
Ulotka produktowa
Seria NetApp FAS8000
Reaguj szybciej na zmieniające się potrzeby informatyczne,  
dysponując zunifikowaną, skalowalną pamięcią masową  
i najlepszym w branży systemem do zarządzania danymi

GŁÓWNE ZALETY

Obsługuje więcej zadań
Obsługuje równocześnie operacje 
SAN i NAS przy użyciu jedynej  
w branży zunifikowanej, skalowalnej 
pamięci masowej.
Konsoliduje infrastrukturę
Zwiększ pojemność do 57 PB i połącz  
z posiadaną już pamięcią masową za 
pomocą funkcjonalności FlexArray.
Przyspiesza aplikacje z dużą ilością  
IOps
Zaimplementuj hybrydową pamięć 
masową z 2-krotnie większą pamięcią 
flash.
Eliminuje przestoje
Sprawdzona 99,999% dostępność da-
nych oraz możliwość wprowadzania 
zmian konfiguracyjnych bez przerywa-
nia pracy systemu.
Wnosi nową jakość
Oferuje dwukrotnie lepszy stosunek 
ceny do wydajności w porównaniu  
z poprzednią generacją.
Właściwa platforma na przyszłość
Nowoczesna pamięć masowa z no-
watorkim sprzętem oraz pełną inte-
grację z chmurą i najlepszy na rynku 
macierzowy system operacyjny.

Wyzwanie
Prowadzenie biznesu opartego na 
danych
Coraz więcej operacji biznesowych, także 
tych z obszaru,logistycznych jest wykonywa-
nych przy użyciu technologii informatycznych 
– szefowie działów IT są więc zmuszani do 
przeprojektowywania systemów macierzo-
wych. Tradycyjne wymogi, takie jak długość 
pracy macierzy, skalowalność czy efektywne 
wykorzystanie są bardzo istotne istnieją 
jednak dodatkowe czynniki jak integracja  
z chmurą, wsparcie dla SAN i NAS oraz 
efektywne zarządzanie danymi które pozwo-
lą osiągnąć przewagę nad konkurencją.
Wiele przedsiębiorstw walczy z hamującymi 
ich działania strukturalnymi ograniczeniami do-
tychczasowych systemów pamięci masowych. 
Tradycyjne macierze mogą zaspokajać pod-
stawowe potrzeby przechowywania danych, 
ale nie są w stanie sprostać bardziej zaawan-
sowanym wymaganiom współczesnych usług 
czy nowych struktur IT, takich jak chmura.
Rozwiązanie
Przyspieszenie transakcji biznesowych  
z zunifikowaną macierzą FAS8000j
Prowadzenie biznesu opartego na danych 
wymaga zupełnie nowego podejścia do kwe-
stii przechowywania danych. Potrzebne jest 
zintegrowanie wysokowydajnego sprzętu  
z elastycznym i skalowalnym oprogramowa-
niem do przechowywania danych, które ob-
służy nie tylko istniejące obciążenia, ale także 
szybko dostosuje się do nowych aplikacji 
i zmieniających się potrzeb IT.

Macierze z serii FAS8000 h w przedsiębior-
stwie zostały opracowane z myślą o takich 
właśnie potrzebach. Wsparte systemem 
operacyjnym NetApp® Data ONTAP® i zopty-
malizowane pod kątem rozbudowy systemy 
FAS8000 łączą w sobie funkcjonalności typu 
SAN i NAS. Niezależnie od sprawdzonych 
możliwości w zakresie zarządzania danymi 
systemy FAS8000 są niezwykle elastycz-
ne pod względem dostosowywania się do 
zmiennych potrzeb biznesowych przy jedno-
czesnym spełnianiu podstawowych wymo-
gów, jakie są stawiane urządzeniom  
z branży IT.
Każdy z tych systemów jest wyposażony 
w wielordzeniowe procesory Intela ®, przy-
spieszające i optymalizujące operacje zapisu 
NVRAM zgodne z architekturą PCIe gen3, 
która maksymalizuje przepustowość aplika-
cji. Rozwijany od dziesięciu lat system ope-
racyjny Data ONTAP steruje najnowszymi 
wielordzeniowymi procesorami i jest w stanie 
sprostać ciągle rosnącym wymaganiom 
w zakresie przechowywania danych Rezulta-
tem jest elastyczny i wydajny system zdolny 
do obsługiwania dużej liczby I/O .
Skalowalny system pamięci masowej 
FAS8000 oferuje wyjątkową elastyczność 
i możliwość rozbudowy do wyjątkowo 
ogromnych rozmiarów. Zunifikowane  porty 
UTA2 obsługują protokoły 16Gb Fibre  
Channel, 10GbE lub FCoE, dzięki czemu 
macierze są od razu przygotowane na każ-
dą ewentualność.



