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HP Moonshot – nowe 
możliwości

HP Moonshot to precyzyjnie zaprojektowany system, który umożliwia 
dokładne dopasowanie się do przetwarzanego obciążenia, a przy 
tym charakteryzuje się małymi gabarytami oraz dużą efektywnością 
energetyczną.

Potrzebny jest nowy model systemów komputerowych

Występujące obecnie współzależne tendencje, określane hasłowo jako „chmura”, „mobilność”, 
„big data” i „bezpieczeństwo”, stymulują bardzo szybki wzrost, ograniczony jedynie możliwościami 
infrastruktury, czyli właśnie tego elementu, który taki wzrost umożliwia. Szacuje się, że w roku 2020 
będzie istnieć 30 mld urządzeń, 40 bilionów gigabajtów danych oraz 10 mln aplikacji mobilnych 
używanych przez 8 mld ludzi. Sam rząd wielkości tych liczb świadczy w sposób oczywisty, że istnieje 
potrzeba zmiany, ponieważ współczesna infrastruktura informatyczna nie może zapewnić trwałego 
wzrostu z uwagi na zajmowane przez nią miejsce, ilość zużywanej energii oraz koszty.

HP ma jednak odpowiedź na to wyzwanie: odpowiedzią tą jest system HP Moonshot.

HP Moonshot zmienia reguły gry

HP Moonshot to system inny niż wszystkie. Oznacza ogromny postęp w dziedzinie projektowania 
infrastruktury oraz zapewnia przełomowe zwiększenie sprawności i skalowalności dzięki przydzielaniu 
zasobów procesorów, pamięci operacyjnej i pamięci masowej w dokładnie takiej ilości, jaka jest 
potrzebna. Koncepcja jest bardzo prosta: zamiast procesorów do ogólnych zastosowań stosuje się 
bardziej efektywne energetycznie układy typu SoC (system on chip – system w układzie scalonym), 
które zawierają zintegrowane akceleratory dostosowane do poszczególnych rodzajów obciążenia.

Ale na tym nie koniec. System cechuje się ponadto konwergencją infrastruktury: jego obudowa 
zawiera wszystkie typowe zasoby tradycyjnego serwera, tj. układy zasilania i chłodzenia, 
podsystem zarządzania, matryce przełączające oraz przełączniki sieciowe. Wszystkie te 
zasoby są współdzielone w obrębie puli 45 kaset serwerowych podłączanych podczas pracy. 
Konstrukcja taka zapewnia bardzo wysoką gęstość upakowania oraz ogromne możliwości 
skalowania bez zwiększania złożoności i nakładów na zarządzanie. Kompletny system HP 
Moonshot składa się z następujących elementów:

• kasety serwerowe HP Moonshot – są zdolne do przetwarzania bardzo różnych 
rodzajów obciążenia i optymalizowane pod kątem danego rodzaju obciążeń, dzięki czemu 
zapewniają wysoką wydajność oraz korzystną charakterystykę ekonomiczną;

• obudowa HP Moonshot – zaprojektowana w sposób zapewniający niezależność 
komponentów, ma wysokość 4,3U i mieści 45 kaset serwerowych, dwa przełączniki 
sieciowe oraz komponenty infrastruktury;

• porty łączy nadrzędnych i przełączniki HP Moonshot – zapewniają elastyczne 
możliwości połączeń sieciowych o małych opóźnieniach i dużej przepustowości.

Dlaczego HP Moonshot?

HP Moonshot to zintegrowany system serwerowy, który zapewnia zasoby odpowiednie do 
danego obciążenia oraz korzystną charakterystykę ekonomiczną, dzięki czemu pozwala na 
optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury. HP Moonshot umożliwia:

• optymalizowanie wydajności aplikacji – użycie zasobów najbardziej odpowiednich do 
danego obciążenia, a tym samym uniknięcie płacenia za zasoby informatyczne, które nie 
są w pełni wykorzystywane;

• radykalna poprawa charakterystyki ekonomicznej — lepsze wykorzystanie 
powierzchni centrum przetwarzania danych i zasilania, a równocześnie zmniejszenie 
złożoności;

• przyśpieszenie wprowadzania innowacji biznesowych – szybsze reagowanie na 
potrzeby biznesowe i utrzymanie się w czołówce technologicznej.

