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Uma Plataforma para uma Nova Geração de Aplicações  
e Dados
As aplicações ditam a arquitetura de TI e os requisitos de evolução resultaram 
numa relação em constante mutação entre servidores, sistemas de armazenamento 
e estruturas de rede. Apesar dos ambientes virtualizados e dos sistemas de 
hiperconvergência de primeira geração resolverem alguns problemas, também criam 
novos silos de infraestrutura, são incapazes de fornecer escalabilidade de massa  
e não têm características de gestão do ciclo de vida e segurança forte dos dados.  
Os Sistemas Cisco HyperFlex™ oferecem uma nova geração de soluções flexíveis  
e escaláveis que abrem a porta a todo o potencial das soluções de hiperconvergência 
para uma ampla gama de aplicações, cargas de trabalho e casos de utilização.

Os sistemas Cisco HyperFlex estão concebidos com uma infraestrutura definida 
por software “end-to-end” que elimina os compromissos observados na primeira 
geração de produtos. Os Sistemas Cisco HyperFlex combinam a computação 
definida por software na forma de servidores Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®), o armazenamento definido por software com o novo e potente 
software Cisco HyperFlex HX Data Platform, e funcionamento em rede definido 
por software (SDN) com a estrutura unificada da Cisco® que integra na perfeição 
a Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™). O resultado é um cluster 
pré-integrado que fica pronto a funcionar numa hora ou menos e que dimensiona 
os recursos independentemente da forma como responde às necessidades de 
recursos da sua aplicação (Figura 1).

Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX: Eliminar os Silos 
de Armazenamento
Se a sua organização de TI utiliza a virtualização do servidor para consolidar 
servidores físicos, as necessidades de dados exclusivas impostas pelas aplicações 
resultaram em vários silos de armazenamento. Um dos pilares dos Sistemas Cisco 
HyperFlex, a Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX é um sistema de ficheiros 
distribuídos de elevado desempenho especificamente criado com uma ampla gama 
de serviços de gestão de dados de classe empresarial. As inovações da plataforma 
de dados redefinem a tecnologia de armazenamento distribuído, indo além dos 
limites da infraestrutura de hiperconvergência da primeira geração. 

Descrição Geral
Este documento descreve o software 
da Plataforma de Dados Cisco 
HyperFlex™ HX que vem revolucionar 
o armazenamento de dados para 
implementações de infraestruturas 
de hiperconvergência. Ficará  
a conhecer a arquitetura da 
plataforma e a abordagem de 
armazenamento definida pelo 
software, e como a pode utilizar  
para eliminar os silos de 
armazenamento que complicam  
a sua infraestrutura de TI.
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Figura 1. Os Sistemas Cisco HyperFlex oferecem uma nova geração de soluções de 
hiperconvergência com um conjunto de funcionalidades que só a Cisco pode oferecer

A Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX inclui:

• Funcionalidades de gestão de dados de classe empresarial necessárias para 
uma total gestão do ciclo de vida e proteção melhorada dos dados em ambientes 
de armazenamento dispersos – incluindo replicação, eliminação de duplicados, 
compressão, aprovisionamento dinâmico, clones rápidos e eficientes em termos 
de espaço, e instantâneos

• Gestão de dados simplificada que integra funções de armazenamento em 
ferramentas de gestão existentes, permitindo o aprovisionamento, a clonagem 
e instantâneos imediatos das aplicações para um funcionamento diário 
significativamente mais simplificado

• Dimensionamento independente das camadas de computação, cache  
e capacidade de camadas, dando-lhe a flexibilidade de dimensionar o ambiente 
com base na evolução das necessidades do seu negócio

• Otimização contínua dos dados com compressão e eliminação dos duplicados 
de dados em linha, aumentando a utilização dos recursos com mais espaço para 
o dimensionamento de dados

• Colocação dinâmica dos dados no nó de memória, memória Flash de classe 
empresarial (em unidades de disco sólido [SSD]) e camadas de armazenamento 
persistente (em discos rígidos [HDD]) para otimizar o desempenho e a resiliência, bem 
como para reajustar a colocação dos dados à medida que dimensiona o seu cluster

