
ut av hyperkonvergering

Finn ut hvordan du 
får mest mulig
En kort veiledning til hyperkonvergert infrastruktur (HCI) og hva den 
nyeste utviklingen innen databehandlingsinfrastruktur kan gjøre for 
virksomheten din
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Kapittel 1
Neste generasjon innen 
IT-infrastruktur
Ikke alle HCI-løsninger er likeverdige
Hyperkonvergering	er	ett	hett	tema	nå	for	tiden.	Og	det	er	det	en	god	grunn	til.

Organisasjoner	har	sett	etter	en	måte	å	redusere	mengden	tid	og	innsats	det	tar	å	
iverksette nye forretningsinnrettede IT-tjenester på.

Hyperkonvergert	infrastruktur	(HCI)	leverer	hastigheten,	enkelheten	og	fleksibiliteten	
som er nødvendig i dagens digitale økonomi.

Men	ikke	alle	HCI-løsninger	er	likeverdige.	Og	HCI	er	ikke	svaret	for	alle	programmer	
eller arbeidsmengder.

I det følgende utforsker vi hva som gjør at HCI skiller seg fra den tradisjonelle IT-
infrastrukturen, og hvordan virksomheten kan dra fordel av de nye mulighetene som 
HCI fører med seg.

«… en programvarebasert 
arkitektur som integrerer lagring, 
databehandling, virtualisering og 
nettverksressurser i en boks.»

Grand View Research



De eliminerer behovet for å 
kjøpe individuelle servere og 
virtualiseringsprogramvare som 
kjører på disse serverne og 
administrasjonsverktøyene, og de krever 
ikke installasjon lagringsnettverk (SAN) 
eller nettverkstilkoblet lagring (NAS)
Grand View Research

Hva er hyperkonvergering?
Alt-i-ett-datasenter
Hyperkonvergert infrastruktur (HCI) er neste trinn i utviklingen av IT-infrastruktur.

Det tar ideen om å integrere databehandling, lagring og nettverk som startet med konvergerte 
systemer og tilfører dypere nivåer av abstraksjon og automatisering for å levere et alt-i-ett-
datasenter som kan være oppe og kjøre på under en time.

I henhold til Grand View Research er de viktigste fordelene med HCI:

 - eliminerer behovet for å kjøpe individuelle servere, 
virtualiseringsprogramvare og administrasjonsverktøy

 - støttet av én enkeltleverandør

 - krever ikke installasjon av lagringsnettverk (SAN) eller 
nettverkstilkoblet lagring (NAS)

 - integreringen reduserer den totale kostnaden for HCI-
systemet



Utviklingen av konvergert og hyperkonvergert infrastruktur

1980 1990 2000 2010

Klientserver Distribuert 
databehandling

Internett Serverinfrastruktur Konvergert 
infrastruktur

Lagringsvirtualisering Hyperkonvergert 
infrastruktur

Infrastrukturutvikling
Modell av enheter
Opprinnelsen	til	virtualisering	muliggjorde	at	mengder	av	databehandlings-	og	
lagringsressurser kunne optimalisere den underliggende infrastrukturen. Apper trenger ikke 
lenger å tilordnes til fysiske servere eller lagringsenheter.

Etter hvert som virtualisering ble mer vanlig, iverksatte mange selskaper en frittstående à-la-
carte-infrastruktur med databehandling knyttet til eksterne lagrings-arrays.

Konvergert infrastruktur tok de samme à-la-carte-komponentene og leverte dem som en 
forhåndstestet	løsning	eller	enhet	for	å	øke	driftseffektiviteten.	Dette	øker	også	påliteligheten	
og	reduserer	tiden	det	tar	å	oppnå	full	effektivitet	av	IT-investeringene.

HCI-løsninger omorganiserer komponentene i konvergert infrastruktur og kombinerer med 
programvare for å levere en ren enhetsmodell. Denne arkitekturen forenkler driften ytterligere.

Den typiske virksomheten har imidlertid nå et datasenter som er bygd i maskinvaresiloer 
for å støtte en rekke forskjellige programmer. Dette distribuerte miljøet kan være statisk og 
lite	fleksibelt.	Det	betyr	også	at	medarbeidere	innen	IT	bruker	mye	tid	og	ressurser	på	å	
distribuere, klargjøre og administrere enkeltkomponentene.



HCI-markedet blir hetere
Laget for enkelhet og hastighet
HCI tilbyr den samme enkelheten og hastigheten som en enhetstilnærming ved å konsolidere 
alle	nødvendige	funksjoner	i	én	enkelt	infrastruktur	som	kjører	på	en	effektiv	gruppe	med	
x86-ressurser.

Dette skaper masse begeistring i bransjen. Gartner mener at HCI vil bli kommersielt vanlig innen 
slutten av tiåret i det de beskriver som «en tredje bølge av integrerte systemer i datasenteret».

