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Jeśli potrzebujesz sprawnej, wydajnej
i adaptacyjnej infrastruktury IT, systemy
Cisco HyperFlex pomogą Ci osiągnąć cele.
„W przypadku systemu
Cisco HyperFlex
wdrożenie trwało 80%
szybciej w porównaniu
z naszym poprzednim
rozwiązaniem,
a szybkość przekłada
się na efektywność.
Przy takiej minimalizacji
zasobów jak w naszej
firmie każda minuta jest
cenna”.
Derek DePasture
Starszy specjalista ds. sieci
BluePearl Veterinary Partner
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
products/collateral/hyperconvergedinfrastructure/hyperflex-hx-series/
cisco-bluepearl-case-study.pdf

Hiperkonwergencja pierwszej generacji obiecywała szybkie i łatwe wdrożenie. Ale
w praktyce systemy te niejednokrotnie okazują się skomplikowane i nieelastyczne,
co negatywnie wpływa na ich wydajność. Utrudnia to skalowanie, optymalizację
i zarządzanie centrum danych.
Systemy nowej generacji Cisco HyperFlex™ eliminują kompromisy będące
ograniczeniem w przypadku rozwiązań poprzedniej generacji. Systemy Cisco
HyperFlex, opracowane na bazie technologii Cisco Unified Computing Systems™
(Cisco UCS®), obejmują serwery szafowe i kasetowe z procesorami Intel®
Xeon®, wbudowaną sieć, zintegrowane funkcje zarządzania oraz wysokowydajną
i wysoce dostępną platformę danych z zainstalowanym oprogramowaniem. Możesz
dowolnie łączyć serwery typu kasetowe i szafowe, dostosowując klaster do swoich
potrzeb, tak aby wydajność przetwarzania i pamięci masowej odpowiadała Twoim
obciążeniom. Funkcje sieciowe Cisco® łączą system z jednego punktu, eliminując
projekty typu „zrób to sam” charakterystyczne dla systemów poprzedniej generacji.
Zintegrowane zarządzanie sprawia, że system cechuje się samoświadomością
i samoczynnie się integruje, automatycznie wykrywając zmiany w sprzęcie i włączając
nowe komponenty. Dzięki zastosowaniu platformy danych Cisco HyperFlex HX dane
są natychmiast i łatwo dostępne, a zawsze włączona funkcja deduplikacji i kompresji
zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć masową. Ponadto wstępnie zainstalowany
hiperwizor VMware ESXi przyspiesza zarówno udostępnianie, jak i skalowanie.
Dzięki systemom Cisco HyperFlex masz do dyspozycji elastyczne pule zasobów
obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej, które są łatwe we wdrożeniu i obsłudze.
Zastosowanie w centrum danych oszczędności związanych z opłatami uzależnionymi
od rozwoju charakterystycznymi dla chmury pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby
aplikacji i zwiększa dynamikę innowacji biznesowych. System oferuje integrację
z VMware vSphere za pomocą jednego kliknięcia, dzięki czemu pracownicy działu IT
mogą rozszerzyć umiejętności w zakresie wirtualizacji na pamięć masową i zarządzanie,
zyskując lepszy wgląd w zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięci masowej oraz lepszą
kontrolę nad nimi z poziomu jednej konsoli, co podnosi produktywność i usprawnia
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działanie infrastruktury. Dzięki systemom opracowanym pod kątem modernizacji
w miarę udostępniania nowych technologii zyskujesz infrastrukturę, która jest łatwa do
wdrożenia, skalowania i zarządzania, zapewniając jednocześnie ochronę inwestycji.
Oto pięć powodów, dla których warto wybrać systemy Cisco HyperFlex.

