EMC Celerra Nx4
Uniwersalne, zintegrowane rozwi¹zanie magazynowania danych
EMC Celerra NX4
Jak sprostaæ wyzwaniom wspó³dzielenia informacji?
Istotne cechy
- Podnieœ jakoœæ zarz¹dzania
œrodowiskiem i obs³ugi u¿ytkowników dziêki konsolidacji systemów
plików oraz magazynów aplikacji
- Poczuj prostotê konfiguracji
i zarz¹dzania 15 minut od
uruchomienia do produkcji
- Wykorzystaj elastycznoœæ wynikaj¹c¹
z integracji ró¿nych protoko³ów NAS,
iSCSI i Fibre Channel w ramach
jednego urz¹dzenia
- Pozwól w pe³ni zoptymalizowaæ
wspó³dzielenie tych samych plików
u¿ytkownikom systemów Windows,
Linux i UNIX
- Uproœæ proces zarz¹dzania przestrzeni¹ dyskow¹ dziêki funkcjom Virtual
Provisioning i Automated Volume
Manager
- Chroñ swoje dane dziêki oprogramowaniu Celerra SnapSure i Celerra
Replicator
- Skorzystaj z oferty o œwietnym
wspó³czynniku ceny do mo¿liwoœci
- Ciesz siê komfortem wiedz¹c, ¿e
Twoje rozwi¹zania s¹ dostarczone
przez EMC najlepszego producenta
w bran¿y

Zintegrowane rozwi¹zanie EMC Celerra NX4 jest dedykowanym, skalowalnym i ³atwym w obs³udze
serwerem sieciowym, zoptymalizowanym pod k¹tem dostêpu plikowego oraz blokowego do zmagazynowanych danych. W celu osi¹gniêcia wysokiej skalowalnoœci, platforma Celerra wykorzystuje
innowacyjnoœæ macierzy EMC CLARiiON dostarczaj¹cych najlepszych w swojej klasie rozwi¹zañ
w zakresie ochrony danych i wysokiej dostêpnoœci. Platforma Celerra oferuje zcentralizowany punkt
zarz¹dzania dla rozproszonych œrodowisk. Umo¿liwia to dynamiczny rozwój, wspó³dzielenie i efektywne zarz¹dzanie kosztami dostêpu zarówno w blokowych, jak i w plikowych systemach wieloprotoko³owych. Korzyœci¹ z równoczesnego wsparcia protoko³ów NFS oraz CIFS jest umo¿liwianie
klientom systemów operacyjnych Windows oraz Linux/Unix wspó³dzielenia zasobów, poprzez
inteligentny mechanizm blokowania dostêpu do plików zaimplementowany w systemie DART (Data
Access in Real Time). Dostêp blokowy zapewniaj¹ interfejsy iSCSI w drugiej warstwie aplikacji
blokowych (Tier 2) oraz Fiber Channel dla poszerzenia pasma przesy³u i usprawnienia dzia³ania
aplikacji wra¿liwych na opóŸnienia.
Oferta zintegrowanych produktów Celerra jest idealna przy stale rosn¹cej przestrzeni wirtualizacji
serwerów. Niezale¿nie od tego czy klient poszukuje rozwi¹zañ dla VMware, Microsoft Hyper-V czy
serwera opartego o rozwi¹zania Xen, Celerra posiada pe³n¹ gamê certyfikatów dla wsparcia protoko³ów.
Nowoczesne funkcjonalnoœci zawarte w zunifikowanej platformie Celerra umo¿liwiaj¹ jednoczesn¹
konsolidacjê serwerów plików, magazynów bezpoœrednio u¿ywanych przez aplikacje, a nawet bardzo
wymagaj¹cych operacji blokowych. Konsolidacja ta obni¿a koszt utrzymania (TCO) serwera
i zasobów magazynowych.