For tiden står IT-markedet fast i «andre fase», sier Gartner. En fase er kjennetegnet av 
utløpstiden til konvergert infrastruktur og starten på HCI for bestemte bruksområder.

Dog fortsetter markedet for HCI å vokse raskt.

IDC rapporterer at salget av HCI økte med 68 % år for år i tredje kvartal av 2017 og genererte 
USD 1 milliard i utbytte. Dette representerer nesten 34 % av det totale verdensomspennende 
markedet for konvergerte systemer, som opplevde et utbytte på USD 2,99 milliarder i samme 
periode.

Ifølge IDC, selv om HCI ikke er den eneste kilden til vekst i markedet for konvergerte 
systemer, har det drevet utvidelsen inn i et nytt miljø «ved en svært rask hastighet».

Prognose for hyperkonvergerte systemer Prognose for IT-bruk CAGR

Kilde: IDC Worldwide Converged Systems Forecast, 2016–2019: Special Report, februar 2016
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Kapittel 2
Hva bedriftene trenger
Markedsdriverne
Datavekst og økt kompleksitet har gjort håndteringen av lagring til et akutt 
smertepunkt for bedrifter.

Samtidig	ble	det	definert	av	hybrid	IT	og	multisky-styring,	virtualisering	og	
programvare	at	alt	utvikles	i	takt	mot	en	bakgrunn	av	etterspørsel	etter	driftseffektivitet	
og rask klargjøring.

«Etter hvert som HCI går enda dypere 
inn i bedrifts- og skymiljøene, må 
arkitekturen bli stadig mer effektiv, fleksibel 
og tilpasningsdyktig for å hjelpe IT-
medarbeidere med å bære byrden av raskt 
voksende datasett og arbeidsmengder.»
451 Research



Lagringsutfordringen
Legitimt alternativ
HCIs	evne	til	å	levere	viktige	lagringsfunksjoner	som	snapshots/kloning,	replikasjon	og	
flaskehalsakselerasjon	uten	behov	for	SAN-ekspertise	for	lagring,	har	vist	seg	å	kunne	føre	til	
virkelige forandringer.

Innledende distribusjoner er i stor grad fokusert på mellommarkedet, der IT-organisasjoner 
ofte mangler lagringsekspertise og ikke er bundet til en bestemt lagringsleverandør.

Men etter hvert som HCI går enda dypere inn i bedrifts- og skymiljøene, må arkitekturen bli 
stadig	mer	effektiv,	fleksibel	og	tilpasningsdyktig	for	å	hjelpe	IT-medarbeidere	med	å	bære	
byrden av raskt voksende datasett og arbeidsmengder.

De viktigste smertepunktene
Hva er organisasjonens topp tre smertepunkter fra et lagringsperspektiv?

Kilde: 451 Research. Antall svar = 639

Dette sier 451 Research som rapporterer at HCI har blitt et legitimt alternativ til tradisjonelle 
lagringssystemer, og har vist at lagring ikke trenger å være begrenset til eiendomsbeskyttede 
eksterne arrayer.

Studien deres fant at lagrings- og andre infrastrukturteam blir bedt om å gjøre mer med færre 
ressurser etter hvert som budsjettene ikke holder tritt med «alarmerende» vekst i datavolum. 
Bedrifter	vil	derfor	bli	nødt	til	å	inkludere	lagringsreduserende	teknologier	som	deduplisering	
og	komprimering	for	å	øke	effektiviteten	i	lagringslagringssystemene.
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Effektivitet
Nøkkelegenskaper
Deduplisering og lineære komprimeringsfunksjoner gjør det mulig for selskaper å lagre mer 
data i lagringsområdet ved å eliminere redundans etter hvert som data blir skrevet på disk 
eller	flash.

Deduplisering	fungerer	godt	for	å	redusere	virtuell	maskin-bilder	og	-filer	(VM)	og	har	
beveget seg inn i hovedlagringsområdet.

Komprimering har blitt nødvendig for å redusere programarbeidsmengder fordi deduplisering 
ikke fungerer like godt på databasearbeidsmengder.

451	Research	mener	at	begge	har	en	viktig	rolle	å	spille	for	ytelseseffektiviteten	fordi	de	
tillater	HCI-noder	å	lagre	mer	data	i	dyre	flash	SSD-er	og	PCIe-kort.

De anbefaler at HCI-plattformer skal ha automatisk dataposisjoneringsintelligens for å 
segmentere	data	over	flere	noder	for	å	unngå	I/O-flaskehalser	og	sikre	at	ytelses-	og	
lagringskapasiteten kan utvides på en lineær måte.