„Dzięki systemowi HP Moonshot  
w centrum przetwarzania  
danych zaprojektowanym na  
5 tys. serwerów możemy obecnie 
zainstalować około 30 tys. 
serwerów. Oznacza to, że nasze 
dotychczasowe centrum generuje 
znacznie większe przychody”2.

– Christoph Herrnkind, dyrektor ds. operacyjnych, 
myLoc managed IT AG

Znacznie bardziej ekonomiczna infrastruktura

System HP Moonshot zapewnia obniżenie kosztów 
energii zużywanej na zasilanie i chłodzenie.  
Gdy HP przeniósł swoje własne strony internetowe  
i obiekty z dotychczasowych serwerów na system 
HP Moonshot, zużycie energii zmniejszyło się aż  
o 89%1.

1  Na podstawie wewnętrznych analiz i szacunków HP,  
w porównaniu z tradycyjnymi serwerami.

2  h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.
aspx?docname=4AA5-3549ENW&cc=us&lc=en
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„Po raz pierwszy od lat widzę, że ktoś naprawdę przemyślał od nowa 
fundamentalne koncepcje dotyczące sprzętu. System HP Moonshot 
został zaprojektowany przez ludzi, którzy usiedli i zapytali: Jak zrobić 
to inaczej niż dotąd? Jak możemy sprawić, by system był mniejszy, 
szybszy, tańszy i efektywniejszy energetycznie?”

– S. Ryan Quick, główny architekt, dział zaawansowanych technologii (Advanced Technology Group), PayPal

Rozwiązanie dostosowane do danego obciążenia

HP Moonshot umożliwia przetwarzanie wyspecjalizowanego obciążenia bez konieczności 
wdrażania kosztownych wyspecjalizowanych platform.

Zintegrowana infrastruktura internetowa
System z serwerami HP ProLiant m300 Server Cartridge
Jeśli działalność danego przedsiębiorstwa jest oparta na usługach internetowych, musi ono 
zapewnić odpowiednią szybkość usług oraz elastycznie reagować na wymagania szybko 
rosnącej liczby klientów. Skalowanie tradycyjnej infrastruktury montowanej w stelażu jest 
trudne ze względu na problemy i ograniczenia związane ze złożonością zarządzania, zasilaniem 
oraz zajmowanym miejscem. Dlatego w przypadku tradycyjnych serwerów dział informatyczny 
często ma trudności z zaspokojeniem rosnących potrzeb biznesowych. Natomiast kasety 
serwerowe HP ProLiant m300 Server Cartridge, w które jest wyposażony system HP Moonshot, 
pozwalają na zwiększenie wydajności, rozbudowę pomimo ograniczonej powierzchni oraz 
uzyskanie charakterystyki ekonomicznej umożliwiającej utrzymanie konkurencyjności 
przy dalszym skalowaniu. Serwery ProLiant m300 z procesorami Intel® Atom Processor 
C2750 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności aplikacji i usług 
internetowych przy skalowaniu poziomym.

Hosting stron internetowych
System z serwerami HP ProLiant m350 Server Cartridge
W branży zarządzanych usług hostingu stron internetowych występuje duża konkurencja  
i aby przyciągnąć nowych klientów, przedsiębiorstwa muszą stale się rozwijać oraz oferować 
wciąż nowe usługi i warstwy. Kasety serwerowe HP ProLiant m350 Server Cartridge, w które 
jest wyposażony system HP Moonshot, cechują się innowacyjną architekturą opartą na jednej 
prostej zasadzie projektowej: dopasowanie wyspecjalizowanych serwerów do obciążenia, tak, 
aby uzyskać optymalne efekty w środowisku hostingu stron internetowych. Każdy serwer 
jest wyposażony w 8 rdzeni, a system zawiera maksymalnie 180 serwerów, co zapewnia 
najwyższą gęstość upakowania na potrzeby zarządzanych usług hostingu stron internetowych. 
Serwery ProLiant m350 wyposażone w procesory Intel Atom Processor c2730 mają korzystną 
charakterystykę ekonomiczną, która umożliwia wielkim przedsiębiorstwom świadczącym 
zarządzane usługi hostingu stron internetowych rozszerzenie oferty i otwarcie się na nowe 
rynki oczekujące niższych cen.