Uzyskaj więcej z posiadanych już pa-
mięci masowych
Uprość zarządzanie środowiskiem IT  
i zwiększ efektywność z istniejących już 
pamięci masowych, stosując jedyne zuni-
fikowane rozwiązanie w zakresie wirtua-
lizacji macierzy dyskowych Rozwiązanie 
do wirtualizacji innych macierzy: FlexArray 
pozwala systemowi FAS8000 wirtualizację 
(przeniesienie wszystkich funkcjonalności 
systemu DataOnTap) na macierze EMC, 
Hitachi i NetApp z serii E, konsolidując za-
rządzanie istniejącymi pamięciami w celu 
uproszczenia działania przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności i znacznym po-
prawieniu funkcjonalności.

W sumie tworzy to ujednoliconą struktu-
rę zarządzania pamięciami masowymi, 
która obsługuje mechanizmy SAN i NAS, 
upraszcza samo zarządzanie i zapewnia 
także przyszłą integrację z chmurą.

Skaluj i dostosowuj, aby sprostać 
zmiennym potrzebom
Działalność biznesowa ciągle się zmienia. 
Twoja infrastruktura związana z prze-
chowywaniem danych powinna za tymi 
zmianami nadążać. Za pomocą zunifi-
kowanego, r systemu FAS8000 możesz 
zoptymalizować i przyspieszyć funkcjono-
wanie tej infrastruktury, jeśli tylko zajdzie 
taka potrzeba. Wszystkie macierze z serii 
FAS8000 można swobodnie skalować, 
w zakresie wydajności i pojemności. 
Można je skalować w górę – poprzez 
dodawanie pojemności (kolejne póki 
dyskowe),  zwiększanie wydajności za 
pomocą pamięci typu flash, rozbudową 
do nowych kontrolerów– oraz za pomocą 
rozbudową o kolejne kontrolery (skalowa-
nie w bok) - pojedynczy klaster można bez 
trudu rozbudować do 24 węzłów i 57 PB 
pojemności.

Całe systemy lub ich części można doda-
wać lub wymieniać w sposób bezinwazyj-
ny – możliwe jest także łączenie różnych

modeli FAS – w związku z czym skalowa-
nie można realizować bez konieczności 
wyłączania całego systemu i uzgadniania 
terminu takich prac z wszystkimi zespołami 
w firmie.

Uwolnij moc z pamięci flash
Wyposażone w pamięć flash systemy 
FAS8000 działają dwa razy szybciej niż 
pamięci masowe poprzedniej generacji 
– zwiększając przepustowość, skracając 
czasy odpowiedzi i spełniając surowe wy-
magania co do jakości usług i wydajności 
Zainstalowany w nich system operacyjny 
Data ONTAP upraszcza zarządzanie pa-
mięciami flash, co w rezultacie pozwala uzy-
skać niezwykle wydajną pamięć hybrydową.

W konfiguracji hybrydowej pamięć flash 
funkcjonuje jako samozarządzająca się 
wirtualna macierz z różnymi typami dysków 
o pojemności do 18 TB na każdą parę 
kontrolerów. Dane najczęściej używane są 
automatycznie przenoszone do pamięci 
flash w czasie rzeczywistym, więc korzyści 
wynikające z zastosowania tej pamięci są 
w pełni zagwarantowane. Dzięki zintegro-
waniu pamięci flash do minimum skracają 
się czasy odpowiedzi dla hostów. Pamięć 
ta może być również skonfigurowana jako 
dedykowana pojemność pod dedykowane 
aplikacje, w tym konfiguracjiwyłącznie 
flashowych z setkami dysków SSD.