Tjenestekvalitet for lagring er en annen nøkkelegenskap. Det tillater administratorer å 
prioritere sensitive programmer og garantere ytelsen. Innenfor skyleverandørsfæren har 
tjenestekvalitet for lagring blitt brukt til å sikre at lavprioriterte arbeidsmengder ikke bruker for 
mange ressurser.

Laget for enkelhet og hastighet
Systemer	som	er	bygd	på	konvensjonelle	filsystemer,	skriver	
lokalt, replikerer deretter og oppretter ytelsesaktivitetspunkter.

Med HCI er det mulig å segmentere data over alle nodene 
samtidig	ved	å	bruke	hurtigbuffer	på	tvers	av	alle	SSD-er	for	
hurtigskriving.

Balansert	bruk	av	plass	sikrer	at	datamigrering	ikke	er	
nødvendig etter en VM-migrering.



Smidighet og tilpasningsevne
Nødvendige HCI
Utskalering	er	en	vanlig	egenskap	i	eksisterende	HCI.	Men	de	fleste	løsningene	har	en	
stiv arkitektur som tvinger selskaper til å legge til databehandling, minne og lagring i 
blokker.	Dette	kan	skape	ineffektive	siloer	der	behandlings-	og	lagringsressurser	ikke	
brukes.

451 Research sier at fremtidige generasjoner av HCI skal gi kundene mulighet til å legge 
til disse ressursene både uavhengig og på en detaljert måte.

De sier at for å være mer smidige, må HCI-plattformene ha:

 - felles administrasjon og organisering

 - integrasjon med eldre datasenterplattformer

 - integrasjon	med	kjente	administrasjonsverktøy	for	å	fjerne	behovet	for	å	legge	til	nye

 - en felles kontrollplan for servere, nettverksbygging og lagring for å sentralisere logger 
og feilrapportering innenfor eksisterende verktøy

For å bli mer tilpasningsdyktig må HCI kunne:

 - integrere med APIer – et viktig krav for organisasjoner som bygger et privat skymiljø

 - sikre	sensitive	data	–	kryptering	på	filnivå	som	alternativ,	pluss	VPN-integrasjon	for	
sikring av replikeringsstrømmer

 - levere omfattende revideringsegenskaper for å spore kilden til brudd og 
datakorrupsjonshendelser innenfor organisasjonen

Etter bedriftens hastighet
Fylle behovet
I dagens digitale økonomi hvor appen har blitt konge, må selskapet ditt bevege seg raskere 
enn	noensinne.	Det	må	også	være	ekstremt	fleksibelt.	Du	trenger	evnen	til	å	legge	til	
programmer og VM-er raskt for å håndtere bedriftens hastighet.

Men siloene for databehandling, nettverk og lagring i datasentrene dine kan holde deg 
tilbake. Gjeldende infrastruktur for appene du trenger for å iverksette, betyr kostnader, tid og 
ineffektivitet.

Mye av infrastrukturen som er tilgjengelig (konvergerte stakker, lagringsarrayer, tradisjonelle 
bladservere, nettverk), krever en grad av ekspertise som kan hemme rask iverksetting.

Higenen	etter	HCI	fyller	behovet	for	å	bevege	seg	i	bedriftens	hastighet.	Men	det	finnes	
ofte en annen pris – hurtig utbredelse av løsninger som håndteres separat. Dette gjør 
infrastrukturadministrasjon og -operasjoner mer komplisert.

Den siste utfordringen omhandler «løftet» om skyøkonomi. Vær oppmerksom på at skyen ikke 
sparer penger – den gir forenklet skalering på et mye mer detaljert nivå og gir deg mulighet til 
å bruke pengene når du må. For disse nye appene og driftsmodellene trenger du en løsning 
som hjelper deg med å skalere egenskapene etter hvert som du trenger det.



Kapittel 3
Introduksjon av Cisco HyperFlex
Ekte vare
Ikke alle HCI-løsninger er likeverdige. Flere velkjente plattformer inkluderer ikke nettverket 
som en del av HCI-stakken – noe som betyr ekstra tid og kostnad for virksomheten din. Det 
fører også til skaleringsproblemer senere.

Cisco leder an i rask utvikling av HCI og har levert høytytende komponentalternativer, 
forbedringer av intuitiv administrasjon og nye databeskyttelses- og sikkerhetsfunksjoner for 
bedrifter. Når det gjelder HCI, er HyperFlex ekte vare.

«Cisco HyperFlex kan være 
den riktige løsningen til riktig 
tid, for organisasjoner som 
ønsker kostnadseffektive, 
skalerbare og høytytende 
infrastrukturløsninger.»
Virksomhetens strategigruppe



Hva er det som gjør HyperFlex annerledes?
Én enkelt plattform
Det	finnes	ulike	typer	HCI	som	kjemper	om	din	oppmerksomhet.	Ikke	alle	er	likeverdige.	Flere	
velkjente plattformer mangler en viktig ingrediens i HCI-stakken – nemlig nettverket.

