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przeprowadziły w Inter Cars 
migrację na platformę IBM Power

Szybki wzrost firmy spowodował, że wykorzystywane dotychczas, kilkunasto-
letnie środowisko informatyczne Inter Cars SA przestało spełniać oczekiwania 
biznesu. Przedstawiciele firmy szukali rozwiązania, które poprawi wydajność 
i zapewni wsparcie pracy deweloperów. Ze względu na działanie w trybie 24/7, 
Inter Cars potrzebował także stabilnego i bezpiecznego rozwiązania do backupu. 
Ostatecznie wybrano serwery IBM Power Systems i macierze IBM FlashSystem 
V840 oraz IBM Storwize V7000. 

Inter Cars to największy w Europie Środkowo-Wschodniej 
dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych 
i ciężarowych oraz części do tuningu. Firma jest notowana na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Inter Cars 
posiada posiada 310 filii w 12 krajach, w tym 162 w Polsce. 
W 2013 r. przychody Grupy Inter Cars przekroczyły 1 mld zł. 

Platforma, która podoła 18 tysiącom 
zapytań do bazy danych
Pierwszym elementem projektu była migracja centralnej bazy 
danych Inter Cars na nową platformę. Wcześniej firma wy-
korzystywała rozwiązania HP Superdome Itanium 2 ze 128 
rdzeniami i 1 TB pamięci RAM oraz macierze HP EVA 8000. 
Nowa platforma musiała uwzględniać 18 tys. zapytań do bazy 
danych, która ma wielkości 8 TB. Wykorzystywaną bazą da-
nych jest Oracle 11a.

Dotychczasowa platforma była rozbudowywana przez osiem 
lat. Nowe środowisko miało zapewniać nie gorsze warunki nie 
tylko wydajnościowe, ale także te związane z budowaniem 
środowisk dewelopersko-testowych. Inter Cars stale bowiem 
zmienia, zainstalowane na tej platformie aplikacje, które 
wykorzystywane są przez wszystkie działy firmy. Równolegle 
prowadzonych jest cały czas kilka tego typu projektów.

Jednocześnie dział sprzedaży Inter Cars wymaga dostępu do 
systemów IT od godziny 6 do 19. W takim trybie prowadzona 
jest sprzedaż w punktach handlowych. Oprócz tego całą dobę 
działa sklep online. Podobnie – w trybie 24 godziny na dobę  
7 dni w tygodniu – pracuje magazyn i dział logistyki. Towar jest 
bowiem wysyłany do partnerów Inter Cars przez całą dobę. To 
wszystko wymaga ciągłej dostępności aplikacji. Inter Cars nie 

może pozwolić sobie na przerwę w jej działaniu. To był kolejny 
argument za wyborem platformy IBM Power, która zapewnia 
najwyższy poziom dostępność aplikacji wspierającej działal-
ność Inter Cars i oferuje usługi działom biznesowym SLA na 
najwyższym poziomie.

Wszystko to wpłynęło na architekturę nowej platformy. Jednym 
z największych wyzwań stojących przed - realizującymi ten pro-
jekt - specjalistami IBM Polska i EIB było jej zaprojektowanie. 
Jądrem nowej platformy stały się serwery klasy IBM Power. Każdy 
z nich posiada 128 rdzeni i 1 TB RAM w każdej partycji. Wybrano 
takie rozwiązanie, ponieważ w klasycznych rozwiązaniach bar-
dzo trudno jest zagwarantować odpowiednią wydajność przy 
18 tys. zapytań każdego dnia.
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IBM Polska i EIP

 konieczność tworzenia środowisk dewelopersko-

-testowych w czasie nie dłuższym niż 15 minut, 

 zapewnienie dla pracowników dostępu do da-

nych w ciągu dnia, przy jednoczesnym zrzucie 

dużych ich ilości i udostępnianiu danych dalej, 

na co nie pozwalała dotychczasowa platforma, 

 udostępnienie platformy pozwalającej na ob-

służenie rosnącego – związanego z szybkim 

wzrostem firmy – obciążenia na kolejne 4-5 lat, 

miało to m.in. związek z nawiązaniem współpra-

cy z Amazon i planami dalszej ekspansji na rynki 

europejskie, 

 optymalizacja samej bazy danych i tworzenia 

backupu.