• Arquitetura de plataforma de dados baseada em API que oferece flexibilidade  
de virtualização dos dados para suportar tipos de dados nativos de cloud novos  
e existentes

Arquitetura
Nos Sistemas Cisco HyperFlex, a plataforma de dados engloba três ou mais nós 
da série Cisco HyperFlex HX para criar um cluster altamente disponível. Cada nó 
inclui um controlador da Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX que implementa 
o sistema de ficheiros distribuídos utilizando unidades SSD internas baseadas 
em Flash e HDD de alta capacidade para armazenar dados. Os controladores 
comunicam entre si através da Ethernet de 10 Gigabit para apresentar um grupo 
único de armazenamento que engloba os nós no cluster (Figura 2). Os nós acedem 
aos dados através de uma camada de dados utilizando plug-ins de ficheiro, 
bloco, objeto e API. À medida que são adicionados nós, o cluster é dimensionado 
linearmente para oferecer computação, capacidade de armazenamento  
e desempenho de entrada/saída.
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No ambiente VMware vSphere, o controlador ocupa uma máquina virtual com um 
número dedicado de núcleos de processador e quantidade de memória, permitindo-
lhe oferecer um desempenho consistente e sem afetar o desempenho das restantes 
máquinas virtuais no cluster. O controlador pode aceder a todo o armazenamento 
sem intervenção do hipervisor através da funcionalidade VMware VM_DIRECT_PATH. 
Utiliza as unidades SSD e a memória do nó como parte de uma camada de cache 
distribuída e utiliza os HDD do nó para armazenamento de capacidade distribuído.  
O controlador integra a plataforma de dados no software VMware através da utilização 
de dois pacotes de instalação do VMware ESXi vSphere (VIBs) pré-instalados:

• Visor de entrada/saída: este VIB oferece um ponto de montagem do sistema  
de ficheiros em rede (NFS) para que o hipervisor ESXi possa aceder às unidades 
de disco virtual, anexadas às máquinas virtuais individuais. Da perspetiva do 
hipervisor, está simplesmente anexado a um sistema de ficheiros em rede.

• VMware vStorage API para Integração de Array (VAAI): esta API de descarga 
de armazenamento permite ao vSphere solicitar operações avançadas do 
sistema de ficheiros, tais como instantâneos e clonagem. O controlador faz com 
que estas operações ocorram através da manipulação de metadados em vez de 
através da cópia real de dados, oferecendo rapidez de resposta e, como tal, uma 
rápida implementação de novos ambientes de aplicações.

Como funciona
O controlador da Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX processa todos os 
pedidos de leitura e escrita para volumes a que o hipervisor acede e, assim, medeia 
todas as entradas/saídas a partir de máquinas virtuais. (O hipervisor tem um disco 
de arranque dedicado independente da plataforma de dados.) A plataforma de 
dados implementa um sistema de ficheiros estruturado em registos que utiliza 
uma camada de cache em unidades SSD para acelerar os pedidos de leitura e as 
respostas de escrita, e uma camada de persistência implementada com os HDD.

Distribuição dos Dados
Os dados recebidos são distribuídos por todos os nós do cluster para otimizar  
o desempenho utilizando a camada de cache (Figura 3). A distribuição efetiva dos 
dados é conseguida através do mapeamento dos dados recebidos para repartir as 
unidades que estão armazenadas uniformemente por todos os nós, com o número 
de réplicas de dados determinado pelas políticas que definir. Quando uma aplicação 
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Figura 2. Sistema Distribuído Cisco HyperFlex
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escreve dados, os dados são enviados para o nó adequado com base na unidade 
de repartição, que inclui o bloco relevante de informações. Esta abordagem de 
distribuição dos dados em combinação com a capacidade de ter vários fluxos  
a gravar ao mesmo tempo permite evitar pontos de rede e armazenamento ativos, 
oferece o mesmo desempenho de entrada/saída independentemente da localização 
da máquina virtual e dá-lhe mais flexibilidade na colocação da carga de trabalho. 
Isto contrasta com outras arquiteturas que utilizam uma abordagem de localidade 
que não utiliza totalmente os recursos de rede e de entrada/saída.

