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Cisco prináša Unified Computing System – maximálne využitie 
virtualizácie 

 
 
SAN JOSE, Kalifornia / Bratislava – 23. marca 2009 – Spoločnosť Cisco predstavila novú 
architektúru dátových centier, nové služby a otvorený systém partnerov. Tieto nástroje spoločne 
umožnia zákazníkom naplno využiť virtualizáciu dátových centier novej generácie. Novinky 
vychádzajú z konceptu virtualizácie prostredníctvom architektúry „Unified Computing“ - spájajúcej 
dátové centrá do jednoliatej  unifikovanej architektúry využívajúcej štandardné technológie. 
Základom Cisco Unified Computing System je jednotný prístup k výpočtovým zdrojom, sieťam, 
uloženým dátam a virtuálnym zdrojom. Jednotný energeticky efektívny systém znižuje náklady 
a komplexnosť IT infraštruktúry, zvyšuje produktivitu a životaschopnosť organizácie.  
 
Predstavené novinky rozširujú portfólio dátových služieb Cisco a sú súčasťou stratégie Data 
Center 3.0. Okrem nich Cisco ponúka široké portfólio nových služieb na báze Unified Computing. 
Do tretice Cisco ohlásilo spoluprácu na systéme a architektúre Unified Computing 
s technologickými lídrami v odvetví. 
 
Cisco Unified Computing System: je nový model založený na štandardoch používaných  v odvetví, 
využíva integrovaný manažment a kombinuje zjednotenú štruktúru s platformou postavenou na 
štandardoch s cieľom optimalizovať virtualizáciu, znížiť celkové náklady na dátové centrá, 
a zabezpečiť dynamické prideľovanie zdrojov. 
• Znižuje celkové prevádzkové náklady: až 20 percentné zníženie kapitálových výdavkov 

(CAPEX) a až 30 percentné zníženie prevádzkových výdavkov (OPEX).  
• Zlepšuje produktivitu IT a zlepšuje agilnosť podnikov: aplikácie sú hotové za niekoľko minút, 

nie dní. Je zameraný na inováciu IT, nie údržbu IT. 
• Zvyšuje škálovateľnosť bez zvyšovania komplexnosti: je manažovateľný ako jeden systém, či 

už má 1 server alebo 320 tisíc virtuálnych zariadení. 
• Zlepšuje energetickú efektívnosť: významné zníženie nákladov na energiu a chladenie.  
• Zabezpečuje interoperabilitu a ochranu investícií cez infraštruktúru postavenú na štandardoch 

v odvetví. 
 
Inovatívny dizajn dátových centier novej generácie 
Unified Computing System zjednocuje prístup k výpočtovým,  sieťovým a virtuálnym zdrojom a 
uloženým dátam do škálovateľnej a modulárnej architektúry, ktorú je možné manažovať ako 
jednotný systém. Unified Computing System je prvým prírastkom do novej skupiny produktov, ktorá 
doplní súčasné portfólio dátových centier Cisco. Kľúčové prvky Unified Computing System: 
 
o Výpočtové kapacity – Spoločnosť Cisco navrhla výpočtový systém úplne novej triedy, ktorý 

zahŕňa nové blade servery Cisco UCS B-Series postavené na procesoroch budúcej skupiny 
Intel® Nehalem (ďalšia generácia procesora Intel® Xeon®). Blade servery Cisco ponúkajú 
patentovanú technológiu rozšírenia pamäti, ktorá podporuje aplikácie s veľkými dátovými 
sadami a umožňuje podporovať výrazne viac virtuálnych zariadení na server. 

 
o Sieť – Cisco Unified Computing System poskytuje podporu pre zjednotenú štruktúru siete na 

báze eternetu s rýchlosťou 10 gigabitov za sekundu, s nízkou latenciou a bez strát. Tento 
základ siete konsoliduje tri doteraz samostatné siete: lokálne siete (Local Area Networks, LAN), 
úložné siete (Storage Area Networks, SAN) a siete pre vysokovýkonné počítačové operácie. 
Takýto prístup znižuje náklady redukovaním počtu sieťových adaptérov, prepínačov a káblov, 
a môže viesť k zníženým nákladom na energiu a chladenie. 

   
o Virtualizácia - Cisco Unified Computing System rozširuje škálovateľnosť, výkon a riadenie 

prevádzky virtuálnych prostredí. Funkcie bezpečnosti, dodržiavania pravidiel a diagnostiky sú 
rozšírené do dynamických virtualizovaných prostredí, aby lepšie podporovali meniace sa 
obchodné požiadavky a požiadavky v oblasti IT. 
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o Prístup k úložným kapacitám - Cisco Unified Computing System poskytuje konsolidovaný 
prístup k úložným sieťam (SAN) aj k úložným zariadeniam pripojených k sieti (Network 
Attached Storage, NAS).  Podpora zjednotenej štruktúry znamená, že Unified Computing 
System môže pristupovať k úložným kapacitám cez eternet, Fibre Channel, Fibre Channel over 
Ethernet alebo iSCSI. Pracovníci IT môžu navyše dopredu zadeliť pravidlá prístupu k úložným 
kapacitám, čo zjednodušuje konektivitu k úložným zariadeniam a ich správu, a pomáha zvýšiť 
produktivituIT. 
 

o Riadenie – Do všetkých prvkov systému sú integrované riadiace prvky, ktoré umožňujú riadiť 
celé riešenie ako jednu entitu cez Cisco UCS Manager. Cisco UCS Manager poskytuje 
intuitívne grafické rozhranie a robustné rozhranie pre programovanie aplikácií.  
 

Cisco Computing System sa zároveň vyznačuje efektívnejšou spotrebou energie – využíva 
polovičný počet komponentov, vyžaduje menej káblov, má nižšiu spotrebu energie a nižšie nároky 
na chladenie ako existujúce inštalácie serverov.  

 
Cisco Unified Computing Services 
Spoločnosť Cisco zároveň ohlásila nové služby, Unified Computing Services, ktoré umožňujú 
zákazníkom využiť všetky technické a komerčné výhody architektúry Cisco Unified Computing. 
Nové služby sú v rozsahu od dizajnu architektúry, plánovania a migrácie až po prevádzku 
a diaľkové riadenie. Služby sa týkajú všetkých stránok dátových centier – ľudí, procesov aj 
technológií. 

 
Otvorený ekosystém partnerov 
Cisco vytvorilo otvorenú skupinu lídrov v odvetví s cieľom stimulovať technologické inovácie, 
podporiť poskytovanie služieb, a urýchliť prijímanie konceptu Unified Computing na trhu. 
V súčasnosti Cisco spolupracuje s Accenture, BMC Software, EMC, Intel, Microsoft a Vmware. 
Viac info o partneroch a spolupráci so Cisco v rámci UCS nájdete tu. 
 
Cisco Unified Computing System a príslušné služby budú zákazníkom k dispozícii v druhom 
kalendárnom štvrťroku 2009.  
 
Fotodokumentácia: 
http://www.flickr.com/photos/25679159@N03/sets/72157615007847067/show/  
 
Video: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/videos/unified_computing_022709.html 
 
 
O Cisco Systems 
Cisco (NASDAQ: CSCO) je svetový líder v oblasti sietí, ktorý mení spôsob, akým ľudia nadväzujú kontakty, komunikujú a 
spolupracujú. Informácie o spoločnosti Cisco je možné získať na http://www.cisco.com. Aktuálne informácie nájdete na 
http://newsroom.cisco.com. 
 