Elastyczne rozwi¹zanie spe³niaj¹ce szeroki wachlarz potrzeb
Zintegrowana platforma Celerra ³¹czy w jedn¹ ca³oœæ rozwi¹zania sieciowe oraz najlepsz¹ w swojej
klasie rodzinê macierzy CLARiiON. Rozwi¹zanie takie pozwoli³o stworzyæ kompleksow¹ platformê
zapewniaj¹c¹ dostêp do danych zarówno przez protokó³ IP jak i infrastrukturê SAN, minimalizuj¹c
koszty zakupu oraz oferuj¹c proste zintegrowane zarz¹dzanie wraz z mo¿liwoœci¹ dostosowania
platformy do w³asnych potrzeb.
- Wieloprotoko³owy dostêp (NAS, iSCSI, Fibre Channel)
- Konfiguracja z jednym lub dwoma serwerami dostêpowymi X-Blade
- Obs³uga dysków SAS i/lub SATA
- Blokowe i plikowe operacje wejœcia/wyjœcia
- Tryb wydajnoœæ/dostêpnoœæ
Zacznij ju¿ dziœ…
Firmy z ma³ego i œredniego segmentu poszukuj¹ce rozwi¹zañ magazynowania danych lub platformy
oferuj¹cej dostêp blokowy i plikowy oparty na technice iSCSI lub Fibre Channel maj¹ prosty wybór:
rodzinê EMC Celerra. Produkty te cechuje zaawansowana funkcjonalnoœæ przy bardzo dobrym
stosunku ceny do wydajnoœci. Nawet najprostsza konfiguracja to inwestycja, która siê op³aca,
poniewa¿ wraz ze wzrostem wymagañ mo¿esz swobodnie rozbudowaæ platformê.

…Rozwijaj w miarê potrzeb
Zintegrowany system Celerra NX4 mo¿e byæ rozbudowywany online o kolejny (drugi) serwer dostêpowy X-Blade, o dodatkow¹ przestrzeñ dyskow¹ (do 60 dysków) czy te¿ dodatkowe funkcjonalnoœci.
W ten sposób systemy Celerra pozwalaj¹ na zwiêkszenie dostêpnoœci, wydajnoœci, mo¿liwoœci oraz
pojemnoœci posiadanego systemu, nie przerywaj¹c jego pracy.

Elementy systemu Celerra NX4
Cellera Atartup Assistant
15 minut od uruchomienia do
produkcji

Celerra NX4 sk³ada siê z jednego lub dwóch autonomicznych serwerów dostêpowych (X-Blade),
modu³u zarz¹dzaj¹cego oraz zintegrowanej macierzy CLARiiON. Zadaniem X-Blade jest kontrola
przesy³u danych pomiêdzy sieci¹, a zasobami dyskowymi. Ka¿dy X-Blade sk³ada siê z dwóch
procesorów Intel i dzia³a w oparciu o system operacyjny DART (Data Acces In Real Time) specjalizowany system dostêpu do danych w czasie rzeczywistym, który zosta³ opracowany przez EMC.
Zintegrowana macierz dyskowa CLARiiON ma dwa procesory, 4 opcjonalne porty Fibre Channel
dedykowane do po³¹czenia serwerów oraz obs³uguje do 60 dysków SAS lub SATA.

Elastyczny wybór opcji dostêpnoœci
W zale¿noœci od potrzeb œrodowiska, NX4 z dwoma serwerami dostêpowymi mo¿na skonfigurowaæ
w trybie Primary/Standby lub Primary/Primary. Primary/Standby jest dedykowany do œrodowisk, które
nie toleruj¹ ¿adnych przestojów spowodowanych awari¹ sprzêtow¹. W tym trybie jeden z serwerów
X-Blade obs³uguje ca³y ruch sieciowy, podczas gdy drugi stanowi jego rezerwê.
Innym przypadkiem jest œrodowisko, w którym wydajnoœæ ma najwiêksze znaczenie. Dwa serwery XBlade pracuj¹ w trybie Primary/Primary. Za pomoc¹ prostego wyboru z menu, oba X-Blade mog¹
zostaæ równoczeœnie przeznaczone do obs³ugi niezwykle du¿ego obci¹¿enia, takiego, które mog³oby
przeci¹¿yæ zwyk³e serwery plikowe. W trybie Primary/Primary, gdy dochodzi do awarii spowodowanej
b³êdem w dzia³aniu oprogramowania, zostaje u¿yty mechanizm ponownego, szybkiego uruchomienia, zwykle zajmuje to sekundy.

