Unified Controller

UC3200

Aktív-aktív SAN-tároló az
üzletmenet szempontjából
létfontosságú szolgáltatásokhoz

Főbb jellemzők
• Nagy teljesítményű, aktív-aktív SAN tárolási
megoldás, amely a Fibre Channel (FC)3/
iSCSI protokoll támogatásával biztosítja a
szolgáltatások zavartalan működését
• A 140 000 4K feletti véletlenszerű írási IOPS1
értékkel nagyvállalati szintű teljesítmény kis

A high-availability SAN-környezeteknek megfelelően
kialakított Synology Unified Controller UC3200
aktív-aktív architektúrája garantálja a szolgáltatások
zavartalan működését. Egyszerű kezelőfelületével
rugalmas adatvédelmet kínál, és segít leszorítani a
létfontosságú szolgáltatások állásidejét. Az UC3200
eszközhöz 5 éves korlátozott Synology garancia jár.

késéssel
• Rugalmas, akár 36 meghajtóig bővíthető
kapacitás az RXD1219sas bővítőegységekkel2
• Egyszerűen kezelhető LUN-előkészítés és
biztonsági mentések pillanatfelvétel-készítési és
replikálási funkciókkal
• Az adatok integritásának fenntartása a memóriagyorsítótár beépített védelmével mindkét
vezérlőcsomóponton
• Virtualizálásra kész: kompatibilitás a
VMware vSphere®, a Microsoft Hyper-V®, a
Citrix® XenServer és az OpenStack® Cinder
rendszerekkel
• A Synology 5 éves korlátozott garanciájával4
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Nagy teljesítmény és rugalmas méretezhetőség
Az UC3200 költséghatékony és megbízható SAN-megoldás a
Fibre Channel (FC)3/iSCSI protokoll támogatásával az üzletmenet
szempontjából létfontosságú környezetekhez. A 2U egység méretű
házban aktív-aktív vezérlők helyezkednek el, amelyek Intel® Xeon®
D-1521 négymagos processzorral működnek. A 140 000 feletti 4K
véletlenszerű írási IOPS érték alapján alkalmas a munkaterhelések
széles körének támogatására.
Az UC3200 lehetővé teszi a kis mérettel való kezdést, és később a szükség
szerinti bővítést. Az alapváz 12 db 3,5/2,5 hüvelykes SAS interfészt
használó meghajtót tartalmaz, és ez 36 SAS-meghajtóra bővíthető
két 12 lemezhelyes RXD1219sas bővítőegység csatlakoztatásával. A
hálózatkezelés az alapértelmezett 10 GbE és a két 1 GbE RJ-45 portról
bővíthető további 10 GbE/25 GbE hálózati adapterekkel vagy 16 Gb FC
állomásbusz-adapterekkel mindkét vezérlőn.

Aktív-aktív vezérlőmodulok

Megbízhatóság, kompromisszumok nélkül
Az aktív-aktív vezérlőrendszer a rendszer maximális üzemidejét
biztosítja az üzletmenet szempontjából kulcsfontosságú alkalmazásoknál.
A két vezérlő között nagy sebességű NTB (nem transzparens híd)

Aktív-aktív kialakítás
Az UC3200 aktív-aktív kialakításának
köszönhetően megszakítás nélküli
szolgáltatásokat kínál, kielégítve az
üzletmenet szempontjából létfontosságú
környezetek iránti nagyvállalati igényeket.

segítségével megvalósított összeköttetés zökkenőmentes átmenetet tesz
lehetővé a csomópontok között, ha az egyik modul elérhetetlenné válik.
A továbbítás alatt adatok megfelelőbb védelmét biztosítja a két vezérlő
közötti szinkronizált memória-gyorsítótár architektúra.

Beépített adatvédelem
Az UC3200 által támogatott Synology Snapshot Replication
ütemezhető, szinte azonnali adatvédelmet biztosít a LUN egységek
számára. Akár 4096 rendszerszintű pillanatfelvétel készítését

Snapshot Replication
A Snapshot Replication ütemezhető és szinte
azonnali adatvédelmet nyújt. Lehetővé teszi
a pillanatfelvételek távoli helyre történő
replikálását, így katasztrófa esetén is biztosítja
az adatok rendelkezésre állását.

támogatja, valamint az adatok egyszerűen replikálhatók biztonsági
mentési rendszerbe. Az alkalmazástudatos pillanatfelvételek és a gyors
helyreállítási lehetőségek segítségével az informatikusok egyszerűen
visszavonhatják a nem kívánt módosításokat.
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A Fibre Channel támogatása
Az UC3200 teljes mértékben támogatja a Fibre Channel környezeteket.
Az Ethernet protokollhoz viszonyítva a Fibre Channel használata
kevesebb processzorterheléssel jár, így még nagyobb teljesítmény és
kisebb késés érhető el.
Az UC3200 felügyelete FC környezetben egyszerű, és ugyanazon a
Synology SAN Manager kezelőfelületen hajtható végre. A Synology
meglévő virtualizálási eszközei, például a Storage Console for VMware
and Windows Servers, a protokolltól függetlenül zökkenőmentesen
működnek.