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY,  
PRZED KTÓRYMI STAŁ INTER CARS TO:



Poprawa bezpieczeństwa danych 
dzięki nowym macierzom
Po stronie systemu pamięci masowej kluczowe było wybranie 
takich elementów, które – poza wymogami wydajnościowy-
mi – były w stanie spełnić także wymagania Inter Cars co do 
backupu danych. Inter Cars współpracuje z tysiącami punktów 
sprzedaży na terenie całej Polski. W związku z tym jednym 
z warunków umowy było zagwarantowanie szybkiego od-
tworzenia bazy danych. Inter Cars nie może sobie bowiem 
pozwolić na brak jej dostępności. 

Wybrano macierze IBM FlashSystem V840 oraz IBM Storwize 
V7000. Dwie, redundantne macierze IBM FlashSystem V840 
zostały zastosowane w środowisku produkcyjnym w ośrodku 
podstawowym i zapasowym. Każda z nich zawiera zarówno 
wirtualizator sieci SAN, jak i dyski typu Flash, które pośredniczą 
w zapisie do bazy danych. Z kolei macierze IBM Storwize V7000 
dedykowane zostały systemom dewelopersko-testowym. Dzię-
ki temu poprawiono bezpieczeństwo danych oraz separację 
środowiska produkcyjnego i testowego. Pierwsza z macierzy 
znalazła się w ośrodku podstawowym, druga zapasowym.

Jednocześnie – zgodnie z wymaganiami klienta – zastosowano 
rozwiązanie LVM Mirroring. W celu dodatkowego zwiększenia 
bezpieczeństwa danych i eliminacji nadmiernego obciążenia 
łączy pomiędzy dwoma centrami danych firmy Inter Cars, 
każdy z ośrodków czyta dane lokalnie. Dopiero zapisy prze-
prowadzane są synchroniczne.

Optymalizacja bazy danych  
i budowa systemu pamięci masowej
Kolejnym elementem projektu przeprowadzonego przez spe-
cjalistów IBM Polska i EIP była optymalizacja bazy danych. Po 
rozpoczęciu projektu bardzo szczegółowo przeanalizowano 
całą jej strukturę – zarówno od strony biznesowej, ilości trans-

akcji, jak i parametrów obciążeniowych. Dotyczyło to zarówno 
serwera, jak i systemu dyskowego. W przypadku bazy danych 
Inter Cars mamy do czynienia z liczbą I/O rzędu 70-80 tys. Nie 
można więc było pozwolić sobie na jakikolwiek błąd z punktu 
widzenia struktury logicznej.

Dzięki wykorzystaniu dysków typu Flash, stworzono 16 wolu-
menów. Warto zauważyć, że przy tej klasie rozwiązań im ich 
więcej, tym lepiej. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że ilość 
urządzeń dyskowych pojawiających się w systemie operacyjnym 
rośnie dwukrotnie. Liczba 16 wydawała się więc być najbardziej 
optymalną, zważywszy fakt, że w docelowym środowisku mamy 
do czynienia z 32 urządzeniami. Pozwoliło to administratorowi 
łatwo opanować zarządzanie podsystemem dyskowym. Jedno-
cześnie było to bardzo elastyczne rozwiązanie.

Dotyczyło to także konfiguracji macierzy IBM FlashSystem 
V840 i IBM Storwize V7000. Realizowany przez EIP element 
budowy systemu pamięci masowej objął także instalację bi-
nariów 20 baz danych Oracle w wersji ustalonej z Inter Cars.