Niezrównana dostêpnoœæ

Cellera SnapSure
Harmonogram kopii migawkowych

Dla zintegrowanej platformy EMC Celerra, bezwzglêdna dostêpnoœæ oznaczaj¹ca nieprzerwany
dostêp do plików osi¹gana jest poprzez transparentne, dynamicznie nastêpuj¹ce po wyst¹pieniu
awarii w³¹czenie serwera zapasowego X-Blade. W celu zabezpieczenia informacji, zunifikowany
system Celerra wykorzystuje oprogramowanie EMC Celerra SnapSure, tworz¹c kopie systemu
plików i LUNów iSCSI w trybie tylko do odczytu/odczytu-zapisu. Kopia migawkowa mo¿e byæ u¿yta
zarówno jako backup on-line, jak i dla odzyskania usuniêtych plików. Dodatkowa integracja z VSS
pozwoli³a zwiêkszyæ potencja³, umo¿liwiaj¹c u¿ytkownikowi koñcowemu Windows XP odzyskaæ
utracone pliki pos³uguj¹c siê interfejsem Windows Explorer.
Poniewa¿ kopia migawkowa nie jest fizycznym odbiciem danych operacyjnych, oszczêdza siê
przestrzeñ dyskow¹ oraz czas. Dla jeszcze lepszego zabezpieczenia informacji, EMC Celerra
Replicator tworzy asynchroniczne w zadanym momencie czasu, kopie tylko do odczytu/odczytuzapisu, zarówno na lokalnych jak i zdalnych systemach Celerra. Celerra Replicator zapewnia
ochronê danych wielu lokalizacji, nawet zdalnych, upraszczaj¹c administracjê przez ³atwe do
zdefiniowania polisy bezpieczeñstwa, w³¹czaj¹c w to odzyskiwanie obiektów w zadanych punktach
czasu (RPOs) i wykorzystuj¹c standardowe sieci (IP) dla utrzymania spójnoœci replik miêdzy
lokalizacjami. Nawet wtedy kiedy X-Blade ulegnie awarii, DART u¿yje metadanych z logów do
odzyskania zasobów w ci¹gu sekund lub minut. Zaawansowana technologia klastrów pozwala na
przejêcie przez elementy hot - spare pe³nego obci¹¿enia i podjêcie pracy po awarii z tak¹ sam¹
wydajnoœci¹ i poziomem obs³ugi, jak przed wyst¹pieniem awarii.
Dedykowane sprzêtowe kontrolery RAID minimalizuj¹ spadek wydajnoœci podczas odbudowywania
RAID-u. W przypadku innych wysokiej klasy serwerów plikowych restart systemu i odbudowa du¿ych
zasobów mo¿e trwaæ wiele godzin, równoczeœnie obni¿aj¹c wydajnoœæ i poziom obs³ugi dopóki
uszkodzony element nie zostanie wymieniony w czasie odbudowy RAID-u. Zunifikowane systemy
Celerra definiuj¹ wysok¹ dostêpnoœæ zapewniaj¹c przez X-Blade utrzymanie ci¹g³oœci pracy po
awarii, ochronê sprzêtow¹ RAID, bez zak³óceniow¹ wymianê komponentów, baterie podtrzymuj¹ce
dzia³anie procesorów magazynuj¹cych dane oraz zaawansowane zarz¹dzanie wolumenami.
Dodatkowo, EMC Celerra Replicator zapewnia spójnoœæ replikacji po iSCSI dla aplikacji Windows.
Dzia³anie EMC Replication Manager powoduje, ¿e tylko zmienione dane s¹ przesy³ane do repliki,
poprawiaj¹c przepustowoœæ sieci. Na wypadek awarii lub w celu przeprowadzenia testów mo¿na
tworzyæ kopie odczytu/zapisu. Replikacja po iSCSI oferuje wydajnoœæ i bezpieczeñstwo w ochronie
LUN-ów poprzez replikacjê asynchroniczn¹.
Replikacja synchroniczna zachodz¹ca na macierzy za pomoc¹ MirrorView/Synchronous (MirrorView/S), jest tak¿e wspierana dla danych Celerra i LUN-ów dla najbardziej krytycznych danych dla
których nie mo¿na sobie pozwoliæ na ¿adne straty w przypadku katastrofy.

