distributies en onderliggende infrastructuur weg
geabstraheerd, waardoor een applicatie snel en gemakkelijk in verschillende
omgevingen gedraaid kan worden. Dit was voorheen niet mogelijk op deze manier.
Bovendien wordt het beheer eenvoudiger, doordat er nu minder OS-en zijn om
bijvoorbeeld te updaten.

Betekenen deze voordelen dat virtualisatie met VM’s gaat verdwijnen? Dat zou ik niet
zeggen. Voor de situaties waar deze voordelen niet relevant genoeg zijn, of waar de
voordelen niet opwegen tegen de kosten van het containeriseren zullen VM’s misschien nog
een prima uitkomst vormen. Maar afnemen zal het wel, want heel veel organisaties kunnen
enorm profiteren van containerisatie.
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Volgende week volgt meer over de mogelijkheden met containerisatie.
(afbeelding van Docker)
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Zakelijke mogelijkheden met containerisatie
juni 2016
Vorige week bleek al dat containers een lichte vorm van virtualisatie zijn, die zeer efficiënt
gebruik maken van de onderliggende infrastructuur. Bovendien maken ze het mogelijk om
applicaties snel en gemakkelijk te starten, stoppen en verplaatsen naar andere computing
omgevingen. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor de organisatie? Hierbij mogelijke
zakelijke voordelen die je kunt realiseren met containerisatie.

Ontwikkelaars ervaring verbeteren
Het kan een enorm gedoe zijn om een applicatie te ontwikkelen. Bij het testen van een
ontwerp kunnen problemen ontstaan doordat de testomgeving anders is dan de ontwerp
omgeving, waardoor de applicatie niet meer naar behoren functioneert en er aanpassingen
gedaan moeten worden om goed te kunnen testen. Dezelfde soort problemen kunnen
ontstaan bij het live maken van een test versie.
Dat ontwerp-, test- en productieomgevingen van elkaar verschillen maakt met containerisatie
niet meer uit. Door containerisatie werkt de ontworpen applicatie overal waar Docker draait.
Je weet als ontwikkelaar dus wat je kunt verwachten en kunt een hoop stress van
foutmeldingen en continu aanpassen aan verschillende omgevingen van je afschudden.

Gemakkelijk en snel opschalen
Ook opschalen kan gemakkelijk, doordat de containers de volledige runtime-omgeving
bevatten en het dus niet uitmaakt dat computing omgevingen van elkaar verschillen. En het
gaat nog snel ook, doordat de containers geen OS bevatten en die dus niet iedere keer
opgestart hoeft te worden. Wil je heel veel containers uitrollen, dan kan dat eenvoudig met
een ‘auto-scale’ optie, waarbij de containers gekopieerd worden. Dit kan o.a. nuttig zijn als je
tijdelijk meer resources nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je ticketverkoop doet voor een
concert of festival en je wilt dat de piek in gebruikersaantallen opgevangen wordt. Is het niet
rendabel om voor tijdelijke pieken resources aan te schaffen? Dan kun je door
containerisatie op eenvoudige wijze koppelen aan een datacenter van bijvoorbeeld Google,
Amazon of Facebook en tijdelijk van hen de resources benutten die je nodig hebt.

Gebruikerservaring verbeteren
Als een nieuwe versie van een app live gebracht moet worden of er hardware faalt, dan wil
je dat de gebruiker daar zo min mogelijk last van heeft. Door containerisatie zal de gebruiker
vrijwel geen haperingen ervaren, want containers kunnen enorm snel worden opgestart op
een andere machine. Doordat ze geen OS bevatten zijn ze sneller te starten dan VM’s en is
het overstappen op een andere machine een kwestie van seconden. Dit heb je zelf
misschien al ervaren met applicaties van Google. Bij hen gaat er natuurlijk ook wel eens wat
stuk of moet er een update gedaan worden, maar omdat de haperingen zo insignificant zijn
kun je bijna zeggen dat hun applicaties letterlijk altijd werken.
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Time-to-market verkorten
Last but not least kunnen ideeën als gevolg van containerisatie nu super snel van een
hersenspinsel naar een bruikba(a)r(e) product of dienst worden vertaald, doordat het
ontwikkel- en opschaal proces zoveel sneller gaan. Als er een ontwerp is voor het idee en
deze functioneert goed in de ontwerp omgeving, dan zijn er technisch gezien weinig
obstakels die nog overwonnen hoeven te worden. Het elimineren van ballast maakt het
ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en plannen een stuk leuker, waardoor het niet
onwaarschijnlijk is dat de kwaliteit ervan ook omhoog gaat en het bedrijf mooie stappen kan
maken in het creëren van toegevoegde waarde.
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Van partial outsourcing naar turnkey outsourcing?
juni 2016
Sarah, een 18 jaar oude meid die net haar rijbewijs heeft gehaald, kan een super de luxe
auto rijden. Ook al heeft ze nauwelijks verstand van auto’s (behalve het besturen ervan), ze
kan toch profiteren van hoge kwaliteit onderdelen. Het ontwerpen en in elkaar zetten laat ze
aan anderen over. Het enige waar zij voor moet zorgen is dat haar doelen worden bereikt.
Haar hoofddoel is om zich van A naar B te verplaatsen in comfortabele omstandigheden,
terwijl haar subdoel is om zich creatief te uiten. Haar taak is dus dat ze aangeeft dat ze
behoefte heeft aan een goede muziekinstallatie, airco en een roze lak die past bij haar stijl.
Kent ze het woord airco niet? Geen probleem, ze kan gewoon zeggen dat ze de temperatuur
wilt kunnen regelen. Zonder kennis van complexe techniek en voor haar onbekende
terminologie kan ze toch haar doelen bereiken. Ze hoeft namelijk alleen maar de sleutel in
het slot te steken.

Turnkey outsourcing in IT mogelijk steeds interessanter
Auto’s zoals in bovenstaand voorbeeld zijn turnkey producten, omdat ze vooraf gebouwd zijn
en als compleet product worden verkocht. Als klant hoef je er alleen maar een uit te kiezen
die past bij je wensen, en je kan van start.
In de IT gaat het steeds meer die kant op. Producten worden steeds geavanceerder, en
tegelijkertijd eenvoudiger in gebruik doordat de complexiteit wordt ‘verstopt’. Denk aan
containerisatie, hyper-converged systemen en web-scale IT. Zonder specialistische kennis
van zaken, kun je toch die hoge kwaliteit producten en diensten benutten. Je hoeft zelf
steeds minder te weten van technologie. Zelfs je aanvragen kunnen i.p.v. in ‘bits’ en ‘bytes’,
steeds meer in zakelijke termen of andere niet-technologische terminologie gebeuren.
Turnkey producten en diensten benutten kan veel waarde opleveren. Waarom zou je tijd en
moeite aan iets specialistisch besteden, met als resultaat een middelmatig product, terwijl je
je ook die tijd en moeite kunt besparen, en het geld dat je daarmee overhoudt gebruiken om
het uit te besteden aan een specialist?
Toch is outsourcing niet altijd een goede keuze.

