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Czy obsługa kontenerów mogłaby być 
łatwiejsza?
Kontenery to najnowsza — i prawdopodobnie jedna z najbardziej zaawansowanych — 
technologia, jaka pojawiła się w ciągu ostatnich kilku lat, by zmienić sposób tworzenia 
i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi. Czasy publikowania dużych wersji 
oprogramowania szybko odchodzą w przeszłość. Zastępują je cykle ciągłego rozwoju 
i uaktualniania, które pozwalają na dużo więcej innowacji i szybsze wprowadzanie 
produktów na rynek przy dużo mniejszych zakłóceniach — zarówno dla klientów, jak 
i dla działów IT.

Zmiana ta wiąże się jednak z określonymi wyzwaniami. Konfigurowanie i wdrażanie wielu 
kontenerów dla wielu mikrousług oraz zarządzanie nimi staje się żmudne i czasochłonne. 
Trudno też zarządzać tymi działaniami w wielu chmurach publicznych i prywatnych. Te 
dodatkowe zadania obciążają pracowników działów IT, co utrudnia im realizowanie na 
bieżąco niezliczonych innych obowiązków. Jeśli kontenery mają być naprawdę przydatne 
na dużą skalę, trzeba znaleźć sposób, aby ułatwić zarządzanie nimi.

Tu właśnie sprawdza się rozwiązanie Cisco Container Platform.
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Twoje potrzeby... 
 • Możliwość łatwego 
zarządzania wieloma 
klastrami

 • Prostota instalacji 
i utrzymania

 • Spójność sieci 
i bezpieczeństwa

 • Bezproblemowe wdrożenie 
aplikacji, zarówno 
w siedzibie klienta, jak 
i w chmurach publicznych

 • Trwałe pamięci masowe

Krótki przegląd

Cisco Container Platform



Zestaw funkcji rozwiązania Cisco Container Platform

Kubernetes-as-a-Service

Kon�guracja Eksploatacja Zarządzanie
Wdrażanie klastrów Kubernetes 
w systemie HyperFlex laaS 
(VMware)
Kon�guracja sieci (sieć 
kontenerowa — Contiv/ACI)
Kon�guracja trwałej pamięci 
masowej (sterownik HyperFlex Flex)
Kon�guracja równoważenia 
obciążenia dla aplikacji i systemu 
Kubernetes (Nginx, IPVS)
Kon�guracja wysokiej dostępności 
(HA) i zabezpieczeń

•

•

•

•

•

AuthN jako część platformy 
z systemami LDAP — AD
AuthZ — użytkownicy CRUD 
z rolami — administrator CX, 
użytkownicy CX
Umożliwienie komunikacji między 
kontenerami i zewnętrznymi 
maszynami wirtualnymi (VM) 
i urządzeniami bez systemu 
operacyjnego (BM)
Interfejs użytkownika (UI) — API 
Harmony Kubernetes

•

•

•

•

Dodawanie/usuwanie węzłów 
Kubernetes
Monitorowanie (cAdvisor)
Rejestrowanie (przekazywanie — 
Fluentd)
Uaktualnianie i usuwanie klastrów 
Kubernetes
Zarządzanie cyklem eksploatacji 

•

•
•

•

•

Korzyści
Mniejsze ryzyko: Cisco Container Platform 
to rozwiązanie pełnostosowe, zbudowane 
i testowane przy wykorzystaniu systemu 
Cisco HyperFlex i sieci ACI. Cisco zapewnia 
automatyczne aktualizacje i wsparcie klasy 
korporacyjnej dla całego stosu. Konstrukcja 
rozwiązania umożliwia obsługę obciążeń 
produkcyjnych.

Większa efektywność: Cisco Container 
Platform zapewnia działowi IT gotowe do 
użycia, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie, 
które pozwala zautomatyzować powtarzalne 
zadania i zmniejszyć presję związaną 
z pozyskiwaniem nowych pracowników 
i umiejętności oraz opracowywaniem nowych 
procesów. Zapewnia programistom 
elastyczność i szybkość, które pozwalają 
działać innowacyjnie i sprawniej reagować na 
wymagania rynku. 

Niezwykła elastyczność: Cisco 
Container Platform zapewnia szeroki 
wybór opcji wdrożenia: od infrastruktury 
hiperkonwergentnej po maszyny wirtualne 
i urządzenia bez systemu operacyjnego. 
Ponieważ rozwiązanie wykorzystuje składniki 
open source, nie wymaga ograniczania się do 
oferty jednego dostawcy.
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Cisco Container Platform to sprawdzona, kompleksowa i wykorzystująca niewiele zasobów platforma do 
zarządzania kontenerami w środowiskach klasy produkcyjnej, oparta na systemie Kubernetes i oferowana 
w połączeniu ze wsparciem Cisco klasy korporacyjnej. Poprzez automatyzację — połączoną z najlepszymi 
rozwiązaniami Cisco w zakresie bezpieczeństwa i sieci — zmniejsza złożoność konfigurowania, wdrażania, 
zabezpieczenia i skalowania kontenerów oraz zarządzania nimi. Cisco Container Platform ma otwartą 
architekturę wykorzystującą składniki open source, dzięki czemu nie wymaga ograniczania się do oferty 
jednego dostawcy. Może działać zarówno w siedzibie firmy, jak i w środowiskach chmury publicznej. 
Dzięki optymalizacji wykorzystującej Cisco HyperFlex instalacja tego wstępnie skonfigurowanego, 
zintegrowanego rozwiązania wymaga zaledwie kilku minut.

Zaangażuj ekspertów: usługi Cisco 
Chcesz mieć pewność, że implementacja systemu kontenerowego zakończy się sukcesem? Rozważ 
skorzystanie z usług Cisco Container. Oferujemy warsztaty strategiczne, fachową wiedzę o sieciach 
oraz sprawdzone procedury, praktyki, narzędzia i metodologie, które ułatwią Ci wdrożenie rozwiązań 
kontenerowych i pozwolą przyspieszyć wprowadzanie aplikacji na rynek, a także zoptymalizować sieci 
kontenerowe pod kątem skali i wydajności. 

Otwartość, gotowość do użycia i produkcji

Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Cisco Container Platform, odwiedź stronę  
www.cisco.com/go/containers.
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