Det	kan	være	kostbart	å	legge	til	nettverket	i	etterkant.	Du	må	konfigurere	nettverket,	nivåstille	
bioene og fastvaren for serverne, og utvide klyngene manuelt. Det fører også til skaleringsfeil.

Å velge HCI som inkluderer nettverk i utgangspunktet, betyr at du har en virkelig konvergert 
og tett integrert løsning. Det er nøyaktig det du får med Cisco HyperFlex. Den kombinerer 
databehandling, nettverk, lagring, virtualisering og databeskyttelse i én enkelt enhet. En som 
kan iverksettes på under en time og administreres ved å bruke innarbeidede, kjente verktøy.

Du kan bruke racks og blader til uavhengig skalering av databehandling og lagring. 
Programvare	tilbys	som	abonnement,	slik	at	datasenteret	kan	betale	i	henhold	til	bruk.	Og	
med våre nye All Flash-noder og 3. generasjon 40 Gbps UCS-strukturnettverk får du lynrask 
ytelse.

HyperFlex er konstruert på Cisco UCS og fungerer sømløst sammen med konvergerte og 
egenbygde	plattformer	og	tredjeparts	lagringsarrayer.	Brukerne	kan	administrere	mange	
teknologier	med	en	bane	til	programvaredefinert	alt	(SDx),	analyser,	automatisering,	
organisering og hybrid nettsky.

Ciscos nestegenerasjons HCI-plattform 
inkluderer distribuerte API-er for å 

muliggjøre en infrastruktur som er enkel å 
bruke.

Når	den	kombineres	med	Cisco	One	
Enterprise Suite (ECS), kan API-ene 

aktiveres	ved	å	bruke	enkle	arbeidsflyter	og	
selvbetjente portaler.

SAN/NAS Maskinvareabstraksjon
Generisk x86+ 

programvaredefinert 
lagring (SDS)

Datasenterarkitektur:
Systemer + ASICs + Programvare

Tradisjonell 
lagring

Lagrings
virtualisering

SAN/NAS
ressurssamling

Førstegenerasjon 
hyperkonvergert

Enhetsmodell

Databehandling + Lagring

Hybrid nettsky aktivert, appmobilitet

Sikker plassering og dyptgående analyser

Applikasjonssentrerte nettverkstjenester

Programvaredefinert, ende-til-ende

Alltid pådataoptimalisering

Fleksibel, effektiv skalering

Høytytende distribuert lagring

Databehandling + Lagring + Nettverk

Enterprise Cloud Suite, SDN, Analytics, HyperFlex



Nestegenerasjons hyperkonvergert dataplattform
Bygd	opp	fra	bunnen
Vi	bygde	opp	Cisco	HyperFlex	HX	Data	Platform™	fra	bunnen.	Dette	er	et	distribuert	filsystem	
som	omdefinerer	lagringsteknologien	for	å	utvide	grensene	for	HCI	med	et	bredt	utvalg	av	
databehandlings- og optimaliseringstjenester i forretningsklassen:

Uavhengig skalering – utformet for uavhengig skalering av databehandling, bufring eller kapasitet. 
Dette	gir	full	fleksibilitet	til	å	skalere	miljøet	basert	på	dine	stadig	endrede	forretningsbehov.

Kontinuerlig dataoptimalisering – alltid-på lineær datadeduplisering og lineær komprimering gir 
effektiv	utnyttelse	av	ressurser	og	reduserer	det	totale	IT-avtrykket.

Forenklet databehandling – lagringsfunksjonaliteten er integrert i eksisterende 
administrasjonsverktøy, noe som gjør det mulig å klargjøre, klone og snapshotte programmer.

Dynamisk datadistribusjon – innkommende data distribueres og optimaliseres trygt på tvers 
av servere og lagringsnivåer i klyngen som tillater prestasjoner uten forstyrrelser og muliggjør 
høy	I/O-ytelse

Lær mer om HX-dataplattformen

Hyperkonvergert	utskalering	og	distribuert	filsystem

SSD SSD SSD SSD SSDSSD SSD SSD SSD SSDHDD HDD HDD HDD HDDHDD HDD HDD HDD HDD

HYPERKONVERGERT DATAPLATTFORM

Hypervisor Hypervisor Hypervisor Hypervisor HypervisorKontroller Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Virtuell 
maskin

Start med så få 
som 3 noder

Hyperkonvergert 
dataplattform kan 

installeres på få minutter

Nettverksstrukturpolicy 
konfigurerer 

tjenestekvalitetsinnstillinger

Legg til servere, 1 eller 
flere om gangen

Distribuer og balanser 
data på tvers av servere 

automatisk

Pensjoner gamle servere

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/white-paper-c11-736814.pdf


Lab-sertifisert	markedsleder
Slik overgår HyperFlex konkurrentene sine
Det er en grunn til at vi tok oss tid til å legge inn den hyperkonvergerte plassen. Det er fordi vi 
ønsket å sikre at vi leverer den beste HCI-plattformen for deg og din virksomhet.