Powód 1: Inteligentna kompleksowa automatyzacja
obejmująca automatyzację sieci

„Wybraliśmy Cisco
HyperFlex, ponieważ
Cisco UCS i technologie
sieciowe są najlepsze
w swojej klasie”.
Mark Myers
Dyrektor ds. IT
Ready Pac Foods
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
products/collateral/hyperconvergedinfrastructure/hyperflex-hx-series/
ready-pac-cs.pdf

W hiperkonwergentnych systemach pierwszej generacji funkcje sieciowe znajdowały
się na dalszym miejscu. W firmie Cisco uważamy sieć za integralny i kluczowy element
hiperkonwergencji. Systemy Cisco HyperFlex oferują wszechstronną, kompleksową
automatyzację zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci. Cały proces wdrożenia
przy użyciu prostego i intuicyjnego kreatora trwa zaledwie kilka minut. Wykorzystywane
są w nim szablony profili usług Cisco UCS Manager zoptymalizowane pod kątem
środowisk hiperkonwergentnych, aby zapewnić szybkie wdrożenie i rozbudowę.
Nasze urządzenia Fabric Interconnect tworzą nadmiarową, podwójną infrastrukturę
sieciową, która łączy się z kartami z interfejsem wirtualnym (VIC) systemu Cisco
UCS w węzłach serwerów. Karty te tworzą programowalną infrastrukturę We/Wy.
Liczbę i typ wymaganych interfejsów We/Wy można skonfigurować przy użyciu
modelu bezdotykowego, co zwiększa wydajność personelu i przyspiesza operacje.
Wstępnie konfigurujemy profile usług Cisco UCS, aby automatycznie tworzyć
odpowiednie urządzenia do obsługi klastra bez potrzeby zgadywania. Nasza
programowalna infrastruktura We/Wy znacznie zmniejsza liczbę potrzebnych kart
sieciowych, kabli i przełączników. Karty Cisco VIC, obsługujące do 256 urządzeń
PCI Express (PCIe) cechują się wysokim wskaźnikiem operacji We/Wy na sekundę
(IOPS), bezstratną siecią Ethernet i łącznością 20 Gb/s z każdym serwerem.
Połączenie karty sieciowej (NIC) z automatycznym przełączaniem awaryjnym
w obrębie infrastruktury zwiększa niezawodność i dostępność.
Upraszczamy wdrożenie poprzez wstępną konfigurację sieci z automatycznymi
przepływami pracy. Zalety naszej infrastruktury sieciowej:
• Segmentacja i bezpieczeństwo ruchu poprzez specjalne łącza wirtualne łączące
każdy serwer z urządzeniem Fabric Interconnect: automatycznie tworzymy
wiele interfejsów wykorzystywanych przez sieć VMware zgodnie z najlepszymi
praktykami VMware (Rysunek 1).
• Ruch sieciowy związany z pamięcią masową i zarządzaniem współdzielony
w infrastrukturze sieciowej: takie podejście zapewnia optymalną wydajność.
• Włączone zasady QoS zapewniające dobrze zdefiniowane i przewidywalne usługi:
obejmują one zasady reagowania na wszystkie incydenty i zasady dotyczące
ramek Jumbo Frames, co pozwala uzyskać optymalną wydajność.
• Zasady ruchu multicast dla klastrów systemu Cisco HyperFlex: ta funkcja jest
częścią zautomatyzowanego procesu konfiguracji, którego inni dostawcy nawet
nie biorą pod uwagę.
• Nie ma potrzeby konfigurowania na węzłach wyższego poziomu transmisji
multicast IPv6 lub IPv4 ani szpiegowania w ramach protokołu IGMP (Internet Group
Management Protocol) jako warunku koniecznego do pracy w sieci: zachowujemy
wszystkie niezbędne informacje o konfiguracji sieci w urządzeniu Fabric Interconnect
i automatycznie konfigurujemy wszystkie elementy dla wygody użytkownika.
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Rys. 1 Systemy Cisco HyperFlex zawierają funkcje sieciowe jako część systemu

Dołączone urządzenia Fabric Interconnect zapewniają pojedynczy punkt łączności
i zarządzania dla systemów Cisco HyperFlex oraz innych serwerów kasetowych i szafowych
Cisco UCS. Cały ruch dociera do dowolnego węzła w klastrze poprzez jeden skok w sieci.
Takie podejście zapewnia wysoką przepustowość i niskie opóźnienia sieci, a tym samym
szybkie reakcje aplikacji. W miarę skalowania klastra sieć również jest skalowana w celu
łatwej obsługi ruchu sieciowego IP w zakresie pamięci masowej i produkcji.