Wel of niet outsourcen?
Activiteiten waarvan het handig kan zijn om ze in aanmerking te laten komen voor
outsourcing, zijn activiteiten waarmee je geen sterke concurrentiepositie behaalt als je ze
zelf uitvoert en die strategisch gezien niet zo belangrijk zijn. Daaronder vallen dus niet je
core business (daar ben je zelf al de specialist in) en andere zaken die je bijv. al significante
kostenbesparing opleveren.
Als je besluit om te outsourcen, dan is er nog de keuze tussen partial en turnkey
outsourcing.
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Partial outsourcing of turnkey outsourcing?
Bij partial outsourcing wordt alleen een gedeelte van een functie uitbesteed. Bij turnkey
outsourcing ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en coördineren van een volledige
functie bij een externe partij.
Turnkey outsourcing is geschikt als je bedrijf geen ervaring heeft met of kennis heeft over
een bepaalde taak of er weinig verantwoordelijkheid (zoals coördinatie en integratie) voor wil
dragen. Door een gehele functie uit te besteden, worden communicatie- en
coördinatieproblemen tussen de outsourcer en de externe partij, zoals vertragingen,
geminimaliseerd.
Partial outsourcing is geschikter als het bedrijf meer invloed wil hebben op prijzen en kosten,
en op de gebruikte technologie, materialen, het personeel en de kwaliteit ervan. Door niet de
gehele functie uit te besteden ben je wat minder afhankelijk van de externe partij.
Ontwikkelingen in de IT maken het interessanter om aan turnkey outsourcing te doen en zo
je focus op de core business te houden. Ze maken het steeds beter mogelijk voor bedrijven
om te profiteren van technologieën van wereldklasse door het creëren van
gebruiksvriendelijke en kant en klare apparaten, zonder dat die bedrijven intern hoeven te
beschikken over specialisten op die vlakken (die voor de nieuwste technologieën vaak
schaars of onbereikbaar zijn). Dus ga eens na welke turnkey technologische ontwikkelingen
er zijn en welke functies in het bedrijf in aanmerking komen voor turnkey outsourcing, zodat
je hier zelf ook je voordeel mee kunt doen.
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Het outsourcen van IT infrastructuur inclusief
management.
juni 2016
Vorige week heb ik het gehad over turnkey outsourcing. Wat voor soort functies in een
organisatie komen daarvoor in aanmerking? Hier een voorbeeld van hoe dit concept benut
kan worden.

Case voor outsourcen van IT infrastructuur inclusief management
Stel je ontwikkelt applicaties en biedt deze als een dienst aan via je eigen cloud platform,
zodat de klant gebruik kan maken van de apps zonder de bijbehorende infrastructuur te
hoeven aanschaffen. In dit geval ligt de kracht van het bedrijf in het ontwikkelen van goede
apps voor de gebruikers en deze gemakkelijk beschikbaar maken. Je richt je op een
specifieke groep klanten en je weet alle ins en outs van hun branche. Daardoor kan je apps
ontwikkelen die precies aansluiten op hun behoeften en deze aanbieden via een
gebruiksvriendelijke interface.
Wat hier belangrijk is, is dat de IT infrastructuur robuust en flexibel genoeg is om de apps als
kwalitatieve dienst te kunnen bieden en om uit te kunnen breiden als het klantenbestand
groeit. Hoe ga je dit bewerkstelligen?

Turnkey infrastructuur aanschaffen
Je kunt hiervoor een aantal IT-ers aannemen, die een ontwerp maken voor de infrastructuur,
systemen inkopen en implementeren, en het platform managen. Hiervoor moet je budget
reserveren, weten welke IT-ers voldoende gekwalificeerd zijn om de plannen van het bedrijf
te ondersteunen, en het proces managen. Dit kost veel tijd en geld, doet af aan de focus van
het bedrijf (want het is niet je core business), en levert hoogstwaarschijnlijk niet de kwaliteit
op die je zou krijgen als je het aan een bedrijf overliet die hierin gespecialiseerd is.
Voor de aanschaf van de IT infrastructuur kun je ook een externe partij inhuren. Zij kunnen
je adviseren over welke technologie geschikt is en op welke manier deze ingezet dient te
worden. Als je voor een partij kiest die ook echt turnkey systemen levert, dan behoeft het
outsourcing proces nog minder management. Naast duidelijk aangeven welke zakelijke
doelen je hebt, is het verder namelijk zo goed als een kwestie van de apparatuur ontvangen
en op de ‘aan’-knop drukken.

IT management outsourcen
Maar ook al kies je voor turnkey IT systemen, het management ervan (zoals monitoring en
reparaties doen) moet natuurlijk ook nog gebeuren. Ook hier geldt weer dat je er mensen
voor in dienst kunt hebben die deze taak op zich nemen. Nou is het in bepaalde gevallen
mogelijk dat je training krijgt van de IT leverancier om het platform te kunnen managen.
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Maar wie kan het management nou beter doen dan een expert op het gebied van jouw
systemen?
Het is ook een optie om een consultant in te huren die inderdaad voldoende expertise en de
benodigde middelen heeft om jouw systemen goed te managen, maar dan blijf je nog steeds
met een probleem zitten. Om je klanten tevreden te houden moet je voorbereid zijn om IT
problemen te allen tijde tijdig en correct op te lossen, onafhankelijk van de tijdzone. Je moet
continu up and running zijn, want downtime kost je je reputatie en levert je mogelijk
gigantische schadeclaims op. Dit kan een enkel persoon of een klein team binnen je bedrijf
niet voor elkaar krijgen.
Wat een interessante optie is, is het uitbesteden van IT management aan een partij die
hierop ingericht is. Zij zullen niet alleen de benodigde expertise en middelen in huis hebben
om het management goed uit te voeren, maar zullen ook zorgen dat ze 24 uur per dag,
zeven dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn, in de meeste gevallen op
afstand omdat dat voldoende is. Geen last van ziektedagen en vakanties, geen interrupties.
Met name voor een wat kleiner bedrijf die beperkte middelen heeft (zoals management tools,
experts en budgetten) kan outsourcing op deze manier een strategisch slimme zet zijn. Je
kunt de kennis en ervaring van externe specialisten benutten om jouw plannen te
ondersteunen, terwijl je eigen team focust op hetgeen waarmee jullie het verschil maken.
Ieder zijn kracht, ieder zijn taak.
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Kubernetes: Geautomatiseerde container
implementatie, opschaling en management
juni 2016
In de posts ‘Betekent containerisatie het einde van virtuele machines?‘ en ‘Zakelijke
mogelijkheden met containerisatie‘ heb ik de voordelen van de technologie containerisatie
besproken. Het ontkoppelen van applicaties van de infrastructuur creëert nieuwe
mogelijkheden. Wil je profiteren van de complete voordelen van containerisatie? Kubernetes
geeft je de kans.
Het Kubernetes project is gestart door Google in 2014. Het is een 100 procent open-source
systeem. De naam Kubernetes stamt af van het Grieks en betekent ‘helmsman’ of ‘piloot’,
wat aanduidt dat dit systeem als een bewindvoerder fungeert.