Prostota u¿ytkowania, zarz¹dzania, funkcje
Konfiguracja, zarz¹dzanie i monitorowanie wydajnoœci platformy Clelerra NX4 s¹ dostêpne w ró¿ny
sposób tak, aby dostosowaæ je do umiejêtnoœci i preferencji administratora. Poni¿ej znajduje siê lista
standardowego oraz opcjonalnego oprogramowania dostêpnego wraz z urz¹dzeniem Celerra NX4
i podnosz¹cego jego mo¿liwoœci.
Asystent Pierwszej Konfiguracji pozwala na szybk¹ i sprawn¹ instalacjê systemu
EMC Celerra
Menad¿er Podstawowy (Celerra Manager/Basic Edition), wspiera najbardziej typowe
funkcje dla tworzenia i zarz¹dzania pojedynczymi urz¹dzeniami w³¹czaj¹c kreatory,
statystyki podrêczne i powiadamianie administratora.
Menad¿er Zaawansowany (Celerra Manager/Advanced Edition), rozszerzenie wersji
podstawowej - upraszcza zadania konfigurowania i rekonfigurowania, operacji w toku,
migracji danych i nadzoruje z³o¿one œrodowisko wielu platform EMC Celerra.
Automatyczne Zarz¹dzanie Wolumenami (Celerra Automated Volume
Management) pozwala na szybkie i wygodne zarz¹dzanie zasobami systemów plikowych kilkoma klikniêciami.
Celerra Virtual Provisioning pozwala na przydzielanie wiêkszej przestrzeni systemom
plików i LUNom iSCSI ni¿ faktycznie dostêpna, aby zasoby dyskowe nie by³y blokowane
niepotrzebnie przez system plików czy LUN dopóki nie bêdzie to konieczne. Automatic
File System Extension i Dynamic iSCSI LUN extension pozwalaj¹, zale¿nie od potrzeb,
w locie zwiêkszyæ fizyczn¹ alokacjê (przydzia³) pamiêci dyskowej.
Wbudowany Mechanizm Zarz¹dzania Microsoft: pe³ne wsparcie mechanizmów
Active Directory, narzêdzia do zarz¹dzania mechanizmami wspó³dzielenia plików oraz
limitów, wsparcie GPO, Access-Based Enumeration, Identity Management dla UNIX,
w³asne modu³y dodatkowe Celerra MMC snap-ins oraz wiele innych zapewniaj¹cych
systemowi Windows wygodê w zarz¹dzaniu ka¿dym z elementów rodziny Celerra.
Pe³ne wsparcie VMware dla NFS, iSCSI, i FC z ofert¹ szczegó³owo udokumentowanych rozwi¹zañ i integracj¹ dla podniesienia efektywnoœci zastosowania VMware View
(VDI) oraz integracjê Site Recovery Manager z iSCSI lub FC, pozwalaj¹cy przej¹æ
obs³ugê na wypadek awarii jednym klikniêciem.
Microsoft Management Console (MMC) konsola zarz¹dzania z interfejsem przypominaj¹cym œrodowisko Windows.
Command-line interface (CLI) dla administratorów preferuj¹cych pracê ze skryptami
i komendami jak w systemach UNIX.
Replication Manager zapewnia aplikacjom integracjê z systemami Exchange i SQL
Serwer oraz wykorzystuje Microsoft Volume Shadowcopy Service dla kopii migawkowych i replikacji iSCSI .
Centrum Kontroli EMC (EMC ControlCenter) mo¿e wykrywaæ, monitorowaæ, uruchamiaæ wbudowane aplikacje zarz¹dzaj¹ce dla dowolnego elementu serii NS Celerra.
EMC Celerra SnapSure oprogramowanie tworzy kopie tylko do odczytu/odczytu-zapisu
systemów plikowych i LUN-ów iSCSI w celu utworzenia kopii zapasowych i szybkiego
odzyskania utraconych plików lub systemów plikowych. Poniewa¿ SnapSure nie jest
lustrzanym odbiciem danych, tym samym oszczêdza przestrzeñ dyskow¹ i czas.
EMC Celerra Replicator tworzy w zadanym momencie czasu, kopie tylko do odczytu/
odczytu-zapisu, produkcyjnego systemu plikowego lub LUN-ów iSCSI na dowolny,
lokalny lub zdalny system Celerra. Celerra Replicator zapewnia ochronê w wielu
lokalizacjach, a tym samym upraszcza administrowanie poprzez proste do zdefiniowania
polisy bezpieczeñstwa, w³¹czaj¹c w to odzyskiwanie obiektów w zadanych punktach
czasu (RPOs) i wykorzystuj¹c standardowe sieci (IP) dla tworzenia spójnych replik
pomiêdzy lokalizacjami.
Celerra Data Duplication w po³¹czone z kompresj¹ zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ
dla pierwotnego i archiwalnego systemu plikowego.
Celerra File-Level Retention (FLR) dostarcza funkcjonalnoœci WORM na zasobach
dyskowych.
Celerra FileMover API umo¿liwia automatyczne, zgodne z polisami przenoszenie plików
pomiêdzy poziomami magazynowania.
Agent Antywirusowy (Celerra Anti-Virus Agent (CAVA)) zapewnia na ¿¹danie
wsparcie antywirusowe poprzez bezpoœredni¹ integracjê z oprogramowaniem antywirusowym wiod¹cych na rynku firm takich jak Symantec, McAfee, Computer Associates,
Trend Micro i Sophos.
Celerra Quotas pozwalaj¹ administratorom systemu przydzielaæ przestrzeñ dyskow¹ na
trzech podstawowych poziomach wykorzystywania DART u¿ytkownika, grupy, katalogu
- zarz¹dzaj¹c jej przydzia³em na poziomie bajtów, bloków i katalogów.