Włącz innowacje i korzystaj z nowych 
możliwości
W biznesie opartym na przechowywaniu 
danych duża wydajność i pojemność to 
jeszcze za mało. Potrzebna jest jeszcze 
możliwość wykorzystania posiadanych da-
nych do zdobycia przewagi nad konkuren-
cją i dynamicznego przydzielania zasobów 
dla bardziej wymagających operacji.

Zastosowana w systemie FAS8000 kontrola 
dostępu z uwzględnieniem ról i narzędzia 
automatyzujące  konfigurację macierzy pod 
specyficzne rozwiązania upraszczają

procesy alokowania danych i ich ochrony, 
więc samo przypisywanie zasobów może 
się odbywać szybciej. Możliwość klonowa-
nia z oszczędzaniem przestrzeni dyskowej 
umożliwia niemal natychmiastowe tworze-
nie kopii danych, które mogą być przydatne 
w rozwiązaniach wirtulizacyjnych i develo-
perskich.

Zyskaj system o 100% dostępności  
i prostej obsłudze
Systemy z serii FAS8000 do przechowy-
wania danych w przedsiębiorstwie zostały 
tak opracowane, aby mogły spełnić nawet 
najbardziej rygorystyczne wymagania 
w zakresie dostępności. W każdym modelu 
zapewniono co najmniej 99,999% dostęp-
ności poprzez kompleksowe podejście 
do zabezpieczenia  systemu, obejmujące 
m.in. (ACP), nieulotne pamięci NVRAM 
oraz zintegrowane z macierzą procesory 
serwisowe. Wszystkie urządzenia I/O – 
włącznie z wbudowanymi portami – mogą 
być niezależnie resetowane, aby pozwolić 
systemowi na ich ponowne wykrycie i przy-
wrócenie właściwego działania.

Aktualizowanie oprogramowania i fir-
mware, naprawy i wymiany podzespołów, 
równoważenie obciążenia i technologiczne 
odświeżanie odbywają się bez żadnych 
przerw w działaniu systemu. Technologie  
SW NetApp chronią dane, przyspieszają 
ich odzyskiwanie i łatwo integrują się  
z wiodącymi aplikacjami na rynku.

Zaawansowane oprogramowanie za-
pobiega przekształcaniu się drobnych 
problemów w poważne awarie. Pierwsze 
Oznaki zagrożeń są ciągle monitorowane, 
a administratorzy systemu i/lub serwisanci 
z NetApp są o nich powiadamiani, aby 
odpowiednio wcześnie usunąć usterki mo-
gące mieć negatywny wpływ na działanie 
systemu.

Rysunek 1. Kontrolery NetApp FAS8000.



PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU FAS8000
Wszystkie dane zawarte w tej tabeli dotyczą konfiguracji z podwójnym kontrolerem „active-active”.

      FAS8060 FAS8040 FAS8020

Maksymalna pojemność przed 
sformatowaniem

4800 TB 2880 TB 1920 TB

Maksymalna liczba napędów dyskowych 1200 720 480

Obudowa kontrolera 6U 6U 3U

Pamięć 128 GB 64 GB 48 GB

Pamięć flash w warstwie magazynu wirtualnego

Maksymalne zasoby Flash Cache™ 8 TB 4 TB 3 TB

Maksymalne zasoby Flash Pool™ 18 TB 12 TB 6 TB

Łączna ilość pamięci flash 18 TB 12 TB 6 TB

NVMEM/NVRAM 16 GB 16 GB 8 GB

Gniazda rozszerzeń PCIe 8 8 4

Wbudowane układy we/wy: UTA 2 (16Gb FC, 
FCoE, 10GbE – dołączona obsługa)

8 8 4

Wbudowane układy we/wy: GbE 8 8 4

Wbudowane układy we/wy: 10GbE 8 8 4

Wbudowane układy we/wy: 6Gb SAS 8 8 4

Obsługiwane protokoły zapisu danych                  FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, HTTP, FTP

