
Hiperconvergència 
& Cloud On Premise 

 



Portfoli 
Producte Cloud (al nostre datacenter) 

–   CloudVDI: VDI as a Service amb hardware dedicat al nostre datacenter 

–   CloudDesktops: Desktop as a Service, amb accés RDS (Microsoft Terminal 

Services) o bé ICA/HDX (Citrix XenApp) 

–   CloudApps: Software as a Service, amb accés RDS (Microsoft Terminal 

Services) o bé ICA/HDX (Citrix XenApp) 

Producte On-Premise (al datacenter del client) 

–   On-premise VDI: VDI as a Service amb hardware dedicat al datacenter del 

client 

–   On-premise HCI: Infraestructura hiperconvergent per virtualització de servidors, 

de escriptoris o mixta al datacenter del client 

Tots els productes, són en pagament per ús, SENSE INVERSIÓ INICIAL 



On Premise o Cloud? 

Cloud 

o  Traslladar totes les càrregues de treball 
dels PCs I servidors al Cloud. 

o  Beneficiant-se d'un model de 

pagament per ús. 

o  Eliminant totalment la inversió en 
hardware de propietat  

o  Reduint els costos derivats del seu 
manteniment. 

o  Obtenint grans millores en productivitat, 

mobilitat i disponibilitat. 

 

On Premise 

o  La millor solució per a organitzacions que 
vulguin conservar tota la infraestructura 

IT a les seves instal·lacions. 

o   Beneficiant-se d'un model de 

pagament per ús. 

o  Eliminant totalment la inversió en 
hardware de propietat  

o  Reduint els costos derivats del seu 
manteniment. 

o  Obtenint grans millores en productivitat, 

mobilitat i disponibilitat. 

 



Evolució a hiperconvergència 
 



 
 

 

 

 

l  Servidors 

l  Integren CPU i RAM à Recursos de computació solament 

l  Emmagatzematge 

l  Cabines de discos 

l  Cares 

l  Requereixen administració específica 

l  Presenten problemes de continuïtat de negoci (un sol joc de 

discos) 

l  Requereix xarxa dedicada per tenir bon rendiment (FC) 

l  Emmagatzematge local 

l  Poc flexible 

l  No permet aprofitar avantatges de la virtualització (tipus 

vMotion, per exemple)   

 

Model tradicional 



 
 

 

 

 

l  Xarxa 

l  Normalment Ethernet 1 Gbps 

l  Possibles VLANs 

l  En solucions amb iSCSI, a vegades comparim xarxa tràfic VMs i 

trafic Storage 

l  SAN 

l  En solucions una mica més complexes, xarxa SAN FC dedicada 

per accés al storage 

l  Requereix HBAs molt cares en els servidors 

l  Requereix Switchos FC cars i complexes de manejar 

 

Model tradicional (II) 



 
 

 

 

 

l  Relació amb múltiples “vendors” 

l  Servidors 

l  Cabina 

l  Xarxa Ethernet 

l  Xarxa FC 

l  Problemes de compatibilitat 

l  Verificar matrius de compatibilitat 

l  Establir responsables 

l  Per exemple, si tinc un problema d’accés al storage, de qui 

és responsabilitat? De Vmware, de Dell, de HP, de Brocade, 

de NetApp? 

l  Si vull canviar només un element? 

 

Model tradicional (III) 



 
 

 

 

 

l  Propiciat per l‘aparició de tecnologies de xarxa >= 10 Gbps 

l  Similar al equema tradicional, però sense xarxa FC per storage 

l  Convergeix només a nivell de xarxa 

l  Seguim tenint el mateix problema 

l  CPU + RAM 

l  Storage separat 

l  Coll d’ampolla en accés a storage,  

l  especialment si SSD 

l  Agreujat pel fet de compartir xarxa entre Storage i VMs 

l  Escalabilitat limitada 

l  Podem creixer en servidors, però la cabina s’ha de canviar per 

assolir nous nivells de prestacions 

  

 

Model convergent 



 
 

 

 

 

l  Els sistemes hiperconvergents busquen simplificar la complexitat 

actual.  

l  Integren l’hipervisor, els servidors físics, la xarxa, i l’emmagatzematge  

en una única infraestructura simplificada. 

l  El resultat és un cost d’infraestructura menor, una informàtica més 

ràpida i una simplificació de a gestió de la IT. 

l  En una única appliance, integrem recursos de computació, networking 

i SAN. 

l  És una solució modular 

l  Concepte de Software Defined Datacenter 

  

 

Model hiperconvergent 



Model hiperconvergent (II) 

•  Com a concepte, neix fa anys en els grans operadors de serveis cloud, tipus 
Facebook, Amazon, Google, etc. 

