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Kim jesteśmy?
System klasy enterprise do kompleksowego zabezpieczenia danych.

Storware zapewnia pełną ochronę danych dla maszyn wirtualnych, 
kontenerów, środowisk chmurowych, pamięci masowej, stacji 
roboczych i Microsoft 365.
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Fizyczna Infrastruktura

Maszyny Wirtualne
#backupmonster

Eager to protect data 



Zaufali nam już klienci w najdalszych zakątkach świata!
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LATAM
227

NAM
385

EMEA
1704

APAC
428

142 kraje

>3500 klientów

1 Rozwiązanie

>150 partnerów biznesowych



Globalne kontrakty OEMs
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Dell EMC  vProtect

Micro Focus Data Protector for Cloud Workloads Catalogic Software DPX vPlus

IBM Storage portfolio – Storware jest dostępny
przez passport advantage



Magic Quadrant
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Społeczność
Red Hat

OpenVirtualization.Pro to portal skupiony na budowaniu społeczności 
profesjonalistów. Nasz cel to dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i 
nowinkami ze świata technologii open source. 

Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z wirtualizacją, 
konteneryzacją oraz automatyzacją. Wraz ze specjalistami z danej branży, 
portal OpenVirtualization.Pro, organizuje webinary oraz seminaria.

Portal OVP to także miejsce publikacji artykułów o nowościach 
technologicznych. Artykuły są pisane przez ekspertów reprezentujących 
największe firmy z dziedziny open source.



Nasza wizja – Prosta, kompleksowa ochrona infrastruktury
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Wspólny sposób zarządzania 
niezależny od platformy

Bezagentowość

Prostota wdrożenia oraz 
utrzymania
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Skalowalność z użyciem wielu węzłów transferujących dane
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SKALOWALNOŚĆ HORYZONTALNA

poprzez użycie większej liczby węzłów

SKALOWALNOŚĆ WERTYKALNA

poprzez zwiększenie ilości zasobów na węźle

DYSTRYBUCJA OBCIĄŻENIA ZADANIAMI

gdy węzły współdzielą ze sobą konfigurację – użyty zostanie węzeł 
z najmniejszą liczbą zadań

▸Storware Backup & Recovery Node – data mover – wykonuje zdania: 
backup/odtworzenie/montowanie

▸Storware Backup & Recovery Server – centralny punkt rozwiązania –
umożliwia zarządzanie poprzez interfejs webowy, CLI lub API, przechowuje 
wszystkie metadane kopii zapasowych i całość konfiguracji



Storware jest wyborem 
numer 1 dla ekosystemu 
Red Hat



Wydarzenia i inwestycje
18.02.2016 - KVM (full backup only)

16.05.2016 - Red Hat Enterprise Virtualization, Openstack Swift object storage support (backup destination)

31.05.2017 - File-level restore with mountable backups (RHV)

06.11.2017 - RHV/oVirt - include/exclude VMs automatically to/from groups using set of regular expressions or tags

22.12.2017 - File-level restore for KVM (stand-alone), quiesced-snapshot file system freeze before snapshot (RHV/oVirt) option on VM level

01.03.2018 - KVM (stand-alone) - disk exclusion

06.04.2018 - RHV/oVirt API v4 support - backup without export storage domain, Cluster and storage indexing (RHV/oVirt)

30.05.2018 - RHV/oVirt 4.2+ - Disk Image Transfer backup mode (incremental backup support)



Wydarzenia i inwestycje
26.07.2018 - RHV/oVirt/KVM - option to set restored VM name, RHV/oVirt optimized snapshot for selected disks only, 

KVM – LVM VG scanning (Hypervisor Storage)

30.10.2018 - Snapshot Management - for RHV/KVM, 
KVM - incremental backup support, RAW file (.img) VM disk support

28.02.2019 - OpenShift - support for full backup of persistent volumes and deployment configuration

19.06.2019 - RHV/oVirt - new "SSH transfer" export/import mode, OpenStack - full/incremental backup support, penStack - Horizon integration

28.10.2019 - OpenStack - Ceph-based storage support, RHV/oVirt - netcat transfer option, RHV/oVirt - SSH transfer –
restore operation now also over SSH

10.02.2020 - New: OpenStack - disk attachment backup strategy using Cinder
KVM stand-alone - LVM thin-pool support
KVM stand-alone - support for VMs with mixed disk types
KVM stand-alone - Ceph support
oVirt/RHV Backup & Restore UI integration for vProtect



