
Hiperkonwergencja dla sieci, chmury i brzegów sieci
Potrzebujesz infrastruktury, która może śledzić dane i zwiększać prędkość działań biznesowych bez 
względu na to, gdzie są przeprowadzane: od podstawowego centrum danych (aplikacje firmowe, big 
data i głębokie uczenie) przez prywatne i publiczne chmury (wirtualne i skonteneryzowane aplikacje) aż 
do lokalizacji położnych na brzegach sieci (zdalne biura, biura oddziałów, miejsca sprzedaży detalicznej 
i przemysłowej). Systemy Cisco HyperFlex™ ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® zapewniają 
hiperkonwergencję w połączeniu z mocą obliczeniową i prostą obsługą dowolnej aplikacji, w dowolnej 
chmurze i w dowolnym miejscu. Systemy Cisco HyperFlex, oparte na Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®), zapewniają elastyczność, skalowalność i technologię chmury dostarczaną w modelu 
opłat uzależnionych od etapu rozwoju, a jednocześnie posiadają wszystkie zalety rozproszonego 
przetwarzania danych w wielu lokalizacjach w skali globalnej.

Rozwiązanie
Nasza platforma obejmuje konfiguracje hybrydowe, konfiguracje typu all-flash, konfigurację typu  
all-NVMe oraz brzegową, zintegrowaną strukturę sieci i wydajną optymalizację danych, co pozwala na 
pełne wykorzystanie hiperkonwergencji do szerokiego zakresu obciążeń i przypadków zastosowania. 
Rozwiązania te, cechujące się szybszym wdrożeniem, prostszym zarządzaniem i łatwiejszym 
skalowaniem, udostępniają ujednoliconą pulę zasobów infrastruktury zwiększających wydajność 
aplikacji zgodnie z potrzebami działalności.
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Co nowego?
Platforma w wersji 4.0 stosuje rozwiązania  
Cisco HyperFlex Anywhere:

•   Elastyczność i skalowalność na obrzeżu 
sieci. Dwu-, trzy- i czterowęzłowa konfiguracja 
obrzeża sieci obsługuje szerszy zakres 
przypadków. Szablonowe i szybkie wdrożenia, 
konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie 
prędkości w dowolnie wdrożonym 
zeskalowanym systemie, w dowolnym miejscu.

•   Cisco Intersight™ – niewidzialny świadek 
chmury. Automatyczny świadek oparty na 
chmurze dla dwuwęzłowych klasterów eliminuje 
złożoność konfiguracji i utrzymania węzła 
świadka dla każdej lokalizacji obrzeżnej. 

•   Wnioski na obrzeżu sieci. Możesz wykonywać 
działania głębokiego uczenia się wyłącznie na 
węzłach GPU w centrach danych, wyciągając 
wnioski za pomocą nawet dwóch akceleratorów 
NVIDIA® Tesla® T4 i P6 oraz na obrzeżach za 
pomocą nawet sześciu akceleratorów NVIDIA 
Tesla w węzłach Cisco HyperFlex HX240c.

•   Węzły all-NVMe. Zapewniają najwyższą 
wydajność w przypadku obciążeń centrów 
danych o kluczowym znaczeniu. Dostarczamy 
brzegową wydajność architektury z dyskami 
NVMe podłączonymi bezpośrednio do 
procesora CPU zamiast poprzez powodujący 
opóźnienia przełącznik PCIe. Dyski Intel 
Optane™ SSD są także połączone z magistralą 
PCI w celu przyspieszenia pamięci podręcznej 
i zapewnienia jeszcze lepszej wydajności niż 
przy wykorzystaniu samych dysków NVMe. 