For å bevise det la vi pengene på bordet og ga ekspertene hos Enterprise Strategy Group 
(ESG) i oppdrag å utføre laboratorietesting.

De sammenlignet HyperFlex med tre andre løsninger ved bruk av en bransjestandard som 
referansepunkt for applikasjonsytelse på HCI. De rapporterte at HyperFlex var bedre enn 
konkurrerende	HCI-løsninger	fra	flere	leverandører:

 - støtter opptil 3x VM-tetthet	–	gir	organisasjoner	de	beste	totale	eierkostnadene	(TCO)	for	
HCI-distribusjon

 - laveste ventetider for VM-lesing/skriving –	gjør	det	mulig	for	HyperFlex-brukere	å	få	flere	
forretningskritiske apper til HCI

 - 7x reduksjon i IOPS-variabilitet sammenlignet med andre løsninger – leverer den beste 
brukeropplevelsen og tilgjengeligheten for apper

I henhold til ESG kan Cisco HyperFlex være den riktige løsningen til riktig tid, for virksomheter 
som	ønsker	kostnadseffektive,	skalerbare	og	høytytende	infrastrukturløsninger.

Hent ESG-rapporten

Cisco HyperFlex kan være den 
riktige løsningen til riktig tid, 
for organisasjoner som ønsker 
kostnadseffektive, skalerbare og 
høytytende infrastrukturløsninger.
ESG

http://www.esg-global.com/validation/esg-lab-validation-cisco-hyperflex


Ett system for alle arbeidsmengder
En del av Cisco Data Centre-løsningen

Ciscos	objektbaserte,	policydefinerte	tilnærming	startet	med	lanseringen	av	Unified	
Computing System (USC) i 2009.

Cisco UCS er bygd for å levere ett driftsmiljø på tvers av mange arkitekturer, uavhengig av 
formfaktor (rack eller blad) eller driftsmodus. Det dekker alle kravene til arbeidsmengder og 
driftsmiljøer:

-	Skalerer	ut/opp
- Tom server, virtualisert, sky og containere
- Komponent, konvergert og hyperkonvergert

Alt med felles administrasjon – konsekvent, policybasert infrastruktur. Ingen driftsmessige eller 
teknologiske siloer for å oppnå det du trenger.

Den	singulære	elegansen	til	UCS	kommer	fra	måten	som	administrasjonsfunksjonen	fjernes	
fra individuelle elementer (servere, nettverk, lagring) på og sentraliseres i strukturen.

Med lanseringen av Cisco Intersight har vi tatt denne sentraliserte administrasjonen og 
policystyringsmotoren	og	flyttet	den	til	skyen.	Du	kan	nå	skalere	kapasitet	uten	ytterligere	
capex-investering i infrastrukturen for å administrere infrastrukturen.

Ved å bruke Intersights AI-infunderte (kunstig intelligens) skyadministrasjonsverktøy, får 
du	dyp	innsikt	i	tilstanden	til	infrastrukturen.	Du	kan	identifisere	problemer	før	de	blir	store	
problemer	og	dra	nytte	av	raskere	identifikasjon	av	underliggende	årsak.

Finn ut hvordan du kan forvandle datasenteret for multisky-epoken

Kant Cisco Intersight-skyadministrasjon

UCS: Felles plattform for arbeidsmengder og steder
Cisco	Data	Centre:	Klar	for	enhver	applikasjon.	Informert	av	kontekst.	Levert	over	flere	skyer.

Nettsky

ROBO

HyperFlex Edge
UCS Mini e-Series

Vanlig databehandling

Femtegenerasjons UCS

Konvergert infrastruktur

UCS-integrert
Infrastrukturløsninger

Hyperkonvergert infrastruktur

HyperFlex-systemer

Utvidelser

Racksvitsjer i C-serien
UCS C3000-serien

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1


Kapittel 4
Brukseksempler
Gjør mer og bruk mindre
Appene og arbeidsmengdene som kjører på HCI, varierer vanligvis i størrelse etter 
organisasjonen.	Det	flotte	med	HCI	er	at	du	kun	kjøper	det	du	trenger	for	å	samsvare	med	
arbeidsmengden.

Du kan starte med lite og øke etter hvert som behovet melder seg. Du kan gjøre mer og 
bruke	mindre.	Og	du	kan	handle	raskere	–	enten	du	skal	benytte	deg	av	nye	muligheter	eller	
forvandle måten du jobber på.