Platform en infrastructuur
Robuuste automatisering is belangrijk als je op grote schaal bezig bent. Kubernetes is
daarom op z’n minst een platform for het automatiseren van implementatie, opschalen en
management. Het maakt het mogelijk om containers in te plannen, draaien en beheren op
virtuele en fysieke machines. Het is o.a. ontworpen om te dienen als een platform voor het
bouwen van een ecosysteem van componenten en tools. Zo voldoet het aan een aantal
algemene behoeften van applicaties in lopende productie.
Echter, Kubernetes is ook een infrastructuur voor containers, met een hoop functionaliteit.
Het maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om de ‘draad’ tussen applicaties en virtuele en
fysieke machines door te knippen, waardoor er van een ‘host-centric’ infrastructuur naar een
‘container-centric’ infrastructuur wordt gegaan (en met een enkele applicatie per container
staat het managen van containers gelijk aan het managen van de implementatie van de
applicatie). Dit verschaft je de volledige voordelen van containers. Kubernetes biedt je dus
zowel de eenvoud van PAAS als de flexibiliteit van IAAS.

Cloud applicaties draaien wordt eenvoudiger
Het doel van Kubernetes is het bevorderen van een ecosysteem van componenten en tools
die de lasten van het draaien van applicaties in public en private clouds verlichten. Het zorgt
ervoor dat je snel en efficiënt kan voorzien in de behoeften van de klant doordat je
applicaties snel en voorspelbaar kan implementeren en ze ‘on-the-fly’ kunt schalen,
naadloos nieuwe features kunt uitrollen, en het hardware gebruik kunt optimaliseren door
alleen de middelen te gebruiken die je echt nodig hebt.
Volgende week meer over de features.
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De kracht van Kubernetes
juli 2016
Vorige week heb ik in het kort verteld wat Kubernetes is. Deze week leg ik meer de focus op
wat nou echt de kracht is van dit systeem, waarbij enkele features aan bod komen.
Zoals je misschien wel hebt gemerkt als je mijn blog volgt, wordt er in de IT steeds meer
voordeel behaald door veel van de complexiteit van het ontwerpen, bouwen en beheren van
IT infrastructuren weg te nemen d.m.v. automatisering, standaardisaties en gebruiksklare
(turnkey) oplossingen. De reden hiervoor is dat er op dit gebied nog heel veel efficiëntie te
behalen valt. Veel bedrijven hebben namelijk IT-ers in dienst die zich met bloed, zweet en
tranen toewijden aan hun ‘unieke’ IT infrastructuur, terwijl het gros van de bedrijven voor een
groot deel dezelfde vereisten aan hun omgeving stelt.

De kracht van Kubernetes
De kracht van Kubernetes is dat ook zij veel complexiteit wegnemen, namelijk op het gebied
van container orkestratie. Kubernetes groepeert containers die een applicatie vormen in
logische eenheden, wat hen helpt een ecosysteem van componenten en tools te creëren.
Ecosysteem: Een samenhangend, evenwichtig, en (in grote mate) zelfregulerend geheel van
onderdelen die met elkaar en hun omgeving een wisselwerking hebben.
Door de standaardisatie en modulariteit van dit ecosysteem kunnen implementatie,
opschaling en management van containers automatisch gebeuren, en kunnen ze verplaatst
worden naar andere omgevingen (public, private, hybrid en multi cloud). Dit verlicht de
lasten van het draaien van applicaties in clouds enorm.
IT-ers kunnen profiteren van de efficiëntie en eenvoud die Kubernetes ze biedt met dit
ecosysteem. Een groot deel van de complexe taken m.b.t. het creëren en beheren van
containers, die voor veel bedrijven gelijk zijn, is vereenvoudigd door Kubernetes. De IT-ers
hoeven daar nu veel minder aandacht aan te besteden, waardoor ze zich kunnen focussen
op het bijschaven en perfectioneren van de omgeving voor de unieke eisen van hun bedrijf.

Features
Hierbij een aantal zaken die Kubernetes al slim voor je heeft ingeregeld:
● Automatisch binpacking: Je kan specificeren hoeveel CPU en geheugen elke
container nodig heeft. De ‘scheduler’ kan dan beslissen op welke nodes de
containers te plaatsen. Zo kunnen containers automatisch geplaatst worden op basis
van hun resource behoeften, zonder beschikbaarheid op te offeren. Diverse
workloads kunnen met elkaar gemixt worden, om optimaal en efficiënt gebruik te
maken van de resources.
● Automatisch horizontaal schalen: Je kan je applicaties, indien gewenst,
automatisch schalen aan de hand van CPU gebruik.
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●

●
●

Automatische rollouts en rollbacks: Veranderingen in je applicatie of de
configuratie worden progressief uitgerold. Terwijl dit gebeurt wordt de gezondheid
van je applicatie gemonitord. Mocht er iets mis gaan, dan draait Kubernetes de
verandering voor je terug.
Automatische storage orkestratie: Je kunt automatisch een storage systeem naar
keuze laten opstellen.
(Automatische) Self-healing: Herstart containers die falen, vervangt en herschikt
containers als nodes stuk gaan, doodt containers die niet reageren op jouw
gebruikers-gedefinieerde health-check, en biedt ze niet aan aan klanten totdat ze
daar klaar voor zijn.

Merk vooral het woord ‘automatisch’ in elk van deze features op. Zo zie je, ook Kubernetes
draagt bij aan de overgang van IT operatie naar IT innovatie. Standaardiseer wat
gestandaardiseerd kan worden en automatiseer wat geautomatiseerd kan worden met
behulp van systemen die hier speciaal op ingericht zijn. Dan kan jij je focussen op hetgeen
waar jij het verschil maakt.
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vGPU: Verplaats nu ook grafisch intensieve apps
naar het datacenter
juli 2016
Cloud computing, virtual desktop infrastructure (VDI), client consolidation infrastructure (CCI)
en hosted virtual desktops (HVD). Een variatie aan namen en contexten, maar in essentie
berusten ze allemaal op hetzelfde idee: Het verplaatsen van zware computing activiteiten en
data naar een centrale bron die beschikbaar is voor velen.

Grafische kwaliteiten onderontwikkeld
Helaas blijft een belangrijk computing segment achter in de overgang van client desktops
naar gevirtualiseerde clouds en datacenters. Beperkingen in zowel beschikbare technologie
en netwerk infrastructuur hebben applicaties die net iets meer dan het meest eenvoudige
niveau aan grafische bekwaamheid vereisen uitgesloten.
Een kwalitatieve interactieve visuele ervaring is altijd belangrijk, en het kunnen leveren van
die ervaring vereist altijd een GPU – Alex Herrera (NVIDIA)
Er bestaan al manieren om grafisch intensieve applicaties naar het datacenter te
verplaatsen voor gebruikers die normaal gesproken hun workstation onder hun bureau
hebben. Echter, die manieren schieten tekort in performance of zijn niet veelzijdig genoeg.

