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Introdução

Um conjunto esticado Hyperflex é um único conjunto com Nós geograficamente distribuídos. Os
ambos os lados do conjunto atuam como com certeza o usuário preliminar VM. Os dados para
estes VM replicated synchronously no outro local. Os conjuntos esticados permitem-no de
alcançar o conjunto inteiro mesmo se um dos locais era ir completamente para baixo. Estes locais
são conectados tipicamente com uma latência baixa, dedicada, link de alta velocidade entre eles.

HyperFlex esticou o conjunto permite-o de distribuir uma solução Ativo-ativa da vacância do
desastre para as cargas de trabalho críticas da missão que não exigem o uptime alto (perto do
objetivo do tempo de recuperação zero) e a nenhuma perda de dados (objetivo do ponto de
recuperação zero).

Pré-requisitos

Requisitos

Todos os Nós no conjunto devem ser dos mesmos modelos M5 (todo o HX220 M5) ou (HX
240 M5)

●

Somente o nó M5 é apoiado em conjuntos do sctretch●

Os conjuntos do estiramento são apoiados somente em Plataformas de ESXi HX●

Cada local deve ter um mínimo de 2 Nós●

TODOS OS VLAN usados em ambos os conjuntos têm que ser MESMOS●

A configuração de grânulos do estiramento exige uma testemunha VM●

O estiramento Clustres exige o mesmo número de endereços IP de Um ou Mais Servidores●



Cisco ICM NT que é precisado para o conjunto de seis nós
Somente um exemplo do vCenter é usado para um conjunto do estiramento●

o vCenter com DR e HA é exigido para que o conjunto do estiramento trabalhe corretamente●

Componentes Utilizados

Instalador HX●

Server de Cisco HX M5●

VCenter de VMware●

Cisco UCSM●

VMware ESXi●

Outras exigências

Lista de verificação da instalação provisória●

Testemunha de distribuição VM●

Mudando a senha da testemunha VM●

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Toda a configuração para um conjunto do estiramento será feita de um único instalador HX. Os
trabalhos para o conjunto do estiramento instalam etapas são como mostrado abaixo:

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_62974
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#task_ycb_hqz_rcb
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_94913


Configurar o local A

Etapa 1. Entre ao instalador atribuído respectivo HX para começar a configuração de grânulos. Se
o instalador ainda está mostrando que o precedentes instalam o estado clicam sobre a roda na
barra acima e selecione o começo sobre para começar um fresco instalam. No seleto uns
trabalhos --> crie o conjunto --> (selecione) conjunto do estiramento.

Etapa 2. Nos trabalhos do local configurar incorpore as credenciais UCSM e o DC ao nome de
site. Clique então continuam.



Etapa 3. Na seleção de servidor, selecione os servidores de origem e o clique continua

Etapa 4. Sob a seção de configuração UCSM dê entrada com os nomes do ID de VLAN e VLAN.



Neste caso nós usamos Inband para CIMC. O clique continua

Etapa 5. Na seção de configuração de Hypervisor forneça toda a informação pedida. Clique então
configuram o local para começar a configuração do local.



Etapa 6. Confirme que o local uma configuração de Hypervisor é bem sucedido. 



Configurar o local B

Etapa 1. Clique sobre a roda e seleto configurar o local ao beigin a configuração do local B como
mostrado abaixo.

Etapa 2. Nos trabalhos do local configurar incorpore as credenciais do alvo UCSM e o alvo DC ao
nome de site. Clique então continuam.



Etapa 3. Na seleção de servidor, selecione os servidores de origem e o clique continua

Etapa 4. Sob a seção de configuração UCSM dê entrada com os nomes do ID de VLAN e VLAN.
Neste caso nós usamos Inband para CIMC. O clique continua



Etapa 5. Na seção de configuração de Hypervisor forneça toda a informação pedida. Clique então
configuram o local para começar a configuração do local.



Etapa 6. Confirme que a configuração do local B Hypervisor é bem sucedida.



Desenvolvimento da testemunha VM HX

Esta é uma etapa importante antes de continuar mais. A testemunha VM HX precisa de ser
em serviço e alcançável para que a instalação suceda.

●

 Uma imagem dos ÓVULOS precisa de ser distribuída em um host de ESXi.●

Teste por favor a Conectividade a este VM e certifique-se de trabalhos do início de uma
sessão.

●

Consulte o abaixo para ÓVULOS instalam propriedades.●



Crie o conjunto do estiramento

Etapa 1.

Para começar a configurar o conjunto do estiramento navegue à roda no instalador e seleto
crie o conjunto do estiramento para começar a configuração de grânulos do estiramento.

●

Na tela das credenciais forneça a fonte (local A) e alvo (local B) UCSM e nome de seus
credenciais, nome de site, org UCSM, vCenter e credenciais de Hypervisor. O clique continua
a continuar à tela de Selction do server.

●



Etapa 2. Certifique-se de que todos os server (fonte e servidores de destino) são mostra como
selecionados. Clique então continuam,



Etapa 3. Na seção do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, forneça IP do mgmt
do controlador de Hypervisor e de armazenamento (roteável público) assim como seu IP DATA
(não roteável privado). Também, forneça o IP do conjunto para netwoks do Gerenciamento e dos
dados. Clique em Continuar. 



Etapa 4. Sob a configuração de grânulos, incorpore as senhas do controlador VM, detalhes de
configuração do vCenter, detalhes dos serviços de sistema. Sob a seção avançada dos trabalhos
em rede configurar o mesmo Gerenciamento e VLAN de dados para ambos os locais. Clique
então o começo para começar as configurações de grânulos.



Etapa 5. Confirme que a criação do conjunto termina com sucesso.



Verificar

Criação de Datastore

Etapa 1. A criação do datastore em um conjunto do estiramento é similar a um creationon do
datastore um o conjunto normal. A única diferença é quando criar um datastore em um conjunto
do estiramento for definir a afinidade do local. No Hyperflex conecte o UI navegam ao
Datastores e o clique cria Datastore



Etapa 2. Crie um datastore e um slect seu tamanho. Então na etapa adicional, sob a afinidade do
local deixe cair para baixo o seleto dos dois locais. clique então criam Datastore

Etapa 3. Confirme o estado do datastore recém-criado que mostra como MONTADO e igualmente
mostre sua afinidade do local.
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