Criteria voor hyperconvergentie
van de volgende generatie

Uitgelichte onderwerpen
Wij definiëren hyperconvergentie van
de volgende generatie
• Wij bieden een overzicht van doelen
voor hypergeconvergeerde systemen
van de volgende generatie, zodat
deze de tekortkomingen van het
hedendaagse aanbod wegnemen.
Vereisten
• Interoperabiliteit
• Hybrid cloudondersteuning
• Geautomatiseerde
gegevensoptimalisatie
• Brede ondersteuning van werklasten
• Volledige convergentie van de
infrastructuur
• Op beleid gebaseerde beveiliging
• Flexibele en gedetailleerde schaling

Oplossingsoverzicht
2016 maart

Toepassingen bepalen de infrastructuur.
Daarom moet u de relatie tussen computing-, netwerk- en opslagresources kunnen
optimaliseren om aan de vereisten van verschillende toepassingen te voldoen.
Traditionele virtualisatieclusters scheiden computing- en opslagresources volledig,
waardoor complexe SAN-technologie en dure opslagsystemen van enterpriseklasse
nodig zijn. Werklasten op webschaal gebruiken servers met lokale schijfopslag met
toepassingssoftware die infrastructuurbewust is en veerkracht ondersteunt met een
fail-in-place model.
Bestaande infrastructuurmodellen voldoen niet aan de dagelijkse behoeften van
IT-organisaties. Als gevolg van de kosten en complexiteit van gevirtualiseerde
omgevingen zijn deze minder effectief in het ondersteunen van zakelijke
toepassingen dan anders het geval zou zijn. Door het ontbreken van ingebouwde
veerkracht op toepassingsniveau van de meeste ondernemingstoepassingen is het
webschaalmodel niet haalbaar.

Hyperconvergentie van de eerste generatie
Hyperconvergentie zou een goedkope en eenvoudige manier zijn voor het
ondersteunen van een breed scala aan toepassingen op een schaalbaar, veerkrachtig
platform, waarbij gegevens worden gedistribueerd over de lokale opslag van
clusterservers. Vanwege de vele compromissen bij hypergeconvergeerde producten
van de eerste generatie konden deze die belofte niet inlossen. Denk hierbij aan:
• Inefficiënte schaling: de meeste producten waren gebaseerd op een applicatiemodel
dat clusters alleen schaalt in een vaste verhouding tot computing- en opslagresources
en niet in een verhouding die voldoet aan de unieke behoeften van toepassingen.
• Onvoldoende gegevensoptimalisatie: vele producten zijn gebaseerd op
bestandssystemen die niet waren ontworpen voor het verkorten van de
schrijfresponstijd en het verbeteren van de prestaties van draaiende schijven. Zij
missen doorgaans gegevensservices van enterpriseklasse, zoals deduplicatie en
compressie van gegevens, snelle, ruimte-efficiënte klonen en momentopnamen,
en thin provisioning.
• Beperkte ondersteuning van werklasten: oplossingen van de eerste generatie
ondersteunden een beperkte reeks hypervisors, waarbij niet aan het bredere
scala aan toepassingsvereisten werd voldaan, zoals de behoeften van
gecontaineriseerde en bare-metal werklasten.
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• Tekortkomingen in prestaties: het
netwerk is van essentieel belang bij
clustering en toepassingsprestaties,
maar werd niet bij het proces
betrokken – zo werd het netwerk
een onbepaald, handmatig
geconfigureerd, doe-het-zelfproject.
• Nieuwe beheersilo’s: nieuwe
GUI’s vereenvoudigden de
implementatie en exploitatie van
clusterknooppunten, maar ze
voegden nieuwe tools toe die
niet pasten bij de bestaande best
practices voor datacenters. Deze
tools misten mogelijkheden zoals
geautomatiseerd serverbeheer
en API’s ter ondersteuning van
programmeerbare infrastructuur
en integratie met tools op hoger
niveau. De hedendaagse DevOpsomgevingen vereisen dergelijke
mogelijkheden.
• Beveiligingsrisico’s:
hypergeconvergeerde omgevingen
zijn dynamisch, maar soms wordt
aan beveiliging ingeboet om snel
virtuele machines van de ene server
naar de andere te verplaatsen.
Netwerkbeveiliging is moeilijk
te handhaven, omdat virtuele
netwerken anders worden behandeld
dan fysieke netwerken.