Przygotowanie nowej struktury bazy 
danych i optymalizacja pamięci SGA
Kolejnym elementem projektu była optymalizacja struktur baz 
danych. Trzeba było uwzględnić fakt, że ma ona za sobą bardzo 
długą historię, począwszy od wersji Oracle 8 do Oracle 11a. 
Dotąd była ona uaktualniania metodą dibua, polegającą tylko 
na podmianie słownika. W konsekwencji nastąpił znaczny jego 
rozrost. Zwiększył się też czas dostępu do niego. Poprawa tych 
elementów była częścią projektu optymalizacyjnego. Przed 

Wybraliśmy macierze IBM FlashSystem 
V840oraz IBM Storwize V7000. Dwie, 
redundantne macierze IBM FlashSystem 
V840 zostały zastosowane w środowisku 
produkcyjnym. Z kolei macierze IBM 
Storwize V7000 dedykowane zostały 
systemom dewelopersko-testowym. 
Dzięki temu poprawiono bezpieczeństwo 
danych oraz separację środowiska 
produkcyjnego i testowego. 
Jednocześnie zastosowano rozwiązanie 
LVM Mirroring.

Robert Kucharczyk, dyrektor Pionu 
Informatyki Inter Cars SA

Nasz zespół odpowiadał za kompleksowe 
przeprowadzenie wdrożenia. Obejmowało 
ono zaprojektowanie architektury nowej 
platformy IBM Power wspólnie z IBM 
Polska; a także budowę systemu pamięci 
masowej, w tym konfigurację: macierzy 
IBM FlashSystem V840 i IBM Storwize 
V7000, sieci SAN, rozwiązania LVM 
Mirroring pomiędzy podstawowym  
i zapasowym centrum danych Inter Cars 
oraz instalację binariów 20 baz danych 
Oracle w wersji ustalonej z Inter Cars. 
W przypadku bazy danych Inter Cars 
mamy do czynienia z liczbą I/O rzędu 
70-80 tys. Nie można więc było pozwolić 
sobie na jakikolwiek błąd z punktu widzenia 
struktury logicznej.

Paweł Prasuła, prezes zarządu EIP 
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migracją czasy dostępu do słownika liczone były w minutach, 
teraz są to zaledwie sekundy.

Innym problemem do rozwiązania była liczba plików w bazie 
danych. Wymogiem postawionym przez Inter Cars była ich 
redukcja. Jednocześnie zaplanowano przejście na nową for-
mę składowania danych z Raw Device na File System. Ułatwi-
ło to administrację tak dużym środowiskiem bazodanowym. 
Proces optymalizacji bazy danych Inter Cars wymagał zasto-
sowania metody eksport-import. Unikalny proces migracji 
zaprojektowali specjaliści IBM Lab Services. W czasie całego 
procesu automatycznie generował on skrypty migrujące, 
optymalizował czas przesyłania danych i analizował zależ-
ności pomiędzy danymi. W projekcie tym migrowano par-
tycję bazy danych jeden do jednego. Jedna, duża instancja 
zapewnia bowiem użytkownikom szybszy dostęp do danych. 
Po zakończeniu procesu migracji o ok. 20% zmniejszył się 
rozmiar bazy danych.

Następnym krokiem była optymalizacja pamięci SGA (System Glo-
bal Area). We wcześniej wykorzystywanej infrastrukturze IT w Inter 
Cars – przy bazie danych 8 TB – wielkość SGA wynosiła aż 400 GB. 
Dopiero wówczas zapewniona była odpowiednia wydajność bazy 
danych. Każde zmniejszenie tej struktury pamięciowej powodo-
wało drastyczne obniżenie tego parametru. W ramach projektu 
migracyjnego zdecydowano się na reorganizację struktury SGA. 
Po zakończeniu procesu, do zapewnienia odpowiedniej wydajności 
bazy danych wystarcza 64 GB. Udało się to dzięki zaimplemento-
waniu rozwiązania IBM Huge Page. 

Poprawa procesu backupu danych dzięki 
wykorzystaniu rozwiązania FlashCopy
Kolejnym elementem projektu w Inter Cars była optymalizacja 
backupu. Większość firm ma problem z tym, że czas na prze-
prowadzenie tej operacji jest bardzo krótki, a sama procedura 
trwa bardzo długo. Tymczasem w Inter Cars – firmie, która 
pracuje w trybie 24/7 – nie ma tzw. okienka backupowego. 
Stosowana w Inter Cars platforma musi posiadać rozwiązanie, 
które pozwala na wykonywanie backupu danych w trakcie 
prowadzenia normalnej działalności. Umożliwiają to właśnie 
zastosowane macierze IBM FlashSystem V840 i IBM Storwize 
V7000, za których konfigurację odpowiadali specjaliści EIP.