Dedicated hardware
In het verleden was dedicated hardware de meest rendabele optie voor het draaien van
grafisch veeleisende applicaties. Bij hardware die volledig is toegewijd aan de applicatie,
wordt de OS direct geïnstalleerd op de hardware waar de applicaties op draaien. Het nadeel
van deze benadering zijn de kosten die ermee gemoeid zijn.

Software GPU sharing
Software GPU sharing stelt meerdere virtuele machines in staat om rendering kracht van
een enkele, fysieke GPU af te tappen door software abstractie. Helaas verlaagt deze
benadering performance. Het presteert effectief met simpele applicaties en visuals, maar het
abstraheren van complexe 3D rendering brengt zowel latency als verlaagde performance
met zich mee. Bovendien is applicatie compatibiliteit beperkt.

GPU pass-through (dedicated GPU)
Bij GPU pass-through wordt de GPU niet geabstraheerd door de hypervisor en aangeboden
als een virtuele component. De GPU blijft een fysieke component. Elke virtuele machine
krijgt zijn eigen GPU toegewezen, waardoor de performance vermindering wordt
geëlimineerd. Dit is echter ook geen ideale oplossing, omdat het verbinden van een fysieke
GPU aan een enkele virtuele machine de mogelijkheid om resources te delen en daardoor
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optimaal te benutten beperkt. Dit terwijl resources delen een van de belangrijkste redenen is
om überhaupt voor een gevirtualiseerde oplossing te kiezen.

De oplossing: vGPU
Dat het grafische segment achterloopt is eindelijk aan het veranderen door ontwikkelingen in
infrastructuur mogelijkheden. De mogelijkheid om op afstand high performance grafische
desktops te renderen en leveren is gearriveerd.
Doordat NVIDIA engineers de GPU hebben gevirtualiseerd in hardware, wordt de noodzaak
van software abstractie (om GPU resources te delen) verlicht, en wordt
performance-verlagende CPU overhead geëlimineerd, net als de problemen met applicatie
betrouwbaarheid en compatibiliteit. Door hardware virtualisatie kunnen meerdere virtuele
machines nu dus een fysieke GPU delen voor optimale resource benutting, terwijl de
performance hoog is en de compatibiliteit goed. Ook grafisch veeleisende apps kunnen nu
dus prima verplaatst worden naar het datacenter. Een zeer gewenste ontwikkeling in de tijd
van BYOD (bring your own device) en de toename in grafisch intensieve applicaties.
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NVIDIA GRID vGPU: Grafische desktops in de
cloud op lucratieve wijze
juli 2016
Vorige week vertelde ik dat het door vGPU mogelijk is om grafische desktops naar de cloud
te verplaatsen, zodat GPU resources op een centrale plek staan en kunnen worden gedeeld.
Maar hoe zorgt NVIDIA er nou voor dat dit op een kwalitatieve manier gebeurt? Dat komt
door hun GRID vGPU technologie.

Hoge performance plus applicatie compatibiliteit en betrouwbaarheid
Doordat NVIDIA de GPU heeft gevirtualiseerd in hardware, wordt de noodzaak van software
abstractie voor het delen van GPU resources verlicht, en wordt performance-verlagende
CPU overhead geëlimineerd, net als de problemen met applicatie betrouwbaarheid en
compatibiliteit. GRID vGPU technologie faciliteert zo GPU verdeling over meerdere
gebruikers, zonder performance of API compatibiliteit op te offeren.

Flexibele resource toedeling
GPU verdeling is één ding, maar het is een andere zaak om ervoor te zorgen dat elke
gehoste virtuele machine, en elke gebruiker die die machine vertegenwoordigt, voldoende
GPU resources kan krijgen om zijn workloads tijdig en effectief te verwerken.
Met GRID vGPU kunnen IT beheerders de grafische aanvraag van gebruikers in evenwicht
houden met de beschikbare fysieke resources via vGPU profielen. Elk profiel specificeert op
hoeveel geheugen en welke (gemiddelde) fractie van de totale beschikbare
verwerkingskracht van een GRID GPU die virtuele machine kan rekenen. IT beheerders
kunnen ervoor zorgen dat elke gebruiker voldoende is voorzien door simpelweg het
geschikte profiel te selecteren. Een systeembeheerder zou bijvoorbeeld één GRID GPU met
vier intensieve gebruikers kunnen delen, terwijl hij aan een andere GPU acht gebruikers met
lagere grafische eisen kan toewijzen.

Naadloos schalen
Als het nodig is om snel resources te schalen vanwege veranderingen in het
personeelsbestand, dan is dat geen probleem. Een beheerder kan snel GRID hardware
herverdelen door gebruik te maken van de verschillende profielen. Zo kan een GPU die
eerst toegewijd was aan een enkele intensieve gebruiker, snel een zuivere gedeelde
resource worden voor meerdere gebruikers.

Eenvoudig IT management
Zelfs als bijvoorbeeld nieuwe werknemers niet op de centrale locatie of niet eens op
hetzelfde continent gevestigd zijn, dan is het geen probleem om hen te voorzien van virtuele
desktops en resources aan hen toe te delen. Er hoeven geen vliegtickets geboekt te worden
om de installaties uit te voeren. Door de hoge performance grafische VDI met GRID vGPU
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technologie kunnen nieuwe virtuele desktops in het datacenter worden aangemaakt en
worden beheerd via het centrale, vereenigde management console. De gebruiker op afstand
hoeft slechts een thin-client in te pluggen en een monitor te verbinden. Niet alleen
installaties, maar ook de meeste patches, updates en andere onderhoudswerkzaamheden
kunnen vanaf een centrale locatie worden uitgevoerd.
Met deze interessante eigenschappen van NVIDIA’s GRID vGPU wordt grafische VDI een
lucratief concept waar nog veel plezier aan beleefd zal worden.
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GPU versus CPU: Tegenstanders of team?
juli 2016
Vroeger voerde de CPU (central processing unit) snelle wiskundige berekeningen uit voor
het renderen van beelden. Naarmate er meer grafisch-intensieve applicaties werden
ontwikkeld, kwam er teveel druk op de CPU te staan en degradeerde de performance. De
GPU (graphics processing unit) kwam tot stand om die taken van de CPU over te nemen.
Een GPU kan beelden sneller renderen dan een CPU. Deze performance toename heeft
ervoor gezorgd dat GPU’s ook populaire chips zijn voor resource-intensieve taken die niet
gerelateerd zijn aan beelden.
Als GPU’s zo’n interessante performance verbetering opleveren voor verschillende soorten
taken, is het dan niet handig om alle CPU’s te vervangen voor GPU’s? Het antwoord is nee.
Lees mee waarom dat zo is.