«HCIs evne til å standardisere 
IT-ressursleveringen og 
gjøre den mer som en 
tjeneste, kombinert med 
integrert databeskyttelse og 
forbedringer av data- og 
arbeidsmengdemobilitet, gjør 
det til et kraftfullt alternativ for 
eksterne plasseringer.»
451 Research



Arbeidsmengder varierer
Kjøp bare det du trenger
Det	flotte	med	HCI	er	at	du	kun	kjøper	det	du	trenger	for	å	samsvare	med	arbeidsmengden,	
enten det er én enkelt rack, blad eller mer. Det er perfekt for:

 - Containere og Multisky – driver enhver applikasjon, i enhver nettsky, i enhver skala

 - Databaser og formålskritisk applikasjon – ytelse og forenklet administrasjon til en lavere 
totalkostnad	for	eierskap	(TCO)

 - Virtuell skrivebordsinfrastruktur (VDI) – lave forhåndskostnader, enhetlig ytelse og 
forutsigbar skalering

 - Servervirtualisering (VSI) – reduserer driftsmessig kompleksitet med adaptiv skalering og 
alltid-på-robusthet

 - Test	og	utvikling	–	fleksibel	klargjøring,	mange	iterasjoner,	øyeblikkelig	kloning	og	
snapshotting

 - Remote	Office	/	Branch	Office	(ROBO)	–	enkel	distribusjon,	sentralisert	administrasjon,	
ingen	«fly-og-fiks»-oppdrag

Grand View Research rapporterer at HCI-arbeidsbelastninger fortsetter å utvikle seg, men 
varierer etter organisasjonens størrelse:

 - Små	organisasjoner	foretrekker	å	forbedre	driftseffektiviteten,	den	store	
infrastrukturdistribusjonen,	forbedre	ROBO	IT-effektiviteten/-tjenesten	og	øke	bruken	av	
servervirtualisering

 - Mellommarkedsorganisasjoner	fokuserer	på	VDI,	forbedring	av	driftseffektivitet,	den	store	
infrastrukturdistribusjonen og økning av servervirtualisering

 - Store	bedrifter	har	som	mål	å	forbedre	driftseffektiviteten	og	sikkerhetskopieringen	
og katastrofegjenopprettingen, etterfulgt av VDI, privat skyinfrastruktur og 
skyinfrastrukturtjenester.



Multisky og containere
Virtualisering er grunnleggende i datasenteret. Containere har også nå fremstått som 
teknologiens teknologi for utviklere og applikasjonseiere, fordi de starter raskere, bruker 
mindre minne enn virtuelle maskiner (VM-er) og kjører hvor som helst.

HyperFlex 3.0-programvareversjonen har serviceintegrasjon med multiskyprogramvare for 
å levere en unik plattform for utvikling og distribusjon av både tradisjonelle og skyintegrerte 
programmer på en felles hyperkonvergert plattform.

Enhver app i enhver nettsky i enhver skala:

 - Skalerer til 64 noder med ekstra robusthet gjennom helautomatiske tilgjengelighetssoner

 - Trekk klynger over datasentre for beskyttelse av data og høye krav til tilgjengelighet

 - Forenklet distribusjon og administrasjon til enhver ekstern plassering

 - Ytelsesovervåking	av	hybridapplikasjoner	som	kjører	på	tvers	av	flere	skyer

 - Automatisert analyse- og arbeidsmengdeplassering av VM-er, containere og applikasjoner

Finn ut mer

Prognose for lokale og virtualiserte containere 2015—2020
Verdensomspennende containerforekomster installert base etter Offentlig sky/lokal og virtualisert/ikkevirtualisert
(unntatt	intern	infrastruktur	for	nett-/SaaS-leverandør)
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Kilde: IDC, Special Report: Software-Defined Computing Market Disruption: Containers Challenge the Virtualization Status Quo, desember 2016

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/hyperflex-multicloud-platform.pdf


Databaser og formålskritiske applikasjoner
Ytelse	og	forenklet	administrasjon	ved	lavere	TCO
Databaser	som	Microsoft	SQL	og	Oracle	er	avgjørende	for	å	drive	virksomheten.	
Virksomhetsapplikasjoner som SAP ERP distribueres ofte i et virtuelt system med en 
databaseserver.	Etter	hvert	som	datamengden	øker	trenger	du	en	fleksibel,	skalerbar	
løsning med enhetlig ytelse for å distribuere disse databasene og kjøre de formålskritiske 
applikasjonene.