Megszakítás nélküli iSCSI szolgáltatás
virtualizáláshoz
Az UC3200 egyszerűen kezelhető felületével lehetővé teszi a hatékonyabb

Virtualizálásra kész
Az UC3200 optimalizált és tanúsítvánnyal
rendelkező tárolási megoldást nyújt a
népszerű virtualizációs környezetekhez.

munkavégzést. A VMware vSphere® 6.5 és a VAAI integrációja segít
a tárolási műveletek tehermentesítésében, és optimalizálja a számítási
teljesítményt. A Windows Offloaded Data Transfer (ODX) funkció
felgyorsítja az adatátvitelt és az áttelepítést, az OpenStack Cinder
támogatása révén pedig blokkalapú tárolási hellyé is átalakíthatja UC3200
eszközét.

Egyszerű és intuitív kezelés
A DSM UC operációs rendszerrel működtetett UC3200 minden lehetséges
területre kiterjedő funkciókat kínál, és a DSM használata is könnyen
tanulható. A leegyszerűsített kezelőfelületnek köszönhetően egyetlen
felügyeleti portálról kezelheti a két vezérlőt. A beépített figyelőfunkciók
a lehető legfrissebb, valós idejű állapotot jelzik, valamint időben
értesítenek a fontos eseményekről, ami lehetővé teszi a rendszergazdák
számára a helyzet megfelelő kezelését.
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10 GbE RJ-45 (10GBase-T) port
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Bővítőportok

13

Visszaállítás gomb

Műszaki adatok
Hardver
CPU (vezérlőnként)

Intel Xeon D-1521, 4 magos, 2,4 GHz, turbó üzemmódban max. 2,7 GHz

Hardveres titkosítómotor

Van (AES-NI)

Memória (vezérlőnként)

8 GB DDR4 ECC UDIMM (64 GB-ig bővíthető)

Kompatibilis meghajtótípusok

12 db 3,5 hüvelykes/2,5 hüvelykes SAS SSD/HDD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)

Működés közben cserélhető meghajtó

Igen

Külső portok (vezérlőnként)

1 db bővítőport

Méret (Ma x Sz x Mé)

• 88 × 430,5 × 692 mm
• 88 x 482 x 724 mm (fogantyúkkal)

Tömeg

19,7 kg

LAN-portok (vezérlőnként)

• 2 db 1 GbE RJ-45
• 1 db 10 GbE RJ-45 (10GBASE-T)

PCIe 3.0 bővítőhelyek (vezérlőnként)

• 1 db 8 sávos x8 bővítőhely
• 10 GbE/25 GbE teljesítményű hálózati adapterek támogatása
• 16 Gb FC állomásbusz-adapter támogatása

Rendszerventilátorok

4 db (60 × 60 × 51 mm)

Váltakozó áramú bemeneti
tápfeszültség

100–240 V AC

Tápfrekvencia

50/60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet

0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)

Tárolási hőmérséklet

-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)

Relatív páratartalom

5–95% RP

Maximális üzemeltetési magasság

5000 m (16 400 láb)
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Az OS általános jellemzői
Hálózati protokollok

Fibre Channel, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP

Fájlrendszerek

Btrfs (csak belső)

Támogatott RAID-típusok

Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1

Tárhelykezelés

• Különálló kötet maximális mérete: 108 TB
• Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 40965
• Belső kötetek maximális száma: 32

SSD-gyorsítótár

Olvasási-írási gyorsítótár támogatása

Virtualizálás

VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

Támogatott kliensek

Windows Server® 2008 és újabb, VMware® 5 és újabb, Oracle® Solaris 10 és újabb, Citrix® XenServer 7.2 és újabb, SUSE® Linux ES 11 és újabb,
Red Hat® ES 6.10 és újabb

Támogatott böngészők

Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 és újabb verziók, Safari® 10 és újabb verziók; Safari (iOS 10 és újabb verziók), Chrome
(Android™ 6.0 és újabb verziók) táblagépeken

Felhasználói felület nyelve

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,

Csomagok és alkalmazások
SAN Storage
• iSCSI Target tárolók maximális száma: 128
• LUN egységek maximális száma: 128
• LUN-klónozás/-pillanatfelvétel támogatása

SAN Manager

Adatvédelem
Snapshot Replication

Replikációk maximális száma: 32

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem

Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

•
•
•
•

1 db UC3200 főegység
1 db gyorstelepítési útmutató
1 db kiegészítő csomag
2 db tápkábel

Választható tartozékok

•
•
•
•
•

DDR4 ECC UDIMM: D4EC-2666-8G/D4EC-2666-16G
Bővítőegységek: RXD1219sas
10 GbE hálózati adapter: E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2
25 GbE hálózati adapter: E25G21-F2
Csúszókeretkészlet: RKS1317

Garancia

5 év4

*A típusok műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. A tényleges teljesítményadatok a környezettől, a használattól és a konfigurációtól függően eltérhetnek.
2. Az UC3200 eszköz akár 36 meghajtó 2 db RXD1219sas egységgel történő használatát is támogatja (külön megvásárolható).
3. A Synology SAN Manager és a Fibre Channel támogatása a DSM UC 3.1-es verziójától érhető el. Külön megvásárolható kompatibilis FC állomásbusz-adapter
szükséges.
4. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/
company/legal/warranty.
5. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók a SAN Manager és a Snapshot Replication által készített pillanatfelvételek.
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