Stworzone na potrzeby Inter Cars środowisko pokazało, że 
backup może być niezależny od bazy danych, a czas RTO i RPO 
– na poziomie odtworzenia – można ograniczyć do jednej go-
dziny. Można było tego dokonać dzięki wykorzystaniu rozwią-
zania FlashCopy. Dzięki niemu dane można archiwizować bez 
wstawiania bazy danych w tryb backup, co powoduje bardzo 
duży narzut na struktury i produkcję dzienników powtórzeń. 
Wykorzystana musi być jednak technologia, która gwarantuje 
timestamp wszystkich wolumenów składających się na bazę 
danych w tym samym czasie. Macierze IBM FlashSystem V840 
i FlashCopy oferują tego typu rozwiązanie. Dokonuje się tego 
m.in. dzięki zdefiniowaniu na poziomie macierzy tzw. con-
sistency group. Grup takich można stworzyć nawet 255. Tyle 
samo mamy także niezależnych relacji. 

Ułatwienie pracy dla zespołów 
dewelopersko-testowych
Udostępnienie zespołom dewelopersko-testowym odpowied-
niego środowiska to kolejny, istotny element projektu migracji 
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Jednym z największych wyzwań stojących 
przed nami było zaprojektowanie nowej 
architektury. Jej jądrem stały się serwery 
klasy IBM Power. Każdy z nich posiada 128 
rdzeni i 1 TB RAM w każdej partycji. 
Wybrano takie rozwiązanie, ponieważ  
w klasycznych rozwiązaniach bardzo 
trudno jest zagwarantować odpowiednią 
wydajność przy 18 tys. zapytań.

Radosław Mańkowski, główny konsultant, Power 
and Storage HA&DR Architecture, Database and 
Analytics Solutions w IBM Polska

 duża elastyczność nowego rozwiązania, która 

nie stwarza biznesowi ograniczeń przy realizacji 

nowych projektów wspierających sprzedaż i lo-

gistykę,

 nadążanie za dynamiką wzrostu firmy, która wy-

nosi ok. 30% rocznie,

 ułatwienie pracy zespołom dewelopersko-testo-

wym, które pracują nad nowymi rozwiązaniami,

 optymalizacja kosztowa tworzenia nowych 

środowisk i ich odtworzenia oraz przenoszenia  

i udostępniania danych,

 budowa rozwiązania typu HA (High Availability) na 

każdym poziomie infrastruktury, zarówno serwe-

rów, jak i macierzy,

 zwiększenie bezpieczeństwa danych dzięki za-

stosowaniu w backupu FlashCopy.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE 
PRZEZ INTER CARS PO WDROŻENIU NOWEJ 
PLATFORMY IBM TO:

na platformę IBM Power w Inter Cars. Firma prowadzi bowiem 
równolegle kilka, różnych wdrożeń nowych rozwiązań wspie-
rających działanie pionów biznesowych. W związku z tym po-
trzebuje kilku różnych instancji – zarówno szybko, jak i wolnoz-
miennych – zależnie od charakteru przeprowadzanych testów. 

Każda grupa deweloperów i testerów prowadzących pro-
jekt aplikacyjny ma własną instancję systemu. Dzięki wdro-
żeniu nowej platformy nie musi na niego czekać, ponieważ 
nowe środowisko dewelopersko-testowe można uruchomić  
w 15 minut. Specjaliści EIP odpowiadali za instalację dwóch ser-
werów VIOS dla środowisk testowych na nowej platformie IBM Po-
wer. Jednocześnie przeprowadzili oni instalację i konfigurację 20 
systemów operacyjnych AIX. Specjaliści IBM Polska zainstalowali 
oraz skonfigurowali dwa, produkcyjne systemy operacyjne AIX.


