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Ficha técnica do IBM Spectrum
Fusion HCI
Destaques
• Descubra o caminho mais
rápido para a modernização
de aplicativos

• Aumente a agilidade de
negócios com acesso a
dados globais

• Acelere o crescimento dos
negócios com acesso a
dados paralelos e dados
escaláveis

• Simplifique o
gerenciamento de uma
solução OpenShift

Turbine sua infraestrutura OpenShift
para IA e cloud híbrida
Em um estudo recente realizado pela Forrester Consulting
em nome da IBM em março de 2021, 71% das empresas
disseram que precisavam de uma maneira consistente de
implementar aplicativos nativos da cloud em infraestrutura
local e clouds públicas. À medida que esse desejo de
consistência de aplicativos cresce, muitos clientes estão se
voltando para a flexibilidade e os recursos de contêineres e
Kubernetes. Em uma pesquisa recente da IDC
(https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/st-idc-infrastr
ucture-modernization-challenges-analyst-materialf28911-202106-en_1.pdf), 41% das empresas contêineres
implementados e 24% citaram que adicionarão
implementações de produção nos próximos 12 meses. Na
mesma pesquisa, 80% dos que utilizam contêineres já os
utilizam na produção.
À medida que essas cargas de trabalho em contêineres
crescem, os clientes precisam de aplicativos e dados para
ajustar e mudar em resposta às demandas dinâmicas do
mercado para que sua organização possa se tornar mais
competitiva. Os desenvolvedores e a equipe de TI precisam
de ferramentas e serviços de dados diversos e fáceis de usar
para criar e implementar aplicativos em qualquer lugar, em
qualquer ritmo, com dados que aumentam a escala
dinamicamente, atingindo desempenho máximo e atendendo
aos requisitos de segurança. O objetivo do negócio é conduzir
agilidade em toda a organização e tornar-se mais flexível
para a dinâmica de mercado em constante mudança.
A Red Hat OpenShift é uma líder absoluta em aplicativos
nativos de contêineres e de cloud, e a IBM criou uma solução
para tornar o OpenShift ainda mais poderoso.
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IBM Spectrum Fusion

A IBM Spectrum® Fusion é uma plataforma de dados abrangente de contêiner nativo para o
OpenShift. Esta solução inovadora é construída com os elementos essenciais necessários para
os recipientes críticos de missão e a cloud híbrida. Nossa solução inclui serviços de dados
essenciais para aplicativos corporativos globais e um ambiente Red Hat OpenShift orientado por
dados.
A HCI (Hyper-Converged Infrastructure) é uma implementação popular de infraestrutura que
combina servidores, armazenamento e rede em blocos de construção definidos por software
compostos. Em vez da separação tradicional de recursos de computação, rede e
armazenamento, a HCI oferece uma estrutura de gerenciamento simplificada e unificada para
todos os recursos (computação, rede e armazenamento), bem como uma camada de software
hiperconvergente para a plataforma de armazenamento e recursos de armazenamento. A
simplificação do gerenciamento e da camada de dados são atributos-chave da moderna HCI.
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IBM Spectrum Fusion HCI

O IBM Spectrum® Fusion HCI é uma maneira rápida e fácil de implementar o IBM Spectrum
Fusion com uma configuração de hardware otimizada. Esta solução é construída com uma
plataforma de armazenamento que inclui os elementos essenciais necessários para contêineres
de missão crítica e a cloud híbrida com serviços de armazenamento criados para aplicativos
corporativos e a Red Hat OpenShift. Nosso software, totalmente em contêiner, fornece os
componentes necessários para uma verdadeira experiência de dados na cloud híbrida.
O IBM Spectrum Fusion HCI vem pré-construído de fábrica, pronto para executar suas cargas de
trabalho em contêiner e com recursos que podem ser otimizados para vários aplicativos
centrados em dados e IA. Nossa solução está pronta para enfrentar as cargas de trabalho
modernas mais exigentes com a nossa inovadora solução de hardware e software.
Ofereça um caminho mais rápido para a modernização de aplicativos com uma plataforma
integrada de hardware e software projetada para ajudar os clientes a implementar o Red Hat
OpenShift mais rapidamente
Aumente a agilidade de negócios com acesso a recursos de dados globais na borda, em data
centers ou na cloud
Acelere o crescimento dos negócios com acesso paralelo a dados, recursos otimizados por IA e
dados escaláveis que podem abranger da borda ao núcleo e à cloud
Simplifique o gerenciamento de uma solução OpenShift HCI com dados hiperconvergentes e um
único painel para gerenciar recursos locais do OpenShift e recursos de dados remotos

O IBM Spectrum Fusion HCI é sobre o software
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O software