© 2017–2019 Cisco i (lub) podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Dowolna aplikacja,  
w dowolnym miejscu
Systemy Cisco HyperFlex zawierają nakierowaną na cel, 
hiperkonwergentną platformę o wysokiej wydajności  
i małym opóźnieniu, która dostosowuje się do dowolnej 
aplikacji, w dowolnej chmurze, w dowolnym miejscu 
(Rysunek 1). Platforma ta obsługuje wiele środowisk 
hiperwizorów i środowisk wirtualnych (Microsoft Windows 
Server 2019 Hyper-V, VMware vSphere), kontenery 
Docker z aplikacjami Kubernetes, usługi wielochmurowe  
i wdrożenia brzegowe w celu zapewnienia wydajnego  
i ekonomicznego wdrażania, monitorowania i zarządzania 
aplikacjami.

Projekty Cisco® Validated Design oferują korzyści  
w postaci wstępnie przetestowanego wdrożenia 
aplikacji dla przedsiębiorstw z zastosowaniem 
najlepszych praktyk opracowanych przez inżynierów 
firmy Cisco. Poniższe instrukcje do implementacji 
umożliwiają przyspieszenie wdrożenia i ograniczenie 
ryzyka w przypadku pulpitów wirtualnych (Citrix lub 
VMware), systemów Oracle Database i Microsoft SQL 
Server, aplikacji big data, w tym Splunk i SAP HANA 
oraz wysokowydajnych aplikacji komputerowych  
z akceleratorem grafiki, w tym sztucznej inteligencji 
oraz aplikacji uczenia maszynowego.

Kompletne rozwiązanie
Platforma została opracowana zgodnie z kompleksową 
infrastrukturą definiowaną programowo, co pozwala 
uniknąć zagrożeń charakterystycznych dla innych 
produktów hiperkonwergentnych. Platforma stanowi 
połączenie definiowanego programowo przetwarzania 
przy użyciu serwerów Cisco UCS, definiowanej 
programowo pamięci masowej z Cisco HyperFlex HX 
Data Platform oraz definiowanej programowo sieci 
(SDN) z ujednoliconą strukturą Cisco, którą można 

bezproblemowo zintegrować z architekturą Cisco 
Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™).

Dzięki konfiguracjom hybrydowym, konfiguracjom 
typu all-flash lub all-NVMe oraz opcjonalnym 
dyskom z funkcją autoszyfrowania i nowemu silnikowi 
przyspieszenia, systemy Cisco HyperFlex zapewniają 
wstępnie zintegrowany klaster, który można 
skonfigurować i uruchomić w ciągu godziny lub szybciej. 
Klaster ten umożliwia także niezależne skalowanie 
zasobów, aby precyzyjnie dostosować się do wymagań 
aplikacji (rys. 2). Systemy te obsługują zwirtualizowane 
i skonteneryzowane aplikacje, usługi wielochmurowe 
i wdrożenia brzegowe z prostą, ekonomiczną opcją 
dla zdalnych lokalizacji biur oddziałów. Opcjonalne 
przyspieszenie GPU przyspiesza oprogramowanie AI  
i ML do modelowego szkolenia, uczenia maszynowego  
i generowania interfejsu. 

Aplikacje typu 
obrzeża-jądro 
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Możliwości rozbudowy 
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Aplikacje typu 
obrzeża-chmura  
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Rysunek 1. Systemy Cisco HyperFlex obsługują jądro centrum danych, 
środowiska wielochmurowe i przypadki wykorzystania obrzeży
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Co nowego? (dalej)
•   Silnik akcelerujący rozwiązania Cisco 

HyperFlex.  Zwiększa wydajność i sprawność 
w centrum danych dzięki szybszym operacjom 
kompresji danych o mniejszych opóźnieniach. 
Im więcej kompresji, tym bardziej wydajne 
wykorzystanie zasobów dyskowych.