Buforowanie stron internetowych w 64-bitowych serwerach ARM®
System z serwerami HP ProLiant m400 Server Cartridge
W przypadku aplikacji intensywnie używających pamięci operacyjnej nie zawsze jest możliwe 
jej zwymiarowanie w sposób niezależny od kosztów procesorów. Wskutek tego często zamiast 
serwera o odpowiedniej cenie, ale zbyt małej pamięci, kupuje się bardziej kosztowny serwer  
o odpowiedniej pamięci, ale mocy obliczeniowej znacznie przekraczającej rzeczywiste potrzeby. 
Obecnie pojawiło się jednak lepsze rozwiązanie: pierwszy na świecie 64-bitowy serwer ARM 
klasy enterprise, zapewniający radykalne zwiększenie wielkości pamięci, przepustowości  
i ogólnej wydajności serwera przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów mocy obliczeniowej 
w porównaniu z zakupem serwera o nadmiernej mocy. Serwer ProLiant m400 z procesorem 
Applied Microsystems X-Gene 1 zapewnia wysoką wydajność, a przy tym znacznie niższy 
całkowity koszt posiadania niż tradycyjne serwery montowane w stelażu, a także wyższą 
efektywność energetyczną i znacznie większą maksymalną wielkość pamięci.
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Hosting infrastruktury komputerów biurkowych
System z serwerami HP ProLiant m700 Server Cartridge / HP ConvergedSystem 100
Współcześni mobilni pracownicy wymagają dostępu do aplikacji i informacji w dowolnym 
miejscu i czasie. Jednak dział informatyczny często ma problemy z zapewnieniem zdalnego 
dostępu do wydajnych komputerów biurkowych w sposób łatwy i bezpieczny.  
HP ConvergedSystem 100 udostępnia każdemu użytkownikowi oddzielny procesor główny 
i procesor graficzny z puli procesorów systemu HP Moonshot, dzięki czemu zapewnia stałą 
wysoką wydajność, niezawodność i jakość usług bez względu na rodzaj obciążenia, nawet, jeśli 
są to graficzne aplikacje biznesowe lub aplikacje multimedialne. HP ConvergedSystem 100 jest 
wyposażony w czterordzeniowy procesor AMD Opteron X2150 z wbudowanym akceleratorem 
grafiki i udostępnia cztery niezależne węzły („komputery jednoukładowe”), z których każdy 
obsługuje jeden komputer biurkowy o możliwościach multimedialnych dorównujących 
komputerowi PC. Oznacza to radykalne zmniejszenie kosztów w przeliczeniu na użytkownika. 
Więcej informacji: hp.com/go/cs100.

Transkodowanie wideo
System z serwerami HP ProLiant m710 Server Cartridge
Dostawcy treści wideo często mają problemy z zapewnieniem dystrybucji coraz większych 
ilości treści do coraz większej liczby urządzeń wymagających różnych formatów i różnych 
rozdzielczości. Oczekiwane wkrótce wprowadzenie telewizji ultrawysokiej rozdzielczości 
(4K, 8K) będzie wymagało jeszcze większej mocy obliczeniowej, co jeszcze bardziej obciąży 
dotychczasową infrastrukturę transkodowania. Serwer HP ProLiant m710 Server Cartridge 
zapewnia wydajność wymaganą do wysokiej rozdzielczości przy cenach odpowiadających 
standardowej rozdzielczości, a przy tym umożliwia dwudziestokrotne zwiększenie liczby 
strumieni, co oznacza przełom, jeśli chodzi o charakterystykę ekonomiczną infrastruktury 
aplikacji do transkodowania wideo. Serwer ProLiant m710, wyposażony w procesor Intel Iris 
Pro Graphics P5200, umożliwia dostawcom treści rozszerzenie oferty, wprowadzenie nowych 
formatów oraz przygotowanie się na przyszłe wyzwania bez potrzeby wielkiej rozbudowy 
centrum przetwarzania danych.

Udostępnianie aplikacji
System z serwerami HP ProLiant m710 Server Cartridge i rozwiązaniem Citrix XenApp
Przedsiębiorstwa pragnące podnieść swoją wydajność i tym samym uzyskać przewagę na 
konkurencją wiedzą, że cel ten można osiągnąć poprzez wdrożenie kompleksowego programu 
mobilności, który pozwala na wprowadzenie modelu BYOD (korzystanie z urządzeń prywatnych 
do celów służbowych) i zapewnienie dostępu do wielu różnych aplikacji korporacyjnych. 
Problem polega jednak na tym, że posiadana infrastruktura serwerowa zwykle nie jest 
przystosowana do pracy w tego rodzaju środowisku. HP i Citrix mogą tu przyjść z pomocą dzięki 
rozwiązaniu zaprojektowanemu pod kątem nowych i zmieniających się metod używania aplikacji 
przez pracowników. Serwer HP ProLiant m710 z procesorem Intel Iris Pro Graphics P5200 
i rozwiązaniem Citrix XenApp zapewnia optymalną kombinację mocy obliczeniowej, mocy 
graficznej, pamięci oraz możliwości połączeń, dzięki czemu pozwala na wdrożenie korzystnego 
modelu „aplikacja jako usługa” dla większej liczby użytkowników i szerszej gamy aplikacji.