Powód 2: Ujednolicone zarządzanie obejmujące wszystkie
obciążenia

„Zależało nam na
rozwiązaniu typu
»wszystko w jednym«,
które byłoby gotowe
do pracy w centrum
danych bez konieczności
tworzenia nowych wysp
infrastruktury. Naszym
celem było wyeliminowanie
izolowanych elementów,
a nie ich tworzenie”.
Derek DePasture
Starszy specjalista ds. sieci
BluePearl Veterinary Partners
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
products/collateral/hyperconvergedinfrastructure/hyperflex-hx-series/
cisco-bluepearl-case-study.pdf

Jeśli Twoje centrum danych obsługuje środowiska zwirtualizowane, już używasz
VMware vCenter do zarządzania infrastrukturą wirtualną. Dzięki systemom
Cisco HyperFlex możesz robić to nadal, bez konieczności tworzenia kolejnego
izolowanego elementu, którym trzeba zarządzać. Pojedyncza wtyczka vCenter
pozwala na zarządzanie fizyczną i wirtualną infrastrukturą hiperkonwergentną za
pomocą jednego intuicyjnego interfejsu. Jeśli już zarządzasz infrastrukturą centrum
danych za pomocą opartego na przepływie pracy rozwiązania Cisco UCS Director,
możesz wykorzystać je do zarządzania środowiskiem hiperkonwergentnym i jego
automatyzacji. Elastyczność ta wynika z faktu, że każda z tych metod zarządzania
wykorzystuje ujednolicony interfejs API dostarczany przez Cisco UCS Manager.
Oprogramowanie do tego rodzaju zintegrowanego zarządzania na bazie modelu jest
wbudowane w całą infrastrukturę serwerów i pamięci masowej Cisco (Rysunek 2).
Unikaj izolowanych elementów do zarządzania
Tradycyjne środowiska zwirtualizowane wymuszają na użytkowniku oddzielne
zarządzanie wirtualnymi serwerami i systemami pamięci masowej oraz infrastrukturą
fizyczną. Dzięki systemom Cisco HyperFlex unika się izolowanych elementów do
zarządzania. Możesz przeglądać i optymalizować środowiska vSphere— w tym
serwery wirtualne, serwery fizyczne i urządzenia pamięci masowej — oraz zarządzać
nimi za pośrednictwem jednego interfejsu vCenter. Integracja z vCenter poprzez
systemowy interfejs API XML ułatwia udostępnianie, konfigurację i harmonizację,
stymulując szybką i wydajną reakcję na żądania DevOps. Natywne funkcje pamięci
masowej są zintegrowane z vCenter, umożliwiając natychmiastowe udostępnianie,
klonowanie i wykonywanie migawkowego obrazu aplikacji. Funkcje te znacznie
upraszczają codzienne operacje i pozwalają na pracę bez konieczności stosowania
dodatkowych zestawów narzędzi do zarządzania.
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Cisco UCS C240 M4

Rys. 2 Możesz zarządzać systemami Cisco HyperFlex za pomocą wtyczki VMware
vCenter lub zarządzać całym centrum danych przy użyciu rozwiązania Cisco UCS Director