O Spectrum Fusion HCI inclui um painel que podemos visualizar e gerenciar facilmente os
recursos de hardware e software para nosso cluster OpenShift. Podemos visualizar recursos de
CPU, memória, armazenamento e rede e taxas de utilização, bem como eventos de status
importantes. Os administradores também podem gerenciar serviços locais, como atualizações
de software e serviços de armazenamento, como backup/restauração no menu principal. Outros
serviços, como gerenciamento de cloud usando o IBM Cloud Satellite e gerenciamento
avançado de cluster (ACM) do OpenShift, também podem ser acessados com um clique no
painel. Você também pode ver outros recursos, como nós de servidor, discos e switches, bem
como taxas de utilização de recursos e status de eventos importantes.
Gerenciamento integrado
As vantagens de uma solução integrada de hardware e software depende da forma que estas
duas partes da solução funcionam em conjunto.O software de gerenciamento foi desenvolvido
com o conhecimento dos componentes que podem ser incluídos na solução, e assim o software
foi programado para configurar os componentes de forma otimizada e tirar proveito de seus
pontos fortes.
Mas, configurar o sistema no Dia 1 é apenas o início do que o software de gerenciamento
integrado faz. O software também monitora o sistema para garantir que todos os componentes
continuem funcionando corretamente, e que o recurso Call Home, usado para alertar o suporte
da IBM sobre qualquer falha de hardware ou erro grave detectado, será usado. E quando chega
a hora de aplicar atualizações de firmware ao sistema, é o software de gerenciamento integrado
que será usado para orquestrar as atualizações.

IBM Storage
Data Sheet

Malha de dados global

Uma malha de dados global

O IBM Spectrum Fusion foi construído utilizando uma tecnologia líder de mercado, que fornece
acesso global aos dados de forma transparente para um aplicativo de contêiner. O aplicativo vê
os dados como outra estrutura de arquivo local. Os dados podem ser fisicamente localizados em
outra fonte de dados ou a milhares de quilômetros de distância. Esse acesso global a dados
inclui dados de objetos do S3 da cloud ou no local, dados do Network File System (NFS) da
Dell/EMC, Netapp ou outros fornecedores e qualquer sistema de armazenamento compatível
com o IBM Spectrum Scale.
Custo, acesso, agilidade
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Economize, simplifique o acesso a dados e forneça agilidade

Existem quatro maneiras importantes pelas quais os clientes podem fornecer uma melhor
infraestrutura de dados de cloud híbrida e IA: 1. Menor custo de dados com arquivamento
otimizado 2. Acesso remoto simplificado ou a migração de dados com acesso global
transparente 3. Recuperação mais rápida de aplicativos sem movimentação de dados como
com dados que podem ser acessados remotamente 4. Ingestão de dados otimizada e
colaboração de dados.
Resiliência de dados

Resiliência de dados

O IBM Spectrum Fusion desenvolveu um sistema de backup e recuperação consciente das
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aplicações. Ao descobrir o software de contêineres IBM Spectrum Protect Plus, comprovado na
indústria e integrado ao Spectrum Fusion ITOps, é possível ter uma maneira consistente não só
de fazer backup dos ambientes de contêineres OpenShift da Red Hat, mas também de
aproveitar a mesma interface para fazer backup do ambiente VMWare ou RedHat OpenShift VM.
Este é o poder do software IBM Spectrum Fusion com serviços de armazenamento “fundidos” e
solução de plataforma de armazenamento.

Configuração de hardware
O Spectrum Fusion HCI é vendido como uma solução combinada de hardware e software. Os
clientes não têm que gastar tempo especificando e adquirindo hardware que pode ser usado
para suportar eficientemente a pilha de software. Em vez disso, a equipe de desenvolvimento
do Spectrum Fusion fez o trabalho para eles, escolhendo os servidores, switches e gabinetes de
rack que são adequados para executar a pilha do software Spectrum Fusion HCI.
O IBM Spectrum Fusion HCI foi projetado para eliminar pontos únicos de falha e faz isso
incluindo hardware redundante para cada um de seus componentes críticos. A redundância não
apenas protege contra a falha de um componente, mas também possibilita a atualização do
firmware do componente sem tempo de inatividade, colocando os componentes off-line um de
cada vez para serem atualizados e reiniciados.
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Descrição do hardware

Redundância do servidor
Como já mencionado, a falha de quaisquer dois servidores da S&C pode ser tolerada sem perda
de dados. Além disso, os servidores GPU e os servidores AFM são vendidos apenas em pares
para que, caso um dos servidores falhe, haja outro servidor disponível para que os serviços GPU
ou AFM continuem disponíveis.
Tipos de servidor
O IBM Spectrum Fusion HCI tem três tipos de servidores diferentes disponíveis, cada um com
uma finalidade diferente. Consulte a Tabela 1: Detalhes de Configuração do Servidor abaixo
para obter mais informações sobre os componentes utilizados em cada tipo de servidor.
Servidores de armazenamento e computação
Os servidores de armazenamento e computação (S&C) são os blocos de construção básicos do
IBM Spectrum Fusion HCI. Cada sistema tem um mínimo de seis servidores S&C que são
combinados para criar um cluster de armazenamento do Spectrum Scale ECE. Cada um dos
servidores da S&C tem no mínimo duas unidades de armazenamento que podem ser
aumentadas até um máximo de dez unidades de armazenamento em cada servidor.