Verschil tussen GPU en CPU
Een GPU is niet beter dan een CPU. Een GPU is eigenlijk best wel zwak. Echter, een GPU
kan een bepaalde soort taak heel goed uitvoeren, waardoor hij voor die taak zeer sterk is.
Daarentegen doet een CPU allerlei soorten dingen. Een eenvoudige manier om het verschil
tussen een CPU en een GPU te begrijpen is de wijze waarop ze taken verwerken te
vergelijken.
Een GPU heeft een gigantisch parallelle architectuur bestaande uit duizenden kleine,
efficiënte cores, ontworpen om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Sommige taken
zijn zeer geschikt voor parallelle berekeningen, namelijk taken die geknipt kunnen worden
tot heel veel kleine taken die allemaal in een keer uitgevoerd kunnen worden. Het renderen
van beelden is een goed voorbeeld van een taak die goed geparallelliseerd uitgevoerd kan
worden. Elke pixel wordt grotendeels onafhankelijk van de andere verwerkt. GPU’s werken
het best als dezelfde code wordt toegepast op elk stukje data.

Bron: http://www.nvidia.com
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Echter, niet elke taak kan worden opgeknipt en niet elke taak gaat gemoeid met dezelfde
soort wiskunde als waar GPU’s goed in zijn. Met andere woorden; parallelliseren is niet voor
elke taak betekenisvol. Dit geldt voor taken waarbij elk stukje code afhangt van de
voorgaande code. In zo’n geval kan de volgende code niet uitgevoerd worden als de
voorafgaande is afgerond, hoeveel cores je ook tot je beschikking hebt. Als het je al zou
lukken dit soort taken te implementeren op een GPU, dan zou je extreem slechte
performance krijgen, aangezien de meeste GPU cores ongebruikt zullen blijven omdat ze
aan het wachten zijn.
Een CPU bestaat uit een aantal cores die geoptimaliseerd is voor de klussen die niet
geparallelliseerd kunnen worden; de klussen bestaande uit opeenvolgende seriële taken.
CPU’s zijn niet zo gespecialiseerd als GPU’s. Daarentegen zijn ze zeer veelzijdig. Zo doet
een CPU allerlei dingen om te zorgen dat de data die het nodig heeft al beschikbaar is
(caching en prefetching) en schat het in wat het resultaat van een beslissing zal zijn, zodat
het alvast verder kan gaan met het uitvoeren van taken, waardoor het niet heeft hoeven
wachten in het geval de schatting correct was (speculative execution).
Als je gebruik maakt van alleen CPU’s, dan gebeuren computer intensieve taken traag. Als
je alleen gebruik maakt van GPU’s dan gebeuren de sequentiële taken traag.

GPU-accelerated computing

Bron: http://www.nvidia.com
GPU-accelerated computing is het gebruik maken van zowel een GPU als een CPU om
wetenschappelijke, analytische, engineering, consumenten en zakelijke applicaties te
versnellen. GPU-accelerated computing levert een hoge applicatie performance door
computer intensieve delen van de applicatie door te spelen naar de GPU, terwijl de rest van
de code door de CPU behandeld wordt. De gebruiker zal hierdoor ervaren dat de applicatie
significant sneller werkt.
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CPU en GPU gaan dus hand in hand en vullen elkaar goed aan voor situaties die bestaan
uit zowel sequentiële als parallelle taken. Geen tegenstanders dus, maar een top team!
Check eens dit korte maar leuke filmpje van NVIDIA waarin het verschil tussen CPU en GPU
zichtbaar wordt gemaakt:
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Profiteer maximaal van de voordelen van VDI of
HDI met een remote desktop connection broker
augustus 2016
Jaren geleden had ik een bijbaan bij een krantenuitgeverij. Op een gegeven moment moest
de gehele afdeling waar ik werkte worden voorzien van nieuwe computers. Ik kreeg de
opdracht om met pen en papier langs alle werknemers te gaan om te noteren wat voor
resources ze nodig hadden (soort client, soort besturingssysteem, soort applicaties, e.d.)
Later werden de nieuwe computers geplaatst bij de werknemers en waren ze weer voor een
aantal jaar voorzien.
Tegenwoordig gaat dat heel anders. Nu de resources verplaatst kunnen worden naar het
datacenter, kan de verdeling ervan op zeer flexibele wijze gebeuren i.p.v. dat het voor een
aantal jaar wordt vastgelegd. Het managen van deze pool aan resources kun je heel recht
toe recht aan doen, maar dan benut je niet alle voordelen van het feit dat je de resources
hebt verenigd. Om dit wel maximaal te benutten kun je gebruik maken van een remote
desktop connection broker.

Wat is een remote desktop connection broker?
Het woord broker betekent makelaar of agent. Een remote desktop connection broker is
software die gebruikers in staat stelt om toegang te krijgen tot verschillende types
server-gehoste desktops en applicaties. In gehoste desktop omgevingen is de remote
desktop connection broker de component tussen de desktops in het datacenter (gehoste
virtuele machines, gedeelde terminal server desktops en blades) en de clients die toegang
willen tot de desktops (zoals thin clients, soft clients en mobiele apparaten).
Sommige brokers worden aangeboden als op zichzelf staande producten, terwijl anderen als
onderdeel van een complete desktop virtualisatie oplossing worden geboden.

Het belang van een remote desktop connection broker
Een keer in de zoveel jaar een bezoekje brengen aan de werknemers om te bekijken wat
hun resource behoefte is, is echt niet meer van deze tijd. Het enterprise datacenter
verandert continu door nieuwe technologieën die op de markt komen en werknemers die
steeds mobieler worden. IT heeft de flexibiliteit nodig om goed om te gaan met deze
veranderingen, en eindgebruikers te allen tijde voorzien van de computing resources,
applicaties en performance die ze nodig hebben. Het is van groot belang om gebruikers
waar en wanneer en met welk apparaat dan ook toegang te verschaffen tot de juiste
desktop. Bovendien moet dit op simpele, efficiënte en veilige wijze gebeuren. Een remote
desktop connection broker is hier een cruciaal component voor. Het is de plek waar de data
connecties plaatsvinden en waar alle beslissingen worden gemaakt over wie toegang heeft
tot wat en op welke manier om zo je VDI of HDI oplossing optimaal te benutten.
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Mogelijkheden met een remote desktop
connection broker
augustus 2016
Vorige week heb ik het gehad over het belang van een remote desktop connection broker.
Hierbij een aantal mogelijkheden met dit mechanisme.

Werknemers met verschillende IT behoeften voorzien vanuit een
centraal punt
Weinig organisaties vertrouwen slechts op een enkele technologie om aan alle vereisten van
hun werknemers te voldoen. Daarom dienen organisaties een oplossing te vinden die de
verschillende soorten werkprocessen ondersteunt, terwijl de moeite van het opzetten en het
beheren van het systeem wordt vereenvoudigd. Een connection broker kan het beheren van
resources voor eindgebruikers vereenvoudigen met snelle installatie, gecentraliseerd beheer
van desktops en applicaties, en open integratie. Goede connection brokers ondersteunen
een breed scala aan operating systems en platformen om de computing behoeften en
voorkeuren van alle typen eindgebruikers te vervullen. Door middel van gebruikersprofielen
kan de levering van desktops en applicaties op maat gebeuren. Zo kunnen de performance
behoeften van een gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in het profiel, zodat die
gebruiker altijd voldoende performance krijgt.