•   Ulepszone zarządzanie platformą Cisco 
Intersight. Zarządzanie cyklem życia od  
początku do końca pozwala na instalację, 
konfigurację, zarządzanie i monitorowanie  
o zasięgu całoświatowym. Integrujemy całe stosy 
sprzętowe w łatwo obsługiwanych i szybkich 
wdrożeniach; żaden inny dostawca nie oferuje 
takiego rozwiązania. Pełnostosowe dostawy 
i aktualizacje sprawiają, że oprogramowanie 
sprzętowe, hiperwizory i rewizje platform  
z danymi znajdują się na sprecyzowanym przez 
Ciebie poziomie. Równoległe, heterogeniczne 
wdrożenia pozwalają na operacje na wielką 
skalę. Podobną funkcjonalność zapewniają profile 
klastrowe, które sprawiają, że przeprowadzanie 
wdrożeń w setkach lokalizacji jest tak proste, 
jak wdrożenie w jednej lokalizacji. Podłączone 
Cisco TAC może automatycznie na podstawie 
chmurowego monitoringu utworzyć zgłoszenia 
do działu wsparcia technicznego. 

Oparte na rozwiązaniu  
Cisco UCS
Urządzenia Cisco UCS Fabric Interconnect zapewniają 
jeden punkt łączności, oferujący integrację z węzłami 
Cisco HyperFlex HX-Series (w technologii all-flash lub 
hybrydowymi) i innymi serwerami Cisco UCS w ramach 
jednego ujednoliconego klastra. Ty możesz wybrać 
połączenia zasobów procesorowych, pamięci flash, 
akceleratora grafiki oraz pamięci dyskowej niezbędne do 
zapewnienia aplikacjom optymalnej infrastruktury. Przyrostowa 
skalowalność umożliwia rozpoczęcie od małego systemu  
i jego stopniowe powiększanie wraz ze wzrostem potrzeb. 

Wtyczka do 
zarządzania  
VMware vSphere

Oparte na technologii 
danych nowej generacji 
Rozwiązanie Cisco HyperFlex HX Data Platform łączy 
klastra dysków SSD, HDD i NVMe w jeden rozproszony, 
wielopoziomowy magazyn danych oparty na obiektach. 
Architektura z funkcją autonaprawy, która replikuje dane, 
zapewniając ich wysoką dostępność, usuwa usterki sprzętu 
i przesyła alerty do administratorów. Dzięki temu problemy 
można rozwiązywać bardzo szybko, a firma działa bez 
zakłóceń. 

Platforma do 
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Cisco HyperFlex HX Series — węzły 
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6300 Series Fabric Interconnect 

Węzły pamięci masowej all-flash i all-NVMe rozwiązania 
Cisco Hyper-Flex z pamięcią podręczną akcelerowaną za 
pomocą macierzy all-flash. 

C 

C 

Serwery kasetowe lub stelażowe Cisco UCS mogą 
zwiększyć moc obliczeniową i przyspieszenie procesora 
GPU

Przeznaczone do 
obsługi środowisk 
zwirtualizowanych  
i skonteneryzowanych 
z wysokim poziomem 
skalowalności

Zintegrowana 
struktura sieci 

Rysunek 2. Systemy Cisco HyperFlex obsługują aplikacje wirtualne i kontenerowe oraz pozwalają wybrać dokładne połączenie zasobów 
do zasilenia aplikacji dla przedsiębiorstw 
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„ Systemy HyperFlex 
zapewniają wysoką 
wydajność baz danych 
Microsoft SQL i Oracle 
oraz kluczowych 
aplikacji przy 
jednoczesnym szybszym 
dostępie do środowiska, 
niższych kosztach 
oraz efektywniejszym 
zarządzaniu”.

Edivaldo Rocha
CEO 
CorpFlex 
Przeczytaj historię
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•   Replikacja synchroniczna w klastrze wyodrębnia  
i replikuje dane w klastrze. Dane pozostają dostępne nawet 
w przypadku awarii jednego lub więcej komponentów  
(w zależności od czynnika replikacji).