• Operações de escrita de dados: para operações de escrita, os dados são 
escritos na cache do SSD local e as réplicas são escritas paralelamente nos SSD 
remotos antes da operação de gravação ser confirmada.

• Operações de leitura de dados: para operações de leitura, os dados locais 
serão normalmente lidos diretamente a partir do SSD local. Se os dados não 
forem locais, os dados são recuperados de um SSD no nó remoto. Isto permite 
que a plataforma utilize todos os SSD para operações de leitura, reduzindo os 
engarrafamentos e oferecendo um excelente desempenho.

Ao transferir uma máquina virtual para uma nova localização, utilizando ferramentas como 
VMware Dynamic Resource Scheduling (DRS), a Plataforma de Dados Cisco HyperFlex 
HX não requer a transferência dos dados. Esta abordagem reduz significativamente  
o impacto e o custo de transferir máquinas virtuais entre sistemas.

Operações de Dados
A plataforma de dados implementa um sistema de ficheiros estruturado em registos 
que utiliza uma camada de cache em unidades SSD para acelerar os pedidos de 
leitura e as respostas de escrita, e implementa uma camada de capacidade nos 
HDD. Os dados recebidos são repartidos pelo número de nós necessário para 
satisfazer os requisitos de disponibilidade: normalmente dois ou três nós. Com base 
nas políticas que definir, as operações de escrita recebidas são confirmadas como 
persistentes depois de serem replicadas para as unidades SSD noutros nós do 
cluster. Esta abordagem reduz a probabilidade de perda de dados devido a falhas 
do SSD ou do nó. Em seguida, procede-se à anulação das fases das operações  
de escrita para HDD de alta densidade e baixo custo para armazenamento  
a longo prazo. Ao utilizar unidades SSD de elevado desempenho com HDDs de alta 
capacidade e baixo custo, pode otimizar o custo de armazenamento e recuperação 
de dados das aplicações à velocidade total.
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Figura 3. Os dados são repartidos pelos nós no cluster
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O sistema de ficheiros estruturado em registos reúne blocos para escrever 
na cache até que um registo de escrita de tamanho configurável esteja cheio 
ou que as condições da carga de trabalho ditem que se proceda à anulação 
das respetivas fases para um disco rotativo. Se os dados existentes forem 
(logicamente) substituídos, a abordagem estruturada em registos simplesmente 
anexa um novo bloco e atualiza os metadados. Quando são anuladas as fases dos 
dados, a operação de escrita é composta por uma única operação de procura 
com uma grande quantidade de dados sequenciais escritos. Esta abordagem 
melhora significativamente o desempenho em comparação com o modelo de 
leitura-modificação-escrita tradicional, caraterizado por numerosas operações 
de procura com pequenas quantidades de dados escritas de cada vez. 

Quando são anuladas as fases dos dados para um disco em cada nó, são 
eliminados os duplicados dos dados e os dados são comprimidos. Este processo 
ocorre depois de a operação de escrita ser confirmada, pelo que não ocorre 
qualquer penalização de desempenho nestas operações. Um pequeno bloco de 
eliminação de duplicados ajuda a aumentar a taxa de eliminação de duplicados.  
A compressão reduz ainda mais os requisitos de espaço dos dados. Os dados são 
depois transferidos para o armazenamento no HDD à medida que os segmentos da 
cache de escrita são libertados para reutilização (Figura 4). 

Os conjuntos de dados ativos, dados que são frequentemente ou recentemente 
lidos da camada persistente, são colocados em cache nas unidades SSD e na 
memória (Figura 5). Ter os dados utilizados mais frequentemente na camada de 
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cache ajuda os Sistemas Cisco HyperFlex a ter um melhor desempenho para 
aplicações virtualizadas. Quando as máquinas virtuais modificam dados, é provável 
que os dados sejam lidos a partir da cache, pelo que os dados no disco giratório 
normalmente não têm de ser lidos e, como tal, expandidos. Como a Plataforma  
de Dados Cisco HyperFlex HX dissocia a camada de cache da camada persistente, 
o operador pode dimensionar de forma independente o desempenho de entrada/
saída e a capacidade de armazenamento.