Resource gebruik optimaliseren en beleid doorvoeren
Gebruikers kunnen op basis van het bedrijfsbeleid in groepen worden ingedeeld. Aan de
hand van deze informatie kunnen de geschikte resources worden uitgedeeld aan de
gebruikers, waardoor beheerders in staat worden gesteld om resource gebruik te
optimaliseren, de kosten te minimaliseren en beleid te implementeren. Ook tools voor het
instellen van de energiestand van virtuele machines kunnen resource gebruik maximaliseren
en energieverbruik minimaliseren.

Overal en altijd beschikking hebben tot desktops
Connection brokers kunnen een gebruiker op aanvraag flexibele, beleids-gecontroleerde
toegang tot een desktop verlenen. Dit resulteert in het feit dat gebruikers naadloos toegang
kunnen hebben vanaf elk apparaat, vanaf elke locatie, op elk moment. Het is zelfs mogelijk
om één gebruikers identiteit tegelijkertijd te laten inloggen via meerdere apparaten.

Schalen om pieken in IT behoeften te ondersteunen
Bovendien kunnen connection brokers de hoeveelheid werk die er gedaan moet worden
verdelen over de servers die de desktops hosten, zodat er meer werk wordt verricht in
dezelfde tijd en gebruikers sneller bediend worden. Om een grote hoeveelheid connecties te
kunnen behandelen kan een connection broker schalen over clusters.
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Een remote desktop connection broker heeft meer mogelijkheden, maar deze geven al een
aardig inzicht in de voordelen die het kan bieden. Mocht je het interessant vinden, dan kan
het de moeite waard zijn om je er eens verder in te verdiepen.
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Populariteit van public clouds
augustus 2016
De data over de het gebruik maken van public clouds is overweldigend. International Data
Corporation (IDC) voorspelt dat in 2018 public cloud uitgaven meer dan verdubbeld zullen
zijn. Wat veroorzaakt de toenemende populariteit van public clouds? Hierbij drie primaire
redenen:

Krijg meer voor minder
Inkopers vinden dat de huidige kosten van traditionele enterprise software en infrastructuur
niet in verhouding staat met de waarde die het levert. In deze tijden, waarin men
prijsbewuster is, is er een intense druk om de kosten van aankoop en onderhoud van
software en hardware oplossingen te verminderen. Voortdurend support en onderhoud van
oplossingen zijn vaak wel vier keer zo hoog als de originele kosten. Uiteindelijk zal de
bijdrage aan deze kosten bij het gebruik van public clouds veel lager liggen, aangezien de
providers kunnen profiteren van schaalvoordelen. Daarbij zorgt het op aanvraag toegang
hebben tot resources ervoor dat de resources waar en wanneer dan ook maximaal benut
kunnen worden, en dit voor een fractie van de kosten van het bezitten van hardware en
software.

Krijg grip op de IT uitgaven
Organisaties streven ernaar om risico te verminderen, en willen een veel tastbaardere relatie
tussen software en hardware voordelen en de kosten ervan. De drang naar verlaagd risico
vereist een grotere voorspelbaarheid van de lopende kosten van een organisaties
oplossingen. Public clouds gebruiken een pay-as-you-go model voor het aan organisaties
toegang verlenen tot een diversiteit aan IT resources. Hierdoor hoeven bedrijven niet vooraf
grote uitgaven te doen en worden ze in staat gesteld om alleen de resources te gebruiken
en betalen die ze daadwerkelijk nodig hebben.

Word wendbaar
Misschien voor veel bedrijven wel het belangrijkste voordeel van public clouds, is dat ze
leiden tot business agility, of de wendbaarheid van bedrijven. Business wendbaarheid is het
vermogen om snelle veranderingen te maken in een bedrijf om veranderende
bedrijfsbehoeften te vervullen. Voorbeelden zijn het vermogen om een nieuwe productlijn toe
te voegen of uit te breiden naar nieuwe markten. Het betekent dat je snel applicaties en
resources kunt veranderen zonder noemenswaardige impact te hebben op de lopende
zaken.
De mogelijkheid om een systeem te bevoorraden en schalen is ingebouwd in de architectuur
van de meeste public clouds. Als er een bedrijfsbehoefte is voor een nieuw systeem, dan is
het een kwestie van de benodigde resources van public cloud providers inschakelen. Dit
proces is veel sneller en gemakkelijker dan het aankopen, configureren en hosten van je
eigen hardware en software.
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Met de tijd worden public clouds steeds rijker in de mogelijkheden die ze bieden. Additionele
mogelijkheden zullen net zo goed of beter zijn dan wat bedrijven intern draaien. Dit zorgt
ervoor dat public clouds steeds aantrekkelijker worden.
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Public cloud ervaring creëren op eigen locatie
augustus 2016
Zoals ik vorige week heb verteld, hebben public clouds veel voordelen en worden ze steeds
populairder. Toch zijn er organisaties waarvoor de public cloud (nog) geen geschikte optie
is. Bedrijven die wat meer vinger in de pap en controle willen hebben kiezen misschien liever
voor een on-premises private cloud. Soms kan deze vorm van cloud computing, als de juiste
technologie wordt geselecteerd en deze op de juiste manier wordt benut, ook meer
efficiëntie opleveren. Dit wil niet zeggen dat deze bedrijven niet kunnen profiteren van
interessante voordelen van public clouds. De public cloud gebruikerservaring kan namelijk
nagebootst worden met behulp van private cloud oplossingen.

Public cloud eigenschappen om te integreren in een on-premises private
cloud
Een aantal benodigde kenmerken van public cloud computing om te integreren in een
on-premises private cloud om de public cloud gebruikerservaring na te bootsen:
●
●
●
●
●

Computing, storage en netwerk geconvergeerd, met automatisering en management
Schalen op aanvraag met elk formaat x86 server
OpenStack standaard APIs delivery voor operationele efficiëntie en eenvoud
Technologie voor slimme resource voorziening en toewijzing
Gedistribueerde architectuur met self-healing voor high availability