•   Kompresja i deduplikacja działają w sposób ciągły, 
a ich poszczególne zasoby są dedykowane uzyskaniu 
stałej wydajności. Silnik akceleracyjny rozwiązania Cisco 
HyperFlex może poprawić wydajność i sprawność dzięki 
mniejszym opóźnieniom w operacjach kompresji danych  
i wyższych wskaźnikach kompresji.

•   Zdjęcia oszczędzające miejsce i zgodne ze 
wskazówkami i klony ułatwiają operacje wykonywania 
kopii zapasowych.

•   Logiczne strefy dostępności zwiększają dostępność 
w przypadku większych klastrów poprzez automatyczne 
partycjonowanie fizycznego klastra na logiczne strefy,  
a następnie inteligentne rozmieszczenie danych, mające 
na celu zwiększenie odporności klastra na awarie 
poszczególnych węzłów i komponentów.

•   Klastry rozproszone obsługują wdrożenie w dwóch 
geograficznie odrębnych lokalizacjach i działanie w modelu 
aktywny-aktywny również w przypadku awarii centrum 
danych.

•   Thin provisioning pozwala na tworzenie dużych 
woluminów danych bez przeznaczonej w tym celu pamięci 
masowej, umożliwiając korzystanie z modelu opłat 
uzależnionych od etapu rozwoju.

•   Opcjonalne dyski autoszyfrujące zapewniają bezpieczne 
przechowywanie danych w spoczynku w sposób 
skoordynowany z oprogramowaniem do zarządzania 
kluczami używanym w przedsiębiorstwie. 

•   Wbudowana replikacja przesyła dane maszyny wirtualnej 
do klastrów lokalnych lub zdalnych w celu utworzenia kopii 
zapasowych lub odzyskania danych po awarii. Możesz 
tworzyć skrypty, testować i wykonywać plany awarii 
dzięki tworzeniu skryptów za pomocą PowerShell lub 
zintegrowanych produktów innych dostawców.

•   Zintegrowany interfejs API do ochrony danych 
umożliwia korzystanie z istniejących narzędzi do 
wykonywana kopii zapasowych do ochrony danych. 

Zarządzanie w skali
Zarządzanie Cisco Intersight™ rozszerza przetwarzanie  
z jądra centrum danych do chmury i na obrzeża  
w praktycznie każdej skali. Pojedynczy interfejs umożliwia 
jednoczesne zarządzanie wszystkimi klastrami z obsługą 
instalacji, zarządzaniem magazynu, konfiguracją platformy 
danych i stanem środowiska. Polecany silnik może 
poinformować o odchyleniach od najlepszych praktyk 
konfiguracyjnych, a połączenie z Cisco Technical Assistance 
Center (TAC) umożliwia automatyczne otwieranie zgłoszeń, 
kiedy platforma do zarządzania wykryje problem. Unikatowa 
w branży funkcja aktualizacji pozwala na aktualizowanie 
węzłów oprogramowania sprzętowego, hiperwizorów  
i oprogramowania platformy HX Data w sposób stopniowy  
i niesprawiający niedogodności.

Jeśli zdecydujesz się utrzymywać lokalne narzędzia 
zarządzania, wszystkimi operacjami klastra można 
zarządzać przy użyciu oprogramowania lokalnego 
interfejsu Cisco HyperFlex Connect. Zarządzanie na 
poziomie maszyn wirtualnych jest obsługiwane przez 
rozwiązanie Microsoft System Center Virtual Machine 
Manager (SCVMM), Microsoft Hyper-V Manager lub 
wtyczkę VMware vSphere.

Kolejne kroki
Aby wdrożyć dowolną aplikację w dowolnej chmurze  
i w dowolnym miejscu, skontaktuj się z przedstawicielem 
handlowym firmy Cisco lub autoryzowanym Partnerem. 

Dowiedz się, jak systemy Cisco HyperFlex ze skalowalnymi 
procesorami Intel Xeon mogą ułatwić cyfrową transformację 
Twojego przedsiębiorstwa: cisco.com/go/hyperflex.
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