Wersja systemu operacyjnego Data ONTAP 8.2.1 lub nowszy

Obsługiwane konfiguracje Konfiguracje Cluster-mode
• Klaster jednokontrolerowy
• Klaster dwukontrolerowy bez przełączników
• Klaster dwukontrolerowy z przełącznikami
Konfiguracje 7-mode
• Pojedynczy kontroler
• Rozwiązanie HA (dwa kontrolery) 
Konfiguracje MetroCluster
• rozwiązanie  „active-active” z rozciągnięciem MetroCluster™ (bez przełączników)
• rozwiązanie „active-active” z podłączonym systemem MetroCluster (z przełącznikami)

Obsługiwane półki dyskowe DS2246 (2U; 24 napędy, 2,5” SFF) 
DS4246 (4U; 24 napędy, 3,5” LFF) 
DS4486 (4U; 48 napędów, 3,5” LFF) 
DS4243 (4U; 24 napędy, 3,5” LFF)

Półki DS14 (mk2-AT, mk4) 

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 2000, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows XP, 
Linux®, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware®, ESX®

ObSŁUGA KLASTRÓW DATA ONTAP
Wszystkie dane zawarte w tej tabeli dotyczą konfiguracji z podwójnym kontrolerem „active-active”.

Węzły klastra NAS: Do 24 nodów
SAN: Do 8 nodów
Node = pojedyncze kontrolery pamięci masowej

Łącza komunikacji danych między klastrami Podwójne 10GbE w FAS8020
Podwójne lub poczwórne 10GbE w FAS8040 i FAS8060

Pojemność klastra Do 57 PB
Do 216 TB Flash Cache i/lub Flash Pool



               OPROGRAMOWANIE SERII NETAPP FAS8000
Funkcje/oprogramowanie zawarte  
w Data ONTAP

Wydajność: FlexVol®, deduplikacja, kompresja i dynamiczna alokacja danych (thin provisioning)
Dostępność: MetroCluster*, Multipath I/O i MultiStore®* 
Ochrona danych: RAID-DP®, Snapshot i Open Systems SnapVault® 
Sprawność: FlexCache® i FlexShare®

Zarządzanie: Workflow Automation, System Manager i Unified Manager

Programy z dodatkowymi funkcjami (opcjonalne)

Opis oprogramowania FlexArray: Pełna wirtualizacja pamięci masowej w istniejących macierzach podłączonych do 
systemów FAS8000 
OnCommand balance dla NetApp: Zaawansowane analizy środowisk fizycznych i wirtualnych
SnapRestore: Oprogramowanie przywracające kopie migawkowe w ciągu kilku sekund 
SnapMirror: Szybkie, wydajne i elastyczne odzyskiwanie po awarii 
FlexClone: Natychmiastowe wirtualne kopie baz danych lub maszyn wirtualnych
Pakiet SnapManager: Backup danych związanych z aplikacjami i maszynami wirtualnymi, 
odzyskiwanie i klonowanie danych
SnapVault: Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych całych dysków i archiwów online 
w pamięci podstawowej lub drugorzędnej w ciągu kilku minut, a nie godzin lub dni.
Premium bundle: Niemal wszystkie programy dodatkowe zebrane dla wygody użytkownika 
w jeden pakiet (bez programów FlexArray i OnCommand Balance)
Protokoły magazynowania danych: Natywna obsługa protokołów SAN i NAS (iSCSI, FC, NFS, 
CIFS/SMB). W razie potrzeby można dokupić inne protokoły

*Obsługiwane tylko w konfiguracji 7-trybowej
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OnCommand Balance for NetApp
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Zbuduj platformę na przyszłość

Gdy w grę wchodzą długoterminowe inwe-
stycje w infrastrukturę macierzową, pod-
stawowe znaczenie mają całkowity koszt 
posiadania i możliwości dostosowawcze 
do nowych projektów w  IT. Systemy 
FAS8000 uwolnią twoje dane i zwiększą 
produktywność pracowników

Poza znaczącym wzrostem stosunku 
wydajności do ceny – dwukrotnie w porów-
naniu z poprzednią generacją – platforma 
FAS8000 oferuje jedne z najlepszych  
w branży technologie związane z przecho-
wywaniem danych, takie jak deduplikacja, 
kompresja, dynamiczna alokacja zasobów 
(thin provisioning) i zajmujące mało miej-
sca kopie migawkowe Snapshot™.  
Znacząco Zmniejsza to koszt przechowy-
wania jednego gigabajta danych.