Tabel 1. Vereisten voor hyperconvergentie van de volgende generatie

Kenmerk

Eerste generatie

Volgende generatie

Interoperabiliteit

• Aanleg van nieuwe
beheereilanden
• Geïsoleerde gegevens niet
beheerd op basis van best
practices voor datacenters
• Geïsoleerde infrastructuur
• Geen interoperabiliteit met
andere clusters of clouds

• Eén beheerpunt
• Consistent beleidsbeheer
op computing-, netwerken opslagresources om
beveiligingsrisico’s te verminderen
• Integratie met best practices voor
datacenters en bestaande tools
• Integratie met hybrid cloud en
ondersteuning voor openbare
cloudopslag
• Open API die integratie mogelijk
maakt met tools op hoger niveau
en programmeerbaarheid biedt

Hybrid
cloudondersteuning

• Hulp bij het creëren van
private clouds

• Integratie met hybrid
cloudoplossingen

Gegevensoptimalisatie

• Functies, waar beschikbaar,
gebouwd als add-ons

• Geïntegreerde, always-on
opslagfuncties van
enterpriseklasse
• Levenscyclusbeheer van
gegevens

Werklastondersteuning • Alleen gevirtualiseerde
werklasten

• Gevirtualiseerde werklasten met
brede hypervisorondersteuning
• Gecontaineriseerde werklasten
ter ondersteuning van lichtgewicht
services
• Bare-metal werklasten worden
rechtstreeks uitgevoerd op
knooppunten

Convergentie van
infrastructuur

• Door software
gedefinieerde opslag

• Door software gedefinieerde
computing met samenstelbare
infrastructuur
• Door software gedefinieerd
netwerk
• Door software gedefinieerde
opslag

Beveiliging

• Virtuele netwerken met
beperkte zichtbaarheid en
controle

• Geautomatiseerd en op beleid
gebaseerd
• Geïsoleerde toepassingslagen,
toepassingsinstanties en tenants
• Microsegmentatie voor verbeterde
beveiliging voor de oost-west
verkeersstroom binnen het
datacenter
• Integratie van fysieke servers en
virtuele machines met equivalente
zichtbaarheid en controle

Schaling

• Starre, monolithische
applicaties

• Microschaling van alle resources
op zeer gedetailleerde basis

Hyperconvergentie van
de volgende generatie
definiëren
Gebrek aan duidelijkheid over wat ITorganisaties werkelijk nodig hebben
van een hypergeconvergeerde
infrastructuur heeft ertoe geleid dat ook
hyperconvergentie lastig te definiëren
is. Talrijke bedrijven noemen hun
producten ‘hyperconverged-’, maar hun
aanbod heeft uiteenlopende kenmerken
en tekortkomingen waardoor deze
niet te vergelijken zijn. Wij willen een
definitie van hyperconvergentie van de
volgende generatie voorstellen die deze
tekortkomingen aanpakt (tabel 1).
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Interoperabiliteit
Hyperconvergentie van de volgende
generatie moet volledig geïntegreerd en
interoperabel zijn met de datacenters
die IT-organisaties momenteel gebruiken
en in de toekomst zullen gebruiken. Een
hyperconverged- systeem moet de
volgende kenmerken omvatten:
• Gecentraliseerd beheer
moet implementatie van
hyperconvergentie op lokale
datacenters, bedrijfscampussen,
externe datacenters en edgecomputing omgevingen mogelijk
maken. Beheer moet consistent
zijn met andere datacentertools,
zodat de hypergeconvergeerde
infrastructuur verbinding kan maken
met andere private resources, zoals
hardwareapplicaties en bare-metal
servers, andere gevirtualiseerde
services binnen het datacenter
en openbare cloudservices buiten
het datacenter, waardoor hybrid
cloudvoorzieningen kunnen worden
geboden.
• Levenscyclusbeheer van gegevens
moet worden ondersteund met
functies die integratie van de
gegevens van het cluster met
de overige gegevens van de
organisatie mogelijk maken. Vereiste
functies omvatten snelle, ruimteefficiënte momentopnamen die
back-upactiviteiten en asynchrone