Wat het cruciale is van bovenstaande items is dat het allemaal kenmerken zijn die je zowel
terug kan vinden in een SDDC (software defined datacenter) als in een private cloud. In
essentie kun je dus een analoog voor public cloud computing vinden voor je eigen
datacenter, inclusief centralisatie, operationele efficiëntie en elasticiteit.
Doordat je met deze kenmerken een zeer flexibele en schaalbare oplossing creëert, kan ook
een on-premises private cloud je een vorm van een pay-as-you-go model en business agility
/ wendbaarheid bieden. Zo kun je toch profiteren van waardevolle eigenschappen van public
clouds, terwijl je zelf alles in de hand hebt.
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Tactisch versus strategisch: Decision-making in IT
augustus 2016
Vele beslissingen worden genomen op tactisch niveau. Wat IT aankopen betreft betekent
dat bijvoorbeeld dat er gekeken wordt naar oplossingen die vergelijkbaar zijn met, maar
goedkoper of sneller zijn dan de huidige oplossingen. Echter, aangezien de ontwikkelingen
in de IT, en (als gevolg daarvan) in het bedrijfsleven, zo gigantisch snel gaan en impactvol
zijn, ben ik van mening dat het voor iedere middelgrote tot grote IT aankoopbeslissing
belangrijk is dat deze ook vanuit een strategisch oogpunt genomen wordt.
Een leider opereert op strategisch niveau. Hij geeft richting (zet de ladder op de goede
plaats). Een manager werkt op tactisch niveau. Hij richt in (beklimt de ladder).
Als je gewend bent om de IT op een bepaalde manier in te richten, en deze manier voldoet
redelijk aan de eisen, dan zullen veel managers niet snel geneigd zijn om het roer om te
gooien. Ze willen wel kleine stappen nemen om hun infrastructuur te verbeteren, maar de
oplossing moet niet te ver af liggen van de huidige situatie, zodat ze de controle behouden
en er niet te veel verandert in de operationele zaken. Hoewel dit voor een vorm van rust kan
zorgen in de organisatie, omdat mensen denken te weten waar ze aan toe zijn, kan dit op
termijn katastrofisch zijn omdat je niet meebeweegt met de veranderingen in de markt. Als
de veranderingen in de markt drastisch zijn, moet je daar ook drastisch op reageren of liever
nog op anticiperen.
Als je vanuit een veilige positie beslissingen neemt, weet je zeker dat je in een onveilige
positie terecht gaat komen. Als er disruptive innovaties zijn, terwijl jij met kleine stapjes
veranderingen aan het doorvoeren bent, ben je gedoemd te falen. Als ze halfslachtig worden
toegepast komen nieuwe technologieën vaak niet goed tot hun recht, waardoor je onnodig
teleurgesteld raakt en de angst om te veranderen groter wordt. Zo zul je je blijven afvragen
waarom bepaalde bedrijven scoren als een gek en andere achter de feiten aan blijven
hobbelen.

Durf risico te nemen
De sleutel voor het nemen van beslissingen in heftig veranderende omgevingen is risico.
Hoe effectief bestaande oplossingen ook zijn voor de huidige situatie, op een gegeven
moment zul je ze los moeten laten, omdat ze niet effectief zullen zijn voor de toekomst.
Betekent dit dat je roekeloos beslissingen moet nemen? Zeker niet. Het betekent wel dat de
beslissingen niet alleen vanuit een tactisch perspectief genomen moeten worden, maar ook
vanuit een strategisch perspectief. Strategen denken vooruit. Zij zijn in staat om niet alleen
bestaande factoren, maar ook toekomstige factoren systematisch te organiseren, zodat zij
een aardig realistisch toekomstbeeld kunnen creëren. Op die manier kun je gecontroleerd
risico nemen, wat de stap minder eng maakt.
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Tactisch en strategisch beslissen in de praktijk
Hoe kun je de krachten van tactiek en strategie bundelen als het gaat om beslissingen in de
IT? Mijn advies is om (afhankelijk van de situatie) met ongeveer drie mensen te
brainstormen en te beslissen over IT aankopen. Een technisch manager die praktische
ervaring heeft en een tactisch perspectief biedt, een onderzoeker die altijd op de hoogte blijft
van de nieuwste technologische ontwikkelingen en die een brug tussen tactiek en strategie
kan leggen, en een strateeg die weinig van technologie weet maar het strategische bedrijfs
perspectief kan bieden. De strateeg wordt niet gehinderd door technische kennis, waardoor
hij met innovatieve ideeën kan komen, de onderzoeker kan die ideeën sturen en polijsten
aan de hand van de mogelijkheden in de markt, en de technisch manager kan de ideeën
sturen en polijsten aan de hand van wat realistisch is voor het bedrijf. Zo kunnen creatieve,
risicovolle ideeën worden geconverteerd naar haalbare veranderingen voor het bedrijf en
kunnen aankoopbeslissingen worden gedaan die ook in de toekomst waardevol zullen
blijken.
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On-premises private cloud met management als
een service
september 2016
Wil je de voordelen van public cloud computing benutten, maar bezit je toch liever een cloud
op eigen locatie vanwege de controle die dit je geeft of omdat het je meer efficiëntie
oplevert? Zoals besproken in de post van twee weken geleden is het mogelijk om een public
cloud ervaring op eigen locatie te creëren door een on-premises private cloud te bouwen
met een aantal public cloud eigenschappen.
Het nadeel dat erbij komt kijken als je ervoor kiest om het zelf te doen, is dat je er ook de
benodigde resources, zoals personeel met specialistische competenties, voor moet hebben.
Met de snelle en intense veranderingen in de IT kan het in huis hebben van de juiste experts
lastig zijn. Je kan iemand aannemen met competenties in een bepaald gebied, maar een
jaar later kan er alweer behoefte zijn aan andere competenties, terwijl je net vast zit aan een
vast contract.

Cloud aanbieder als partner
Een optie om dit soort problemen te voorkomen en toch die public cloud ervaring op eigen
locatie te creëren, is het laten bouwen van een op public cloud technologie gebaseerde
private cloud, door een bedrijf die deze bij jou op locatie plaatst, maar wel voor jou beheert.
Op deze manier kun je zelf eigenaar zijn van de private cloud, maar het beheer en
onderhoud toch als een service ontvangen.
Met die cloud aanbieder kun je ook een partnership aangaan. Zij kunnen naast het uit
handen nemen van de operationele zaken, tegelijkertijd fungeren als een gespecialiseerde
adviseur die je op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen in de technologie. Doordat
de private cloud jouw bezit is en op maat gemaakt kan worden, kunnen nieuwe
ontwikkelingen geïmplementeerd worden aan de hand van de bedrijfsbehoeften.
Als we dit even in verband brengen met de post over de combinatie van tactisch en
strategisch beslissen, dan kan deze partner zowel de rol van de tactische, technische
manager vervullen die in de gaten houdt wat er operationeel gezien mogelijk is in het bedrijf,
als die van de onderzoeker die altijd op de hoogte blijft van de nieuwste technologische
ontwikkelingen en die een brug tussen tactiek en strategie kan leggen. Een waardevolle
partner dus.

De voordelen
De voordelen die je bereikt met een op public cloud technologie gebaseerde on-premises
private cloud met management als een service:
●

Bepaalde public cloud voordelen zoals business agility / wendbaarheid
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●
●
●

Veel controle aangezien het een cloud op eigen locatie en in eigen bezit betreft
Beschikking tot expertise en mankracht op maat, zonder deze zelf in dienst te nemen
Ontzorging doordat het management als een service wordt aangeboden
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6 redenen om je data op eigen locatie te houden
september 2016
Er zijn op zijn minst zes redenen die ertoe leiden dat het geschikter is om je data te
verwerken en op te slaan op eigen locatie in plaats van bij een cloud provider. Deze redenen
variëren van reglementaire vereisten tot problemen met connectiviteit en snelheid, welke
vaak buiten de controle van de organisatie en de cloud provider liggen.