Wydarzenia i inwestycje
01.06.2020 - OpenStack - disk attachment with Ceph-based deployments - incremental backups (technical preview)

OpenShift - Ceph-backed PVs support - full and incremental backups with RBD-NBD (technical preview)
OpenShift - pre/post export remote command execution

30.09.2020 - RHV/oVirt - new backup strategy using CBT (using new RHV/oVirt backup APIs, currently in Technical Preview)

28.01.2021 - Storage Provider - Ceph RBD - support for backup/restore/mount of RBD volumes

22.04.2021 - RHV/oVirt - metadata DB backup setup from Hypervisor Manager details pane
RHV/oVirt 4.3+ - Disk Image Transfer now supports direct transfers to/from hypervisors
RHV/oVirt - data compression during transfer with BZIP2 for SSH Transfer

08.07.2022 - RHV/oVirt - Instant restore with live storage migration
RHV/oVirt - Individual VM disk restoration to the specific datastore (per device)
OpenStack - Individual VM disk restoration with a specific 'Volume Type’
OpenStack - Restore with selected Flavor
OpenStack - Support for multiple authentication domains in a single hypervisor manager
OpenStack - Support for key-pair selection during the restore
OpenStack - Support for managing the visibility of Availability Zones in the OpenStack Horizon plugin
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Nowoczesna konsola do zarządzania
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Czemu powinniśmy rozważyć kopię zapasową dla OpenShift’a? 
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ODTWORZENIE W PRZYPADKU AWARII

▸ Infrastruktura / datacenter / problemy ze sprzętem

▸ Błędy w konfiguracji i ludzkie

▸ Utrata/zniszczenie danych w poszczególnych środowiskach

▸ Katastrofy naturalne

NIE KAŻDY KONTENER JEST BEZSTANOWY – używamy przecież Persistent Volumes…



Co powinieneś chronić w swoim OpenShift Container Platform?
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▸ Trwałe wolumeny

▸ Wdrożenia/konfiguracje wdrożeń (metadane)

▸ Etcd



19



CBT (Change Block Tracking)
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Backup bazy metadanych RHV
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Integracja z konsolą Red Hat Virtualization
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2 strategie backupu
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Direct Transfer from hypervisors (SSH)

▸ Storware Backup & Recovery node może być zainstalowany poza środowiskiem OpenStack

･ transfer z hostów KVM lub bezpośrednio z monitorów Ceph

Disk Attachment to proxy VM (vProtect node)

▸ Storware Backup & Recovery node musi być instancją w OpenStack’u

･ Transfer poprzez podpinanie snapshotów wolumenów do maszyny Proxy z node

･ Backup przyrostowy tylko dla środowisk Ceph (z monitorów uzyskiwana informacja o zmianach od ostatniego snapshotu)



Strategia Disk-attachment
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Storware Backup & Recovery Node zainstalowany 

na instancji proxy (jedno proxy na availability zone).

Migawki wolumenów podpinane do instancji proxy
w celu odczytów/zapisów danych.

▸ Bezpośredni transfer danych z SAN

▸ Opcja pomijania dysków z kopii zapasowych

▸ Backup inkrementalny, gdy jest dostęp do monitorów 
Ceph – w celu pobrania informacji 
o zmienionych blokach

▸ Skalowalność w obrębie AZ z użyciem wielu nodów –
ograniczenie do 1 proxy per host



Strategia Disk-attachment – wariant Ceph
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Instancja proxy VM z Node
wymage dostępu do monitorów 
Ceph

Dane odczytywane lokalnie z dysków 
podpiętych przez cinder’a



Strategia SSH Transfer
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Storware Backup & Recovery Node może 

być zainstalowany poza środowiskiem, ale 

potrzebny dodatkowy dostęp z użyciem SSH 

do hostów KVM (ew. do monitorów Ceph)

▸ Opcja pomijania dysków z kopii zapasowych

▸ Kopia przyrostowa, gdy dyski instancji są oparte 
o pliki QCOW2/RAW lub Ceph RBD

▸ Skalowalność z użyciem wielu węzłów 
odczytujących dane – maks. 1 węzeł odczytujący 
dane z pojedynczego hosta



Strategia SSH Transfer – wariant Ceph
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Integracja z OpenStack Horizon – widoki zawężone do projektu
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Integracja z OpenStack Horizon – widoki zawężone do projektu
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Storage Providers | Architektura
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Case Studies - przykłady



Czas na demo … 



linkedin.com/company/red-hat

youtube.com/user/RedHatVideos

facebook.com/redhatinc

twitter.com/RedHat

Thank you


