Rozwiązanie HCI na potrzeby budowy
platformy dydaktycznej

Uczelnie techniczne aby ciekawie
realizować programy nauczania starają
się przygotowywać coraz więcej zajęć
w oparciu o laboratoria interaktywne.
Wprowadzenie środowisk IT z elementami
automatyzacji pozwala uruchamiać na potrzeby
kursów i zajęć dedykowane ćwiczenia dla studentów.
Na każdych zajęciach, każdy ze studentów otrzymuje
automatycznie powołane dla siebie środowisko
z konkretnym problemem do rozwiązania oraz zestaw
instrukcji niezbędnych do wykonania ćwiczenia.
Po skończeniu pracy środowisko jest usuwane
i czyszczone na następne zajęcia. Samodzielna nauka
przez ćwiczenia uatrakcyjnia program i pozwala lepiej
przyswajać wiedzę.
Budowa i utrzymanie platformy laboratoriów wymaga
doświadczenia, umiejętności i sporej ilości pracy.
Czasem może być to zadanie na dodatkowy etat.
Platforma IT to tylko narzędzie, a przecież trzeba
jeszcze opracować materiał, przygotować instrukcje,
stworzyć procedury dostarczania i konfigurowania
środowisk dla studentów, nie wspominając o samym
prowadzeniu zajęć.
Bez dobrego rozwiązania wykładowcy mogą
utonąć w ilości zadań potrzebnych do uruchomienia
środowiska laboratoryjnego. Cenny czas, zamiast
na dydaktykę i rozwój, zabierany będzie na
administrację, aktualizacje, odtwarzanie konfiguracji
po zmianach studentów. Awaria takiego środowiska
dydaktycznego może spowodować duże problemy
przez brak możliwości realizacji programu nauczania.

Rozwiązanie problemu stanowi wykorzystanie
na potrzeby budowy środowisk dydaktycznych
rozwiązania
hiperkonwergentnego
(HCI) takiego jak Cisco Hyperflex oraz
zintegrowanego rozwiązania do automatyzacji
i zarządzania Cisco Intersight. Cisco Hyperflex
to serwery rack, przestrzeń dyskowa, sieć
łączącą komponenty oraz wirtualizacja
w jednym rozwiązaniu klasy enterprise. Jest
łatwy w zarządzaniu, szybki w instalacji, tani
w utrzymaniu i świetnie się skaluje. Pozwala
dostarczyć wiele zwirtualizowanych środowisk
studenckich na jednej platformie w sposób
szybki i powtarzalny
Środowisko gwarantuje ciągłość działania
i łatwość obsługi - wystarczy krótkie szkolenie.
Przed zajęciami wykładowca, za pomocą
dedykowanego portalu, powołuje wybrane
przez siebie z katalogu laboratorium dla
wymaganej ilości studentów. Po skończonych
zajęciach laboratoria są automatycznie
usuwane i środowisko jest gotowe do
dalszej
pracy.
Rozwiązanie
Hyperflex
świetnie sprawdza się na potrzeby realizacji
laboratoriów sieciowych, bezpieczeństwa,
Matlab, kompletnych stacji VDI oraz wielu
innych. Dostarczane mogą być pojedyncze
wirtualne maszyny lub całe zestawy
z dedykowanymi sieciami np. na potrzeby
laboratoriów LAMP lub bezpieczeństwa.
Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem
handlowym
Cisco.
Chętnie
zaprezentujemy
rozwiązanie i w razie potrzeby postaramy się pokazać
je w Państwa środowisku.
Dzięki zastosowaniu rozwiązania wykładowcy zyskają
nowe możliwości prowadzenia ciekawych zajęć,
a wydział podniesie swoją atrakcyjność dla
studentów. Cisco Hyperflex i oprogramowanie
Intersight w sposób łatwy i powtarzalny pozwoli
dostarczać laboratoria studentom na każde zajęcia.