replicatie ondersteunen, thin
provisioning om opslag efficiënter
te gebruiken en snelle, ruimteefficiënte klonen ter ondersteuning
van de hedendaagse flexibele
ontwikkelingsprocessen.
• Hybrid cloudondersteuning moet
eenvoudige mogelijkheden voor
selfservice, beheer, administratie
en chargeback omvatten die
consistent zijn met andere
datacenterinfrastructuren.
Omgevingen van de volgende
generatie moeten ondersteuning
van openbare cloudopslag omvatten
voor gegevensarchivering, back-upen noodherstelactiviteiten tegen
lage kosten. Integratie met hybrid
cloudcomputingplatforms moet
mogelijk zijn ter ondersteuning van
aanvullende use cases.
• Op beleid gebaseerde consistentie
is vereist om best practices
voor de opslag-, netwerk- en
computingelementen van de
fysieke en virtuele infrastructuur
te specificeren en te handhaven.
Infrastructuur van de volgende
generatie moet het doel van de
toepassing direct toewijzen aan het
vereiste infrastructuurbeleid. Deze
benadering maakt doorlopende
servicelevering mogelijk met
beveiligde isolatie tussen
toepassingen en computingplatforms.

Geautomatiseerde
gegevensoptimalisatie
Om de implementatie van opslag te
vereenvoudigen moeten gegevens
automatisch worden geoptimaliseerd,
zonder dat afstemming of configuratie
nodig is. Gegevens moeten over de
knooppunten in een cluster worden
gestriped, met automatische plaatsing in
lagen om zo de prestaties te verhogen
en de kosten te verlagen. Always-on
deduplicatie en compressie moeten de
hoeveelheid benodigde opslag verlagen,
waardoor de kosteneffectiviteit van
de hypergeconvergeerde oplossing
toeneemt.
Brede ondersteuning van werklasten
Ondernemingswerklasten hebben
diverse infrastructuurvereisten, en
hyperconvergentie van de volgende
generatie moet alle hypervisors,
gecontaineriseerde omgevingen
en bare-metal werklasten
ondersteunen. De infrastructuur
moet snel en eenvoudig omhoog en
omlaag schalen ter ondersteuning
van diverse werklastvereisten.
Hypergeconvergeerde producten van
de eerste generatie emuleren een
infrastructuur op webschaal, waarbij
toepassingen voorspelbaar, homogeen
en minder complex zijn dan dagelijkse
IT-werklasten. Hypergeconvergeerde
oplossingen van de volgende generatie
moeten een breder spectrum van ITvereisten ondersteunen.

© 2016 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Pagina 3 van 5

Criteria voor hyperconvergentie van de
volgende generatie

Volledige convergentie van de
infrastructuur
Alle resources moeten door software
gedefinieerd zijn, inclusief computing-,
netwerk- en opslagresources en
zelfs de software van het cluster.
Computingresources moeten
samenstelbaar zijn via software,
zodat toepassingen zelf de
hardwaremechanismen kunnen
creëren die zij nodig hebben om te
groeien. Door software gedefinieerde
netwerkmogelijkheden zijn nodig
om niet alleen grote en complexe
clusters te ondersteunen, maar ook om
verschillende tenants en toepassingen
beveiligd te isoleren. Hyperconvergentie
van de volgende generatie vereist
bovendien gecentraliseerd zero-touch
beheer van de gehele infrastructuur
van het cluster met een geïntegreerde
besturingsplane en API’s die toegang
door andere tools toestaan, waaronder
de toepassingen van het cluster.
Op beleid gebaseerde beveiliging
Hypergeconvergeerde omgevingen
van de volgende generatie moeten

geautomatiseerde, op beleid
gebaseerde beveiliging hebben.
Beleidsregels moeten de toegestane
interacties tussen toepassingslagen
definiëren en verschillende
toepassingsinstanties en tenants
beveiligd isoleren.
Fysieke en virtuele netwerken moeten
eenvoudig onderling kunnen worden
verbonden, zonder beperkingen op
het verbinden van fysieke servers,
virtuele machines, containers en
fysieke applicaties. Ze moeten
microsegmentatie ondersteunen voor
precieze isolatie en segmentatie met
geavanceerde services. Netwerken die
virtuele machines verbinden moeten
dezelfde zichtbaarheid bieden als
fysieke, zodat beheerders dezelfde
controle hebben, ongeacht het
implementatiemodel.
Flexibele en gedetailleerde schaling
Een hypergeconvergeerde
infrastructuur moet worden gekenmerkt
door flexibele schaling, zodat ITorganisaties resources kunnen
toevoegen door eenvoudigweg een