Otimização de Dados
A Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX oferece de forma detalhada a eliminação 
de duplicados em linha e compressão em linha de blocos variável, sempre ativada para 
objetos nas camadas de cache (SSD e memória) e capacidade (HDD). Ao contrário de 
outras soluções que requerem que desative estas funções para manter o desempenho, 
as capacidades de eliminação de duplicados e de compressão na plataforma de dados 
da Cisco estão concebidas para manter e melhorar o desempenho e para reduzir 
significativamente os requisitos de capacidade física de armazenamento.

Eliminação de Duplicados de Dados
A eliminação de duplicados de dados é utilizada em todo o armazenamento do 
cluster, incluindo memória, unidades SSD e HDD. Com base no algoritmo Top-K 
Majority (patente pendente), a plataforma utiliza as conclusões da investigação 
empírica que mostram que a maioria dos dados, quando divididos em blocos de 
dados pequenos, tem um potencial significativo de eliminação de duplicados com 
base numa minoria dos blocos de dados. Ao codificar e indexar apenas estes 
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blocos utilizados frequentemente, podem ser conseguidas taxas elevadas de 
eliminação de duplicados com apenas uma pequena quantidade de memória, o que 
é um recurso de valor elevado nos nós do cluster (Figura 6). Os dados duplicados 
não são apenas eliminados na camada de persistência para poupar espaço; estes 
continuam eliminados quando são lidos na camada de cache. Esta abordagem 
permite armazenar um maior conjunto de trabalho na camada de cache, acelerando 
o desempenho de leitura.

Compressão em Linha
A Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX utiliza compressão em linha de elevado 
desempenho em conjuntos de dados para poupar espaço no disco. Apesar de outros 
produtos oferecerem capacidades de compressão, muitos afetam negativamente 
o desempenho. Pelo contrário, a plataforma de dados da Cisco utiliza instruções 
de descarga da CPU para reduzir o impacto das operações de compressão 
no desempenho. Além disso, a camada de objetos distribuídos estruturada em 
registos não tem qualquer efeito nas modificações (operações de escrita) de dados 
previamente comprimidos. Em vez disso, as modificações recebidas são comprimidas 
e escritas numa nova localização e os dados existentes (antigos) são assinalados 
para serem eliminados, exceto se for necessário manter os dados num instantâneo. 
Tenha em atenção que os dados modificados não têm de ser lidos antes da operação 
de escrita. Esta funcionalidade evita as típicas penalizações de leitura-modificação-
escrita e melhora significativamente o desempenho de escrita.

Objetos Distribuídos Estruturados em Registos
Na Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX, a camada de armazenamento de 
objetos distribuídos estruturados em registos agrupa e comprime os dados filtrados 
através do motor de eliminação de dados em objetos autoendereçáveis. Estes 
objetos são gravados no disco de forma sequencial e estruturada em registos. Todas 
as entradas/saídas recebidas, incluindo entradas/saídas aleatórias, são escritas 
sequencialmente nas camadas de cache (SSD e memória) e persistente (HDD).  
Os objetos são distribuídos por todos os nós do cluster para uma utilização uniforme 
da capacidade de armazenamento.