Użyj technologii Cisco UCS Manager
Poniżej poziomu integracji VMware system zawiera funkcję zarządzania na bazie
modelu Cisco UCS, która umożliwia szybkie i spójne wdrażanie węzłów, zarówno
jednego, jak i 100. Integracja z vSphere pozwala na wdrożenie profili usług, które
w pełni definiują tożsamość węzła serwera, jego konfigurację, łączność i pamięć
masową. Dodatkowa zaleta to możliwość uzyskania dostępu do przejrzystego
podglądu technicznego interfejsu HTML 5 przy zachowaniu funkcji wtyczki vCenter.
Do skalowania systemu wystarczy użyć instalatora Cisco HyperFlex. Za pomocą
kilku kliknięć nowo wykryty sprzęt i węzły serwera są automatycznie konfigurowane
dokładnie tak, jak wymaga tego środowisko — i spójnie za każdym razem.
Zarządzanie na bazie modelu w systemie Cisco UCS umożliwia pracownikom IT
rozszerzenie umiejętności w zakresie wirtualizacji na pamięć masową i zarządzanie,
przez co zyskują lepszy wgląd w zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięci masowej
oraz lepszą kontrolę nad nimi z poziomu jednej konsoli. W połączeniu wszystkie te
możliwości przekładają się na przyspieszenie operacji.
Skorzystaj z rozwiązania Cisco UCS Director dla całego centrum danych
Jeśli chcesz zarządzać całą infrastrukturą centrum danych za pomocą jednego
narzędzia do automatyzacji opartego na przepływie pracy, wypróbuj rozwiązanie
Cisco UCS Director. Wystarczy jedno narzędzie, aby zarządzać całym cyklem życia
aplikacji, niezależnie od tego, czy są wdrażane w środowisku hiperkonwergentnym,
na serwerach kasetowych lub szafowych, czy też w sieci, pamięci masowej lub
systemach innych firm. Nasze funkcje zarządzania automatyzują zadania w celu
zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów, które mogą powodować przestoje. Cisco
UCS Director oferuje łatwą w użyciu automatyzację, rozciąga się na środowiska
niejednorodne, utrzymuje ich świadomość i porządkuje je w całościowy, jednolity
widok, zapewniając kompleksowy wgląd i pełną kontrolę.
Zarządzanie w systemie Cisco UCS obejmuje całą infrastrukturę Cisco UCS —
konwergentną, hiperkonwergentną i bez systemu operacyjnego. Możesz nawet
samodzielnie zautomatyzować za pomocą interfejsów do rozwiązania Cisco
UCS Manager poprzez platformy Microsoft PowerShell i Python. Ponadto można
zintegrować rozwiązanie Cisco CloudCenter™ (dawniej CliQr®) z systemem
© 2017 Cisco i (lub) podmioty powiązane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dokument zawiera jawne informacje firmy Cisco.
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Cisco HyperFlex, aby poprawić mobilność chmury hybrydowej, jeszcze bardziej
zwiększając elastyczność infrastruktury.

Powód 3: Niezależne skalowanie zasobów

Paul Bauwens
Architekt IT
Meander Medisch Centrum
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
products/collateral/hyperconvergedinfrastructure/hyperflex-hxseries/cisco-meander-casestudy-08262016.pdf
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Systemy Cisco HyperFlex obejmują specjalny, rozproszony system plików o wysokiej
wydajności, który poszerza granice infrastruktury hiperkonwergentnej. Skalowanie
środowiska wymaga jedynie dodania węzłów do konfiguracji. W przeciwieństwie
do innych produktów hiperkonwergentnych można niezależnie skalować wydajność
obliczeniową lub pamięci masowej, aby zaspokoić unikatowe potrzeby aplikacji.
Nasze wstępnie zdefiniowane zasoby sieciowe powiększają się o nowe węzły
(Rysunek 3). Wszystko to odbywa się bez konieczności zmiany lub korekty
konfiguracji oprogramowania lub sieci, nie zakłócając pracy klastra. Nowy węzeł jest
dodawany do środowiska w sposób wydajny i automatyczny, bez przestojów.

Hiperwizor ESXi

Dysk SSD

Sieć

Procesor i pamięć

...

Rys. 3 Systemy Cisco HyperFlex można skalować w wielu wymiarach

Dzięki systemom Cisco HyperFlex można skalować pamięć masową, dodając
do klastra węzeł pamięci masowej oparty na serwerze szafowym Cisco UCS.
Wydajność obliczeniową można skalować poprzez dodanie węzłów obliczeniowych
opartych na serwerze kasetowym Cisco UCS. Do skalowania można użyć węzła
obliczeniowego do intensywnego przetwarzania grafiki, dodając do klastra serwery
szafowe Cisco UCS C240.

