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Oblačni virtualni privatni strežniki na hibridnih diskih SSD

0 odstotkov tolerance do izpada
spletne strani
..Če imate željo po hitrosti in ste brez tolerance do izpada spletne strani..
SSD je izredno hiter disk, ki se odlikuje v
hitrih dostopnih časih in hitrosti prenosa ter
tako pripomore k hitrejšemu delovanju sistemov. Njegova slaba lastnost pa je, da ima
omejeno število zapisov in pri strežniških diskih tudi visoko ceno, ki lahko doseže nekaj
1.000 evrov.
Diski, namenjeni domačim računalnikom, teh
omejitev praviloma ne dosežejo, strežniki pa
te številke dosežejo mnogo hitreje.
V praktičnem življenju strežnik v času svojega
delovanja pogosto dostopa do relativno majhne količine podatkov, ki jih ima shranjene na
trdih diskih. Večina podatkov ostane »hladnih« ali takšnih, do katerih strežnik dostopa
redko. Po testih proizvajalcev je takih podatkov od 80 do 95 odstotkov in strežnik redno
dostopa samo do manjše količine.
Zato so se v industriji pojavili inteligentni hibridni sistemi s kombinacijo diskov SSD in
klasičnih, vrtečih diskov. Sofisticiran programski algoritem skrbi, da se podatki, ki so
pogosto v uporabi, nahajajo na diskih SSD in
so tako hitro na razpolago. Podatki, ki pa so
redko v uporabi, se s časom prenesejo na
klasične pogone in tako ne zasedajo dragocenega prostora.
Eden izmed vodilnih ponudnikov hibridnih
»storage« sistemov je NetApp, ki sestavlja
jedro oblaka Zabec.net in skrbi za varno
hrambo podatkov.

Bralci pa lahko do konca decembra uporabite kodo za popust »racunalniske« in si
zagotovite 25-odstotni popust pri nakupu
strežnikov Cloud VPS (ne velja za licence v
storitvah VPS).

Prednosti SSD Hibrida,
ki vas bodo prepričale:
•
•
•

izjemno hiter disk, ki bo pospešil vaš
strežnik,
zelo ugodne cene diskovnega prostora,
večji prostor na disku.
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Izključno po vaših potrebah – na Zabec.net
Ko je spletna rešitev za vas kritičnega pomena in
potrebujete zanesljive storitve, si izberite Cloud
VPS na Zabec.net.
Pri tej storitvi si izberete vse karakteristike po
svojih potrebah in željah. Strežnik lahko v celoti
upravljate sami ali pa predate v upravljanje njihovim izkušenim administratorjem in nadzornemu centru. Za najzahtevnejše stranke je na
voljo tudi samodejno posodabljanje strežnikov,
varnostne kopije, podprte z nagrajeno storitvijo
Veeam, in požarni zid naslednje generacije.
Znotraj njihovega oblaka, ki je v celoti lociran v
Sloveniji, je podvojen in tako zagotavlja
najboljšo mogočo dosegljivost, zanesljivost in
odzivnost, boste v varnih rokah.

V novembru so ponudbo močno prevetrili in
zdaj dobite več za isto ceno in isto zanesljivo
storitev strežnikov Cloud VPS na diskih SSD. (P. R.)
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