Utilizando um esquema sequencial, a plataforma ajuda a aumentar a resistência da 
memória Flash e utiliza da melhor forma as caraterísticas de desempenho de leitura 
e escrita dos HDD, adequadas para operações de entrada/saída sequenciais. Como 
as operações de leitura-modificação-escrita não são utilizadas, há pouco ou nenhum 
impacto nas operações de compressão e instantâneos ou no desempenho geral. 
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Os blocos de dados são comprimidos em objetos e sequencialmente apresentados 
em segmentos de tamanho fixo, os quais, por sua vez, são apresentados 
sequencialmente de forma estruturada em registos (Figura 7). Cada objeto 
comprimido no segmento estruturado em registos é endereçável de forma exclusiva 
através de uma chave, sendo cada chave codificada e armazenada com uma soma 
de verificação para oferecer níveis elevados de integridade dos dados. Além disso, 
a gravação cronológica dos objetos ajuda a plataforma a recuperar rapidamente de 
falhas dos suportes de media ou dos nós, voltando a escrever apenas os dados que 
entraram no sistema depois de este ter sido truncado devido a uma falha. 

Serviços de Dados
A Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX Data oferece uma implementação 
escalável de serviços de dados eficientes em termos de espaço, incluindo 
aprovisionamento dinâmico, recuperação de espaço, instantâneos baseados em 
ponteiro e clones, sem afetar o desempenho

Aprovisionamento Dinâmico 
A plataforma faz uma utilização eficiente do armazenamento eliminando a 
necessidade de prever, adquirir e instalar a capacidade de disco que pode 
permanecer sem utilização durante um longo período de tempo. Os compartimentos 
de dados virtuais podem apresentar qualquer quantidade de espaço lógico para as 
aplicações, enquanto a quantidade de espaço de armazenamento físico necessário 
é determinado pelos dados escritos. Como tal, pode expandir o armazenamento 
nos nós existentes e expandir o cluster adicionando mais nós de armazenamento 
intensivo consoante as necessidades do seu negócio, eliminando a necessidade de 
comprar grandes quantidades de armazenamento antes de precisar das mesmas.

Instantâneos
A Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX utiliza instantâneos de zero cópias, 
baseados em metadados, para facilitar as operações de backup e a replicação 
remota: capacidades críticas em empresas que requerem disponibilidade de 
dados sempre ativa. Os instantâneos eficientes em termos de espaço permitem-
lhe realizar backups online frequentes dos dados sem ter de se preocupar com 
o consumo da capacidade de armazenamento físico. Os dados podem ser 
transferidos offline ou restaurados a partir destes instantâneos de forma imediata. 

• Atualizações rápidas dos instantâneos: quando um instantâneo contém 
dados modificados, este é escrito numa nova localização e os metadados são 
atualizados sem que sejam necessárias operações de leitura-modificação-escrita.

• Eliminações rápidas de instantâneos: pode eliminar instantâneos rapidamente. 
A plataforma simplesmente elimina uma pequena quantidade de metadados que 
se encontra localizada num SSD, em vez de executar um longo processo de 
consolidação como acontece com soluções que utilizam uma técnica de disco delta.

• Instantâneos altamente específicos: com a Plataforma de Dados Cisco 
HyperFlex HX, pode efetuar instantâneos em ficheiros individuais. Em ambientes 
virtuais, estes ficheiros são mapeados para unidades numa máquina virtual. Esta 
especificidade flexível permite-lhe aplicar diferentes políticas de instantâneos  
a diferentes máquinas virtuais.
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Clones rápidos e eficientes em termos de espaço
Na Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX, os clones são instantâneos 
graváveis podem ser utilizados para fornecer rapidamente itens como desktops 
virtuais e aplicações para ambientes de teste e desenvolvimento. Estes clones 
rápidos e eficientes em termos de espaço replicam rapidamente os volumes de 
armazenamento para que as máquinas virtuais possam ser replicadas através de 
operações de metadados, sendo a cópia efetiva dos dados realizada apenas para 
operações de escrita. Com esta abordagem, podem ser criadas e eliminadas 
centenas de clones em alguns minutos. Em comparação com os métodos de cópia 
integral, esta abordagem permite poupar bastante tempo, aumentar a agilidade de 
TI e melhorar a produtividade de TI.