Powód 4: Pojedyncza architektura centrum danych oparta na
rozwiązaniu Cisco UCS
Cisco UCS stanowi fundament dla przetwarzania danych w chmurze, aplikacji
kluczowych dla działalności, tworzenia oprogramowania i wdrożeń Big Data
w centrum danych oraz oddziałach zdalnych i filiach. Dzięki oparciu systemów
Cisco HyperFlex na rozwiązaniu Cisco UCS możesz rozszerzyć często stosowane
zasady automatyzacji rozwiązania Cisco UCS Manager na klastry Cisco HyperFlex.
Zarówno w procesach wdrażania, jak i procesach rozbudowy wykorzystywane są
profile usług, co upraszcza codzienne operacje i zwiększa ogólną spójność oraz
niezawodność infrastruktury w całym centrum danych.
Oferujemy jedyną w branży platformę infrastruktury hiperkonwergentnej, która
może logicznie tworzyć na węzłach adaptery magistrali wirtualnego hosta (vHBA),
obsługujące prezentowanie węzłom Cisco HyperFlex pamięci zewnętrznej, w tym
pamięci masowej Fibre Channel. Systemy Cisco HyperFlex pozwalają na łatwe
przenoszenie zewnętrznych zasobów i danych do nowych systemów, umożliwiając
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przenoszenie danych i aplikacji z istniejących środowisk do systemów Cisco
HyperFlex. Funkcja ta obsługuje również mobilność maszyn wirtualnych, pozwalając
na przenoszenie maszyn wirtualnych przy użyciu rozwiązania VMware Storage
vMotion bez konieczności odłączania aplikacji od Internetu. Można również w prosty
i szybki sposób tworzyć kopie zapasowe i archiwizować dane w tradycyjnych
systemach Fibre Channel opartych na pamięci masowej. Wystarczy zmienić profil
usługi Cisco UCS, aby łatwo dodać architekturę Fibre Channel.
Węzłami Cisco HyperFlex zarządza się tak samo jak innymi zasobami rozwiązania
Cisco UCS w centrum danych. W rezultacie zasoby te można przemieszczać
w ramach infrastruktury hiperkonwergentnej, konwergentnej i tradycyjnej. Węzły
obliczeniowe można wykorzystać do obsługi klastra z hiperkonwergentnego,
a następnie, zgodnie z sezonowymi lub codziennymi potrzebami aplikacji, przenosić
je w celu obsługi infrastruktury tradycyjnej, zapewniając prawdziwą elastyczność
podobną do chmury w całym centrum danych (Rysunek 4).
Wspólna platforma zarządzania
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rocznie na kosztach
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Zmniejszamy również
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oprogramowania,
ponieważ węzły Cisco
HyperFlex mogą
obsłużyć znacznie
większą gęstość maszyn
wirtualnych niż nasze
poprzednie hosty”.
Mark Myers
Dyrektor ds. IT
Ready Pac Foods
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/
products/collateral/hyperconvergedinfrastructure/hyperflex-hx-series/
ready-pac-cs.pdf
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Rys. 4 Współdzielenie zasobów w systemie HyperFlex i infrastrukturze tradycyjnej

Powód 5: Większa gęstość maszyn wirtualnych oraz mniejsze
i spójniejsze opóźnienia
Platforma danych Cisco HyperFlex HX to system plików zaprojektowany specjalnie
na potrzeby systemów hiperkonwergentnych. Wykorzystuje ona dynamiczną
dystrybucję danych, w której dane są wyodrębniane i dystrybuowane w klastrze przy
użyciu wszystkich dostępnych zasobów w celu zapewnienia optymalnej wydajności
We/Wy. W rezultacie systemy Cisco HyperFlex osiągają znacznie większą
wydajność niż rozwiązania konkurencyjne, pozwalając na uruchamianie nawet trzy
razy więcej maszyn wirtualnych, a tym samym zdecydowanie obniżając całkowity
koszt posiadania (TCO) i podnosząc elastyczność środowiska.
Konfiguracje rozwiązań użytych w porównaniu były równoważne lub lepsze
od konfiguracji rozwiązania Cisco HyperFlex. We wszystkich rozwiązaniach
konkurencyjnych uwzględnionych w porównaniu wykorzystano dwa dyski SSD
pamięci podręcznej, natomiast w systemie Cisco HyperFlex tylko jeden. Wszystkie
pozostałe parametry — liczba węzłów, typ procesorów i pamięć — były takie same.
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Na Rysunku 5 przedstawiono wyniki testu z użyciem narzędzia VDbench klasy
korporacyjnej o standardzie branżowym, wykorzystując duże obciążenie maszyn
wirtualnych. Wyniki pokazują, że przy zachowaniu tych samych opóźnień zapisu
systemy Cisco HyperFlex mogą obsługiwać znacznie więcej (trzy razy więcej)
maszyn wirtualnych w klastrze niż konkurencja. Ponadto przetestowano opóźnienia
w operacjach odczytu i zapisu dla wszystkich rozwiązań obsługujących 140
maszyn wirtualnych pod dużym obciążeniem. Rozwiązanie Cisco cechowało się
zdecydowanie mniejszym opóźnieniem.
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Rys. 5 Systemy Cisco HyperFlex zdeklasowały konkurencyjne rozwiązania
hiperkonwergentne w teście porównawczym przeprowadzonym przy użyciu narzędzia
VDbench