Cisco	HyperFlex	All-flash-systemer	oppfyller	disse	databasens	ytelsesbehov	slik	at	du	kan	drive	
alle	applikasjonene	som	virksomheten	din	har	behov	for.	Og	med	hyperkonvergeringen	fra	Cisco	
får du de ekstra fordelene med reduksjon av lagringsavtrykket og -kostnader. HyperFlex leverer:

 - Konsekvent, kraftfull ytelse – Ytelsen av klyngen skaleres lineært med ekstra VM-er og 
HyperFlex’	l/O	per	sekund	(IOPS)	er	uovertruffen	sammenlignet	med	andre	HCI-løsninger.

 - Forenklet administrasjon – distribusjon er enkelt med forhåndsintegrerte klynger, mens 
administrasjon	er	enkelt	med	det	intuitive	grafiske	HyperFlex	Connect-grensesnittet.

 - Redusert	TCO	–	hyperkonvergering	med	høyere	VM-tetthet	og	uavhengig	
skalering av HyperFlex betyr et lavere lagringsavtrykk og kostnadsbesparelser for 
databasedistribusjonen.

Finn ut mer om HyperFlex for databaser

Slik kjører du SAP Nonproduction Landscapes i et HyperFlex All-Flash-system

Ytelse teller

I/O-operasjoner per sekund (IOPS)

Responstid i millisekunder (ms)

29.908

40.788

3,6

16.844

4 VM-er
per klynge

1,4

2,7

8 VM-er
per klynge

12 VM-er
per klynge

Ytelsen av klynger skalerer lineært samtidig som 
ytterligere virtuelle maskiner klargjøres.

IOPS-forhold

Ventetidsforhold

1,0

1,49

2,0

1,0
0,99

1,0

8 noder 12 noder 16 noder

Ytelsen og kapasiteten til klynger skalerer lineært samtidig 
som noder legges til i klyngen.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-60303-hxsql-aag.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper_c11-738385.html


Remote	office	/	branch	
office	(ROBO)
HyperFlex Edge
HCIs evne til å standardisere IT-ressursleveringen og gjøre den mer som en tjeneste, 
kombinert med integrert databeskyttelse og forbedringer av data- og arbeidsmengdemobilitet 
gjør det til et kraftfullt alternativ for eksterne plasseringer.

Alle	de	største	lagringsproblemene	identifisert	av	451	Research	blir	gjeldende	med	eksterne	
plasseringer – dvs. kapasitetsadministrasjon, behovet for katastrofegjenoppretting, sikkerhet 
og risikostyring. Det er også mangel på fagpersonell.

Med HyperFlex' enkle distribusjon og sentraliserte administrasjonsfunksjoner kan du 
unngå	«fly-og-fiks»-oppdrag,	mens	viktige	databeskyttelsesfunksjoner	som	snapshots	og	
deduplisering/komprimering	administrerer	data	på	en	effektiv	måte	og	holder	appene	dine	på	
nett. I tillegg er Ciscos nyeste tillegg til HCI-familien, HyperFlex Edge, skreddersydd for små 
bedrifter	og	ROBO.

Finn	ut	mer	om	HyperFlex	Edge	for	ROBO

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-hx200c-edge-m5-170918-ds.pdf


Servervirtualisering (VSI)
Ett enkelt grensesnitt
Servervirtualisering er en viktig strategi for optimalisering av datasenteret. Men 
tradisjonelle tilnærminger til IT-infrastruktur og virtuell serverimplementering har etterlatt 
datasenteret med et bredt og komplekst sett med VM-er og lagringssystemer som er 
vanskelige å skalere, optimalisere og behandle på daglig basis.

Hvis	du	må	forbedre	fleksibiliteten	til	IT-organisasjonen,	kan	det	hjelpe	å	forenkle	
distribusjonen og driften av den virtuelle serverinfrastrukturen med HCI.

HyperFlex kommer med integrert administrasjon som oppdager enhver komponent som 
er plugget inn i systemet. Dette gjør systemet selvbevisst og selvintegrerende, slik at det 
raskt	kan	tilpasse	seg	endringer	i	maskinvarekonfigurasjonen.

Du kan vise, administrere og optimalisere vSphere-miljøene dine som er distribuert på 
HyperFlex og andre servere, samt relaterte lagringssystemer – alt fra ett enkelt VMware 
vCenter-grensesnitt.

Overvåking	og	analyseverktøy	er	synlige	fra	samme	dashbord,	noe	som	gir	deg	trygghet	
om at IT-personalet vet hvordan infrastrukturen din yter.

Finn ut mer om VSI med HyperFlex

Test og utvikling
Tilpass raskt etter behov for arbeidsmengde
Både	fleksible	programvareutviklingsprosesser	og	DevOps-metodologier	innebærer	en	
prosess med kontinuerlig integrasjon. Fleksible utviklingsprosesser genererer programvare 
raskt,	og	DevOps-metodologiene	fører	dem	videre	til	produksjon.

Så hva hvis du kunne bruke samme miljø for test, utvikling og 
produksjon?