Os duplicados dos clones são eliminados quando estes são criados. Quando os 
clones começam a divergir entre si, os dados comuns são partilhados e apenas 
os dados exclusivos ocupam novo espaço de armazenamento. O motor de 
eliminação de duplicados elimina os dados duplicados nos clones divergentes 
para reduzir ainda mais os requisitos de espaço de armazenamento dos clones. 
Em consequência, é possível implementar um grande número de ambientes 
de aplicação sem ter de se preocupar com a utilização da capacidade de 
armazenamento.

Disponibilidade de Dados
Na Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX, a camada de objetos distribuídos 
estruturados em registos replica os dados recebidos, melhorando a disponibilidade 
dos dados. Com base nas políticas que definir, os dados que forem escritos na 
cache de escrita são replicados de forma síncrona para uma ou mais unidades SSD, 
localizadas em nós diferentes antes da operação de escrita ser confirmada para  
a aplicação. Esta abordagem permite que as escritas recebidas sejam confirmadas 
rapidamente, protegendo os dados de falhas do SSD ou dos nós. Se um SSD 
ou um nó falhar, a réplica é rapidamente recriada noutras unidades SSD ou nós 
utilizando as cópias disponíveis dos dados. 

A camada de objetos distribuídos estruturados em registos também replica os 
dados que forem transferidos da cache de escrita para a camada de capacidade. 
Do mesmo modo, estes dados replicados são protegidos de falhas do HDD ou 
dos nós. Com duas réplicas, ou um total de três cópias dos dados, o cluster pode 
sobreviver à falha de duas unidades SSD, dois HDD ou dois nós sem risco de perda 
de dados. Consulte uma lista completa de configurações e definições de tolerância 
contra falhas no manual de administrador do sistema da Plataforma de Dados Cisco 
HyperFlex HX. 

Se ocorrer um problema no software do controlador do Cisco HyperFlex HX, 
os pedidos de dados das aplicações existentes nesse nó são automaticamente 
encaminhados para outros controladores no cluster. Esta mesma capacidade pode 
ser utilizada para atualizar ou efetuar a manutenção do software do controlador 
de forma faseada, sem afetar a disponibilidade do cluster ou dos dados. Esta 
capacidade de autorregeneração é uma das razões pelas quais a Plataforma de 
Dados Cisco HyperFlex HX é adequada para aplicações de produção.
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Reequilíbrio de Dados 
Um sistema de ficheiros distribuídos exige uma capacidade de reequilíbrio dos 
dados robusta. Na Plataforma de Dados Cisco HyperFlex HX não há qualquer 
excedente associado ao acesso aos metadados e o reequilíbrio é extremamente 
eficiente. O reequilíbrio é um processo online não perturbador que ocorre 
nas camadas de cache e persistente, e os dados são transferidos ao nível da 
especificidade para melhorar a utilização da capacidade de armazenamento. 
A plataforma reequilibra automaticamente os dados existentes quando são 
adicionados ou removidos nós e unidades, ou quando estes falham. Quando 
é adicionado um novo nó ao cluster, a sua capacidade e desempenho são 
disponibilizados para dados novos e existentes. O motor de reequilíbrio distribui os 
dados existentes para o novo nó e ajuda a garantir que todos os nós do cluster são 
utilizados de forma uniforme em termos de capacidade e desempenho. Se um nó 
falhar ou for removido do cluster, o motor de reequilíbrio reconstrói e distribui cópias 
dos dados do nó que falhou ou foi removido para os nós disponíveis nos clusters.

Conclusão
A Plataforma de Dados Cisco HyperFlex™ HX vem revolucionar o armazenamento 
de dados para implementações de infraestruturas de hiperconvergência.  
A abordagem de armazenamento definido por software e a arquitetura da 
plataforma oferecem-lhe um sistema de ficheiros distribuídos de elevado 
desempenho especificamente criado com uma ampla gama de serviços de gestão 
de dados de classe empresarial. As inovações da plataforma de dados redefinem 
a tecnologia de armazenamento distribuído, oferecendo a nova geração de 
infraestrutura de hiperconvergência.

Para Mais Informações
Para mais informações sobre os Sistemas Cisco HyperFlex, visite http://www.cisco.
com/go/hyperflex.
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