Bezpieczne interfejsy sieciowe dla zabezpieczenia portów sieciowych
Zunifikowana platforma magazynowa Celerra mo¿e zostaæ tak skonfigurowana, aby tolerowa³a b³êdy
zarówno zewnêtrzne jak i wewnêtrzne, takie jak awarie prze³¹cznika lub routera. Odpornoœæ na
uszkodzenia sieciowe pozwala portom sieciowym na posiadanie dedykowanych portów zapasowych
na oddzielnych kartach sieciowych, które przejmuj¹ ruch sieciowy w przypadku awarii kart podstawowych, b¹dŸ prze³¹cznika zewnêtrznego lub routera. Aplikacje wymagaj¹ce wiêkszej dostêpnoœci
i przepustowoœci, których ¿aden pojedynczy port sieciowy nie mo¿e zapewniæ kandyduj¹ do u¿ycia
standardu przemys³owego Link Aggregation (IEEE802.3ad) lub Ethernet Port Trunking. Wiele portów
w sieci mo¿e zostaæ zagregowanych do przesy³ania danych u¿ywaj¹c jednego adresu logicznego,
zapewniaj¹c wiêksz¹ dostêpnoœæ ³¹cza i potencjalnie wy¿sz¹ przepustowoœæ sieci.

Mo¿liwoœci sieciowe
Platforma EMC Celerra NX4 wspieraj Optical Gigabit Ethernet, 10/100/1000 dla sieci lub po³¹czeñ
iSCSI, oraz porty 4 Gb/s Fibre Channel dla po³¹czeñ miêdzy hostami. Wsparcie VLAN daje administratorom sieci wiêksz¹ elastycznoœæ przy tworzeniu logicznych grup roboczych, a to z kolei daje
korzyœci dla ca³kowitej wydajnoœci sieci poprzez lokalizowanie natê¿enia przep³ywu danych na
poziomie grup roboczych. DART wspiera NFSv2, v3, v4, CIFS. Aby wyeliminowaæ pojedyncze
awarie, zunifikowana platforma EMC Celerra stosuje nadmiarowe N+1 zasilaczy, bateriê rezerwow¹,
zdalny system automatycznego powiadamiania i nadmiarowe elementy sieciowe i magazynowe.

Uniwersalne, szybkie tworzenie kopii zapasowych
Wsparcie protoko³u Network Data Management (NDMP v1, v2, v3) umo¿liwia uzyskanie wiêkszej
wydajnoœci podczas tworzenia kopii bezpieczeñstwa, bez wzrostu obci¹¿enia sieci jak to ma miejsce
w tradycyjnych systemach backupu. Dziêki obs³udze zarówno dysków SAS jak i ATA, NX4 mo¿e
obs³ugiwaæ szybko i niezawodnie wykonywanie rozproszonych kopii zapasowych na dyski.

Gwarancja, wsparcie serwisowe, us³ugi
Celerra NX4 oferowana jest standardowo z trzyletni¹ gwarancj¹ producenta i wsparciem na poziomie
Enhanced (5 dni w tygodniu, 9 godzin dziennie, z czasem reakcji w nastêpnym dniu roboczym).
Klienci mog¹ równie¿ wybraæ wy¿szy poziom serwisu Premium (7 dni w tygodniu, 24 godziny
dziennie, z czterogodzinnym czasem reakcji). Oferowane przez producenta wsparcie serwisowe jest
na najwy¿szym poziomie.
EMC oraz autoryzowani partnerzy EMC ASN (Authorized Support Network) posiadaj¹ wiedzê
i umiejêtnoœci, które pomog¹ Ci tak¿e zaplanowaæ, zaprojektowaæ i bezpiecznie przeprowadziæ
konfiguracjê i integracjê platform EMC Celerra w Twoim œrodowisku, tak aby spe³nia³y w pe³ni swoj¹
rolê.
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Nastêpny krok
W celu uzyskania szerszej informacji na temat platformy EMC Celerra Nx4, skontaktuj siê z lokalnym
przedstawicielem EMC lub autoryzowanym dystrybutorem - firm¹ S4E S.A., b¹dŸ odwiedŸ stronê
www.EMC.com lub www.s4e.pl.