Resumo de armazenamento usável
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Discos de armazenamento
O cluster de armazenamento Spectrum Fusion é configurado usando o tipo de proteção 4+2P.
Nesta configuração, a falha de qualquer dos dois servidores de armazenamento e computação
(S&C) pode ser tolerada sem perda de dados.
As unidades de inicialização do S.O. usadas em todos os servidores Spectrum Fusion HCI são
todas configuradas em pares redundantes usando controladores de armazenamento de
hardware RAID 1.
Configuração de base
A Configuração de base inclui
Rack de 42U
Dois switches Ethernet ToR (100GbE)
Dois switches de gerenciamento Ethernet
Seis nós de armazenamento / computação 1U x86

Configuração de base

É possível expandir o IBM Spectrum Fusion HCI além do mínimo de seis servidores S&C. Os
servidores podem ser adicionados a um máximo de 20. (A menos que a opção GPU seja
selecionada, nesse caso pode haver um máximo de 18 servidores S&C.) Cada um dos servidores
S&C adicionados ao Spectrum Fusion HCI também é adicionado ao cluster de armazenamento,
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aumentando a capacidade total de armazenamento.
Rede de dados de alta velocidade

Rede de dados

O IBM Spectrum Fusion HCI possui duas redes físicas definidas dentro dela: uma rede de alta
velocidade para uso pelo cluster de armazenamento e aplicativos, e uma rede de gerenciamento
que é usada para controlar os servidores e monitorar a integridade dos servidores.
A rede de alta velocidade é construída em torno de um par de switches Ethernet de 100 Gb de
32 portas. Os switches são configurados juntos usando MLAG para criar um par redundante.
Todos os servidores S&C e os servidores GPU possuem um adaptador Ethernet de 2 portas e
100 Gb. Uma porta no adaptador é conectada ao primeiro switch de alta velocidade e a segunda
porta é conectada ao segundo switch de alta velocidade. Essas conexões de 100 GbE são
reservadas para uso pelo cluster de armazenamento Spectrum Scale ECE.
Todos os servidores S&C e os servidores GPU também possuem um adaptador Ethernet de 25
Gb de 2 portas. Usando cabos de quebra que dividem as portas de 100 GbE no switch em
quatro portas de 25 GbE, uma porta no adaptador de rede de 25 GbE do servidor é conectada ao
primeiro switch de alta velocidade e a segunda porta é conectada ao segundo switch de alta
velocidade.
Os servidores AFM não possuem um adaptador de rede de 100 GbE de 2 portas. Em vez disso,
esses servidores têm dois dos adaptadores de rede de 25 GbE de 2 portas. Novamente, usando
cabos de quebra, cada um dos adaptadores tem uma porta conectada ao primeiro switch de alta
velocidade e a outra porta conectada ao outro switch de alta velocidade.
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A rede de 25 GbE conectada destina-se ao uso do cluster Red Hat OpenShift e dos aplicativos
implantados nesse cluster.
Rede de gerenciamento

Rede de gerenciamento

A rede de gerenciamento é construída em torno de um par de switches Ethernet de 1 Gb de 48
portas. A porta IMM de cada servidor Spectrum Fusion HCI é conectada ao primeiro dos
switches de gerenciamento usando cabos CAT5e com conectores RJ45. A porta IMM
alternativa, no adaptador LOM ou OCP, é configurada para todos os servidores Spectrum Fusion
HCI e é conectada ao segundo switch de gerenciamento. Essas conexões também são feitas
usando cabos CAT5e com conectores RJ45. Tudo isso é feito para que haja redundância para
suportar as funções de gerenciamento, mesmo que um dos comutadores de gerenciamento
falhe ou um dos cabos seja desconectado.

Resumo dos componentes
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Descrição do hardware
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Por que escolher a IBM?
Desenvolvimento rápido e operações
simplificadas
• Descubra uma infraestrutura préconfigurada para desenvolver aplicativos
nativos em cloud mais rapidamente
(DevOps)
• Descubra uma solução multifuncional para
simplificar o gerenciamento com
escalabilidade para crescimento futuro
(ITOps).

Integração da cloud híbrida
• Melhore a colaboração de aplicativos
conectando dados da cloud híbrida
• Crie aplicativos e agilidade de dados com
integração do data center com recursos da
cloud pública

Menor custo da infraestrutura
• Conecte silos de dados para evitar
duplicação de dados que diminuem os
custos gerais de armazenamento
• Mescle recursos de computação e
armazenamento para diminuir os custos
gerais

Modernize as cargas de trabalho de IA
• Obtenha suporte a aplicativos acelerados
por GPU com nós de GPU NVIDIA A100

• Integre-se ao IBM Cloud Pak's para infundir
IA em toda a organização
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Para obter informações
adicionais
Para obter mais informações sobre o IBM
Spectrum Fusion ou nossa solução de
dispositivo IBM Spectrum Fusion HCI
totalmente integrada, visite nossa página de
soluções ou entre em contato com seu
representante IBM ou Parceiro de negócios
IBM. Se você ainda não tem um
representante da IBM ou Parceiro de
negócios, preencher este formulário para
agendar uma consulta com nossos
especialistas em armazenamento.
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