Zoptymalizuj korzystanie z hybrydowej 
chmury
Systemy FAS8000 zostały zoptymalizowa-
ne pod kątem integracji z chmurą – bloki 
szybkiej pamięci flash, natywna obsługa 
wielu srodowisk (multi-tenancy), prioryte-
tyzacja usług (QoS), wprowadzanie zmian 
bez przerywania pracy i łatwo definiowalne 
warstwy usług. Pamięć masowa może być 
szybko przydzielana w celu zapewnienia 
określonych poziomów usług, a dane moż-
na przenosić między systemem FAS  
a pamięcią EMC lub HDS zarządzaną 
przez system FAS, co sprawia, że aplika-
cje nie są przypisane na stałe do konkret-
nego urządzenia.

System Data ONTAP umożliwia bez-
problemowe i dynamiczne przenoszenie 
danych między chmurami, więc nie ma 
problemu z integracją pomiędzy lokalną 
pamięcią masową a dostawcami usług 
chmurowych, nawet tak wielkimi jak  
Amazon Web Services, w celu utworzenia 
chmury hybrydowej. Jako numer jeden 
wśród systemów macierzowych oferowa-
nych dla infrastruktury chmury publicznej*, 
system Data ONTAP pełni rolę uniwersal-
nej platformy, w związku z czym możesz 
rozwijać swoją długoterminową strategię 
chmurową najbardziej odpowiednią dla 
Twojej działalności biznesowej, nie rezyg-
nując z używania technologii storage  
i zarządzania, które już znasz i do których 
masz pełne zaufanie.

Zwiększ wartość swojego biznesu, 
bazując na inwestycjach
Jeśli planujesz odświerzyćsystem macie-
rzowy, potrzebujesz specjalistycznej wie-
dzy na temat wdrażania dużych systemów 
lub chcesz poprawić wydajność posiada-
nej infrastruktury, eksperci z NetApp  
i nasi certyfikowani partnerzy są do Twojej 
dyspozycji.

Firma NetApp chętnie pomoże Ci w uzu-
pełnieniu i usprawnieniu środowiska infor-
matycznego, oferując pełny pakiet usług 
wspomagających właściwe wykorzystanie 
zakupionych produktów i rozwiązań  
NetApp.

Nasz pakiet usług w zakresie rozwiązań IT 
obejmuje:

• Usługi strategiczne. Dostosujemy śro-
dowisko informatyczne do Twoich celów 
biznesowych.

• Usługi projektowe. Zaplanujemy opty-
malne środowisko do przechowywania 
danych.

• Usługi wdrożeniowe. 
Zaimplementujemy sprawdzoną architek-
turę i przygotujemy środowisko pamięci 
masowych.

• Usługi eksploatacyjne. Dbamy o cią-
głość działania systemu przy zachowaniu 
jego zalet i wydajności.

Ponadto NetApp   zapewnia szczegółową 
wiedzę i usługi edukacyjne, które umożli-
wiają niespotykany gdzie indziej dostęp do 
naszych globalnych zasobów technicznych 
i własności intelektualnej. Więcej informacji 
znajduje się pod adresem www.netapp. 
com/services.

* Analiza „IDC Storage Users Demand Study 2013 - Spring Edition”, IDC #244209, 
listopad 2013.

O firmie NetApp
Firma NetApp tworzy innowacyjne rozwią-
zania w obszarze przechowywania i ochro-
ny danych oraz zarządzania nimi. Jej pro-
dukty przynoszą wymierne oszczędności 
i przyspieszają rozwój w biznesie. Więcej 
informacji na temat naszej pasji, jaką jest 
pomaganie firmom na całym świecie  
w ich rozwoju, znajduje się na stronie  
www.netapp.com.
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