Regelgeving
Afhankelijk van de branche, markt en geografische locatie dien je je mogelijk te houden aan
bepaalde regelgeving van de overheid over hoe je gevoelige data gebruikt en opslaat. De
gezondheidszorg en financiële sector zijn veel voorkomende branches waarin IT extra
stappen moet nemen om te bewijzen dat gevoelige data veilig is. In sommige gevallen
betekent dat dat gevoelige data in eigen datacenters moet worden opgeslagen.

Veiligheid
In veel gevallen zijn de veiligheidsmaatregelen op locatie van een cloud provider
geavanceerder dan die van privé datacenters. Echter, sommige bedrijven hebben te maken
met data die nog geavanceerdere beveiliging vereist dan wat cloud providers kunnen
bieden. Dit zorgt ervoor dat veiligheid bepalend kan zijn in de keuze voor on-premises data.

Zichtbaarheid
Als gevoelige data eenmaal is verplaatst naar of gegenereerd in een public cloud, dan wordt
het erg moeilijk om te zien waar de data zich precies bevindt. Uiteindelijk zal technologie
deze zichtbaarheids problemen oplossen. Tot die tijd blijft dit een belangrijke zorg voor veel
IT professionals.

Toegang
Wat wenselijk is, is dat alle gebruikers op elke locatie over de wereld hoge bandbreedte en
onbelemmerde toegang hebben tot de datacenters van cloud providers waarmee wordt
samengewerkt. Helaas is dit nog niet het geval. Dit is met name problematisch voor
multinationals met locaties op afstand in verschillende landen. Toegang tot cloud resources
kan een probleem worden vanwege beperkingen in bandbreedte. Een andere factor om
rekening mee te houden is gevallen waarin bepaalde landen toegang tot allerlei soorten
internet content beperken. In zulke gevallen kan toegang tot privé datacenters door gebruik
te maken van private WAN connecties betrouwbaarder en consistenter zijn in vergelijking
met het gebruik maken van public cloud diensten en vertrouwen op het internet als de
primaire toegangsmethode.
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Latency
Latency in privé datacenters en over private WAN connecties is gemakkelijk te controleren.
In tegenstelling kan latency een groot probleem worden er gebruik wordt gemaakt van het
internet om toegang te krijgen tot je cloud resources. Als het belangrijk is dat de latency laag
en voorspelbaar is, zoals bij veel audio en video overdrachten, dan is het gewoonlijk veel
gemakkelijker om deze data te beheren en distribueren als je de controle hebt over het
netwerk van begin tot eind.

Gebrek aan vertrouwen
Vertrouwen in een cloud provider is afhankelijk van de specifieke behoeften van de
organisatie, de reputatie van de provider, en het soort service level agreements die je hebt.
Vaak verliezen IT professionals het vertrouwen dat de provider hun gevoelige data beveiligt
in de mate die de zij geschikt achten. Problemen met vertrouwen zijn vaak het moeilijkst te
overwinnen voor IT professionals.
Je zult misschien ontdekken dat voor sommige data, die relatief minder belangrijk is, de
transitie naar een datacenter van een cloud provider gemakkelijk is. Andere, kritieke data
houd je mogelijk liever op eigen locatie. Het is afhankelijk van het soort business, het soort
data, en het vertrouwen in een cloud provider. Het is bijna zeker dat cloud datacenters en
datacenters op eigen locatie naast elkaar bestaan in de nabije toekomst. Jij bepaalt wat je
waar onderbrengt.
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Kosten inbreuken op IT beveiliging minimaliseren
september 2016

Kosten inbreuken op beveiliging
De gemiddelde kosten van een inbreuk op IT beveiliging is voor grote bedrijven $861.000,
en voor het MKB $86.5000, volgens het recente rapport ‘Measuring the Financial Impact of
IT Security on Businesses’ van Kaspersky Lab.
Ongeveer de helft (52 procent) van de bedrijven wereldwijd gaat ervan uit dat er vroeg of
laat een inbreuk op hun IT beveiliging zal plaatsvinden. Dit is niet onrealistisch, aangezien
82 procent van de bedrijven wereldwijd tussen de één en vijf verschillende data inbreuken
heeft meegemaakt het afgelopen jaar.
Productiviteitsverlies door malware of virussen is het afgelopen jaar voorgekomen bij 38
procent van de bedrijven. Verder werden IT resources onjuist gebruikt bij 36 procent van de
bedrijven, en heeft 21 procent dataverlies of risicovolle blootstelling van data gehad door
gerichte aanvallen. Bovendien heeft bijna een derde van de bedrijven fysieke apparaten met
data verloren.
De typische schade voor het MKB en grote bedrijven bestaat voor het grootste deel uit extra
interne personeelskosten.

Minimaliseren van de kosten
Hoewel cyberaanvallen onvermijdelijk zijn, zal de manier waarop bedrijven beschikbare
budgetten en resources gebruiken de komende jaren essentieel zijn voor het verlagen van
de financiële impact. Verliezen zullen voor blijven komen, maar het is de kunst om deze te
minimaliseren.
Snelle detectie van een inbreuk op beveiliging is van cruciaal belang voor het minimaliseren
van niet alleen dataverlies maar ook de financiële gevolgen voor het bedrijf. Hoe langer een
inbreuk onopgemerkt blijft, hoe meer deze het bedrijf gaat kosten in termen van geld en data
integriteit. De herstelkosten van inbreuken zijn voor het MKB bijna vier keer zo hoog en voor
grote bedrijven bijna drie keer zo hoog als deze een week later worden ontdekt in plaats van
vrijwel direct door een detectiesysteem.
Door 45 procent van de bedrijven wordt het geloofd dat hardware en software alleen niet
noodzakelijkerwijs alle IT beveiligingsincidenten oplossen. Behalve preventie technologie zal
waakzaam personeel dat geïnformeerd is en zich bewust is van de risico’s waar bedrijven nu
en in de toekomst mee geconfronteerd worden, detectie helpen verbeteren en de impact
verminderen. Echter, er heerst weerstand tegen het accepteren van hulp van buitenaf.
Slechts 18 procent van de bedrijven beschouwt betere inzichten en kennis over
bedreigingen als een top methode om detectie te verbeteren.
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Volgens Kaspersky Lab zullen organisaties zonder de voordelen van inzichten en kennis,
onbekwaam blijven om detectie te verbeteren en de toenemende hoeveelheid en intensiteit
van cyber bedreigingen te bestrijden. Het kan daarom geen kwaad om uw IT beveiliging
budgetten (opnieuw) te evalueren om te zien of deze misschien anders besteed moeten
worden.
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