Dzięki zastosowaniu inteligentnej i dynamicznej dystrybucji danych we wszystkich
węzłach klastra platforma danych HX pozwala uniknąć wąskich gardeł wydajności
oraz zapewnia spójne opóźnienia i wydajność. Stosując systemy Cisco HyperFlex,
przy dużych obciążeniach można oczekiwać nawet trzykrotnie niższych opóźnień
niż w przypadku rozwiązań konkurencyjnych. Platforma danych HX cechuje się
mniejszymi opóźnieniami przy zachowaniu stałej wydajności maszyn wirtualnych
w całym klastrze przez długi czas.
Zaletą systemów Cisco HyperFlex są nie tylko małe, ale także bardziej spójne
opóźnienia między maszynami wirtualnymi. Ma to istotne znaczenie w przypadku
hostingu aplikacji przedsiębiorstwa, które muszą spełniać warunki określone
w umowach o poziomie usług. Jeśli opóźnienia w ruchu między maszynami
wirtualnymi są różne, to samo dotyczy wydajności aplikacji i wrażeń użytkownika.
Na Rysunku 6 przedstawiono średnie wartości IOPS dla każdej maszyny wirtualnej
poddanej obciążeniu. W przypadku rozwiązania innego zmierzonego producenta,
którego wartości IOPS wahały się od poniżej 100 do ponad 1000, trudno jest
zarządzać wydajnością, ponieważ wskaźnik We/Wy dla każdej maszyny wirtualnej
jest po prostu nieprzewidywalny. Porównaj to z wydajnością, jakiej możesz
oczekiwać od systemów Cisco HyperFlex, a zobaczysz bezpośredni wpływ naszej
platformy danych na skuteczność realizowania celów przez Twoją organizację IT.
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Rys. 6 Systemy Cisco HyperFlex zapewniają spójne opóźnienia, ułatwiając zarządzanie
wydajnością aplikacji

Korzystaj z hiperkonwergencji klasy biznesowej
Istnieje pięć powodów, dlaczego warto wybrać rozwiązanie Cisco HyperFlex jako
system hiperkonwergentny dla firmy:
1. Znane zalety technologii Cisco UCS oraz lepsza ogólna architektura zwiększająca
zdolność do adaptacji
2. Zintegrowana, uproszczona obsługa sieci zapewniająca najwyższą wydajność
3. Pojedyncza metoda zarządzania gwarantująca efektywność
4. Niezależne skalowanie w celu dopasowania do obecnych i przyszłych obciążeń
5. Zwiększona gęstość maszyn wirtualnych i mniejsze opóźnienia w sieci
Systemy Cisco HyperFlex to jedyna dostępna obecnie prawdziwie
hiperkonwergentna infrastruktura. Jej zalety to wyjątkowa elastyczność, szybkie
wdrożenie i łatwe zarządzanie. Dzięki tym fabrycznie zainstalowanym systemom
i kompleksowej ofercie wsparcia technicznego Cisco można osiągnąć korzyści
z prawdziwej hiperkonwergencji klasy biznesowej.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat systemów Cisco HyperFlex można znaleźć na stronie
http://www.cisco.com/go/hyperflex.
Więcej informacji na temat funkcji zarządzania w rozwiązaniu Cisco UCS można
znaleźć na stronie http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unifiedcomputing/cisco_ucs_management.html.
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