Cisco HyperFlex-systemer gir deg begge med et enkelt, enhetlig administrasjonssystem. 
Du	kan	raskt	opprette	nye	miljøer	ved	å	klone	eksisterende	miljøer	for	å	støtte	både	fleksible	
utviklingsprosesser	og	DevOps.	HX-dataplattformen	er	integrert	i	klyngen	og	oppretter	raskt	
plassbesparende kloner ved å kun manipulere metadata.

Hvis du må teste appen i en større skala, kan du ganske enkelt opprette mer 
plassbesparende VM-er med lagringsplass etter behov (thin provisioning). Hvis du trenger 
mer	databehandlingseffekt	eller	lagringsplass	på	produksjonsmiljøet	ditt,	kan	du	legge	til	flere	
noder for oppbevaring eller legge til bladservere som utvider CPU-kapasiteten, og dermed 
finjustere	klyngen	din	for	å	levere	den	nøyaktig	ytelsen	som	arbeidsmengden	din	krever.

Finn	ut	mer	om	HyperFlex	for	Agile	Development	and	DevOps

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/le-56902-sb-hx-vmw.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/agile-development-and-devops.pdf


Virtuell skrivebordsinfrastruktur (VDI)
Oppnå	skrivebordseffektivitet
Implementering av VDI-miljøer viser seg å være mer komplisert enn mange organisasjoner 
forventet.

De	høye	startkostnadene,	ineffektiv	skalering	og	uforutsigbar	ytelse	for	nettverkslagring	
hemmer ofte bruken av VDI-teknologi og gjør det vanskeligere å dra nytte av 
skrivebordseffektivitet.

I motsetning til VDI-løsninger som bruker tradisjonell SAN- eller NAS-infrastruktur, kombinerer 
HCI Solid State Disk Drives (SSD) og spinning disks (harddiskstasjoner [HDD-er]) i ett enkelt 
distribuert,	objektsbasert	datalager	med	flere	nivåer.

Et innovativt bufringsnivå lagrer ofte og nylig brukt informasjon til å akselerere ytelsen. I tillegg 
er innebygd lineær deduplisering og komprimering alltid på for å hjelpe til med å sikre at 
lagringsressursene dine brukes optimalt uten negativ innvirkning på virtuell datamaskin- og 
applikasjonsytelse.

For	at	virksomheten	din	skal	være	fleksibel,	må	VDI-løsningene	dine	være	enkle	å	distribuere	
og administrere. Elementene i HCI leveres som en forhåndsintegrert klynge som er oppe og 
kjører i løpet av en time eller mindre.

Finn ut mer om VDI med HyperFlex

VDI-stakken basert på Cisco HyperFlex

Datamaskin og applikasjonsvirtualiseringsprogram

Hypervisor Hypervisor Hypervisor

Cisco Hyperflex HX-dataplattform

Nettverkslag

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/virtual-desktop-infrastructure-solution-brief.pdf


Kapittel 5
Gjør deg klar til å lette
Vil du at virksomheten skal ta steget opp til 
hyperhastighet?

Med Cisco HyperFlex får du ytelsen til en Ferrari, men 
enkelheten til en Vespa.

Virksomheten din vil dra fordel av:

- Intelligent ende-til-ende-automatisering – inkludert 
nettverksautomatisering

- Enhetlig administrasjon for alle arbeidsmengder

- Uavhengig skalering av ressurser

- Single datasenterarkitektur basert på Cisco UCS

- Høyere VM-tetthet og mindre og mer konsekvent ventetid

Hvis	du	trenger	en	fleksibel,	effektiv	og	dynamisk	IT-
infrastruktur, er Cisco HyperFlex det rette valget for din 
bedrift.

Finn ut mer

Hvis du vil se hvor klar virksomheten din er til å bruke 
hyperkonvergert infrastruktur og motta et sammendrag, kan 
du bruke Capaility Assessment Tool (CAT).

Eller be om en samtale med én av ekspertene våre i dag.

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco
https://engage2demand.cisco.com/LP=583?ecid=137


Enheter
Hyper-Converged Infrastructure (HCI) Market 
– Grand View Research, 2016

Gartner sier at hyperkonvergerte integrerte systemer vil være vanlig om fem år 
– Gartner, 2016

Utbyttet for konvergerte systemer på verdensbasis økte med 10,8 % år for år i tredje kvartal 
av 2017, med et leverandørutbytte som nådde USD 2,99 milliarder 
– IDC, 2017

Spesialrapport:	Software-Defined	Computing	Market	Disruption 
– IDC, 2016

Considerations for the Next Phase of Hyperconverged Infrastructure 
– 451 Research, 2016

ESG Lab Validation: Cisco HyperFlex 
– ESG, 2017

©	2018	Cisco	og/eller	tilknyttede	selskaper.	Med	enerett.
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