•  Bàsicament de la necessitat de una solució infinitament escalable. 
•  Com a realitat en el mercat, fa relativament poc temps 

•  Propiciat per combinació de abaratiment de SSDs + abaratiment de xarxes 
ràpides (10 Gbps o més) 

•  El model tradicional amb cabina o el model convergent no podien 
aprofitar el rendiment extrem dels discos SSD 

•  El model tradicional amb storage local pot aprofitar el rendiment dels 
SSD però sense garanties de continuïtat de negoci 

• El model hiperconvergent permet combinar l’escalabilitat en espai de les 
cabines i l’aprofitament del rendiment del storage local, a través dels 
conceptes de informàtica distribuïda 

 
 

 
 



Model hiperconvergent (III) 

Simplicitat de creixement 

Podem iniciar amb 2 nodes i anar creixent sumant nodes addicionals. 

 

Solució integral 

Quan sumem un node a la plataforma, estem sumant:  capacitat de computació, 

emmagatzematge i networking, permetent un creixement lineal en el temps.  

 

Més flexible, simple i econòmica 

Implementar un Cloud Privat utilitzant una infraestructura hiperconvegent és la 

manera més flexible, simple i econòmica, tant des del punt de vista tècnic com 

operatiu o de costos, de passar d’un model basat en la inversió i manteniment a 

un model basat en la despesa per capacitat.  



Esquema hiperconvergent 



Tràfic SYNC 

Tràfic VMs 

Esquema hiperconvergent 



Tràfic DFS 

Tràfic VMs 

Esquema hiperconvergent 



Cloud On-Premise (I) 

•  Virtualització de servidors. 

•  Substitució de solucions de virtualizació obsoletes 

•  Servidors desfassats 

•  Cabines amb discos magnètics 

•  Xarxes anticuades (FC o iSCSI 1 Gbps) 

•  Virtualització d’entorns físics encara no virtualitzats 

•  Excepte aquells que són NO-x86 

•  Per exemple, HP/UX o AS/400 o coses molt especials 

•  Virtualització d'escriptoris. 

•  Canvi de PCs a escriptoris virtuals per facilitat mobilitat, gestió del 

parc de PCs, etc. 



Cloud On-Premise (II) 

•  Avantatges del model Cloud 

•  Pagament per ús:  

•  No cal pagar per capacitat ociosa, només per la capacitat de 

computació i storage que es necessita 

•  No cal preveure què necessitarem dintre de X anys 

•  Gestió compartida: 

•  Cloudgrup es fa càrrec del manteniment de tota la infraestructura 

•  El client només gestiona allò que li aporta valor 

•  Un sol interlocutor 

•  Ja no cal barallar-se amb Care Packs, garanties, renovacions, 

recanvis, etc. 

•  Nosaltres ens encarreguem de tot 



Cloud On-Premise (III) 

•  Determinar necessitats 

•  Inventari actual 

•  Mínima previsió de creixement 

•  Gràcies al nostre model de pagament per ús. 

•  Dimensionament del desplegament inicial 

•  Planificació de la migració 

•  Està l’entorn ja virtualitzat? 

•  Volem conserver el mateix hipervisor? 

•  Es vol aprofitar per fer migració/actualització de versions de SO? 



Cloud On-Premise (IV) 

•  Desplegament 

•  Instal·lació del hardware 

•  Instal·lació del hipervisor 

•  Instal·lació del sistema de hiperconvergència 

•  Migració dels serveis existents 

•  Formació 

•  Acompanyament 

•  Evolució a Cloud Off-premise 

•  En una segona fase, podem portar aquest Cloud Privat a un 

datacenter extern (preferentment, el nostre propi datacenter) 



www.cloudgrup.com 
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