Geautomatiseerd, intelligent beheer | Open API

Meerdere hypervisors

Bestand

Containers

Blok

Bare metal

Object

Hadoop

Geïntegreerd dataplatform
Gegevensservices en optimalisatie

Onafhankelijke resourceschaalbaarheid
Afbeelding 1. Onze visie voor hyperconvergentie van de volgende generatie

nieuw knooppunt met het cluster
te verbinden. Resources moeten
automatisch worden geïdentificeerd,
in het cluster worden geïntegreerd en
worden geactiveerd met een enkele
klik. Via deze benadering kunnen
clusters snel en eenvoudig worden
geschaald, zodat IT-organisaties snel
kunnen reageren op de veranderende
vraag naar resources.
In de infrastructuur van de volgende
generatie moeten alle resources
gedetailleerd kunnen worden geschaald,
zodat de infrastructuur kan worden
afgestemd op de werklastbehoeften.
Via microschaling kunt u knooppunten
toevoegen zonder opslag toe te
voegen. Als u meer opslagruimte nodig
hebt, moet u schijven aan bestaande
knooppunten kunnen toevoegen. Als
u betere opslagprestaties nodig hebt,
moet u de verhouding tussen cacheapparaten en capaciteitsapparaten
kunnen aanpassen.
Dankzij cloudcomputing kunnen
toepassingen zichzelf virtueel
reproduceren en schalen om te voldoen
aan de werklastbehoeften die zij
detecteren. Op dezelfde manier moeten
toepassingen in hypergeconvergeerde
omgevingen fysiek kunnen schalen
door meer fysieke resources te creëren
via een samenstelbare infrastructuur.

Op weg naar een visie van
microconvergentie
Hyperconvergentie van de eerste
generatie combineerde computer en
opslag in een cluster, waardoor het
implementeren van gevirtualiseerde
clusters werd vereenvoudigd. Wij
zien een hyperconvergentie van de
volgende generatie voor ons waarbij alle
resources worden gescheiden, zodat
deze tot een cluster kunnen worden
samengesteld dat precieze controle
mogelijk maakt van het evenwicht
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tussen computing-, netwerk-, opslagen zelfs prestatieresources. Deze visie
heeft betrekking op een omgeving die
niet alleen gevirtualiseerde toepassingen
ondersteunt maar ook toepassingen die
zich in besturingssysteemcontainers en
op bare-metal servers bevinden, waarbij
deze alle het solide platform delen dat
door de clustersoftware wordt gevormd
en dat een gegevensengine met
hoge beschikbaarheid en functies van
enterpriseklasse omvat (afbeelding 1).
Onze visie van computing is op
fabric gebaseerd en door software
gedefinieerd sinds we Cisco Unified
Computing System™ (Cisco UCS®)
in 2009 introduceerden. Cisco
UCS-beheer maakt het mogelijk
infrastructuur te behandelen als code,
zodat u hardware kunt programmeren
alsof het software is. Elke identiteitsen configuratie-instelling van elk
apparaat in het systeem is door
software gedefinieerd via Cisco
UCS-serviceprofielen, en een
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geïntegreerde systeembesturingsplane
is toegankelijk via een open API.
Als u uw platform opbouwt op basis
van een hoogwaardige unified fabric
met lage latentie die zelfbewust
en zelfintegrerend is, wordt het
opbouwen van een omgeving op
basis van een op fabric gebaseerde
samenstelbare infrastructuur
eenvoudig. Hyperconvergentie van de
eerste generatie heeft opslag weer
terugverplaatst naar servers. Onze op
fabric gebaseerde oplossing verplaatst
het netwerk naar de computer.
Deze benadering maakt precieze,
microgeconvergeerde integratie
mogelijk van computing-, opslag- en
netwerkresources voor uitermate
nauwe koppeling van resources aan
toepassingsbehoeften.

Meer informatie
Ga naar http://www.cisco.com/go/
hyperflex.

Hoofdkantoor Zuidoost-Azië
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Hoofdkantoor Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Nederland

Cisco beschikt wereldwijd over meer dan 200 kantoren. Adressen, telefoonnummers en faxnummers vindt u op de Cisco-website op www.cisco.com/go/offices.
Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van
de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het
woord partner impliceert geen partnerrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R) 
LE-55405-00 03/16