3  h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.
aspx?docname=4AA5-3582ENW&cc=us&lc=en

Pierwszy na świecie 64-bitowy 
serwer ARM klasy enterprise!

„HP Moonshot pozwala nam 
zwiększyć innowacyjność oraz 
znacznie szybciej rozwijać nasze 
zasoby własności intelektualnej. 
System ten otwiera przed firmą 
InkaBinka więcej możliwości, 
ponieważ nie musimy się martwić 
komplikacjami związanymi  
z uruchamianiem nowych 
serwerów. Po prostu je 
uruchamiamy”3.

– Kevin McGushion, dyrektor generalny, InkaBinka
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Przetwarzanie w czasie rzeczywistym
System z serwerami HP ProLiant m800 Server Cartridge
Tradycyjne przetwarzanie wsadowe jest efektywne w przypadku wielkiej ilości danych 
transakcyjnych gromadzonych przez dłuższy okres. Jednak jeśli zachodzi potrzeba pozyskania 
danych, ich przetworzenia i podjęcia na tej podstawie stosownych działań w ciągu kilku minut 
lub sekund, tradycyjne przetwarzanie wsadowe nie jest odpowiednie: niezbędne jest wówczas 
przetwarzanie i analizowanie w czasie rzeczywistym. HP Moonshot jest pierwszym systemem, 
który pozwala na bezproblemowe zintegrowanie w centrum przetwarzania danych rozwiązania 
do równoległego cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) na wielką skalę, umożliwiającego 
analizowanie wielkich ilości złożonych danych w czasie rzeczywistym. Serwer HP ProLiant m800 
z procesorem typu SoC (model 66AK2H oparty na procesorze Texas Instruments KeyStone II) 
zapewnia wydajne cyfrowe przetwarzanie sygnałów, a równocześnie wielką przepustowość 
i małe opóźnienia przesyłania danych dzięki nowatorskiej dwuwymiarowej matrycy 
przełączającej systemu HP Moonshot, cechującej się topologią torusa.

Platforma do opracowywania aplikacji dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
System z serwerami HP ProLiant m800 Server Cartridge
Dostawcy wyposażenia sieciowego lub usług telekomunikacyjnych mogą obecnie pozbyć 
się problemów z niestandardowymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi, które wskutek 
niekorzystnej struktury kosztów spowalniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają wprowadzanie 
innowacji biznesowych. System HP Moonshot z serwerami HP ProLiant m800 eliminuje 
potrzebę stosowania niestandardowego sprzętu do cyfrowego przetwarzania sygnałów, 
zapewniając jednolitą platformę z pełnym środowiskiem opracowywania aplikacji 
zoptymalizowanym pod kątem przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. System służy jako 
platforma dla aplikacji do przetwarzania danych strumieniowych, dając firmom swobodę  
w zakresie wprowadzania innowacji oraz szybkiego wdrażania aplikacji działających w czasie 
rzeczywistym bez konieczności zakupu kosztownych i złożonych platform niestandardowych.
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Kasety serwerowe HP ProLiant do systemu HP Moonshot

Kaseta serwerowa Moonshot ProLiant m300 ProLiant m350 ProLiant m400

Obciążenie Zintegrowana infrastruktura 
internetowa

Hosting stron internetowych Buforowanie stron internetowych 
w 64-bitowych serwerach ARM

SoC Intel Atom Processor C2750,  
2,4 GHz, 8-rdzeniowy

Cztery procesory Intel Atom 
c2730, 13 W, 1,7 GHz, 
8-rdzeniowe

Applied Microsystems X-Gene  
1 Processor, 2,4 GHz

Liczba węzłów na kasecie 1 4 1

Pamięć podręczna 1 MB (współdzielona przez  
2 rdzenie)

1 MB (współdzielona przez  
2 rdzenie)

1 MB (współdzielona przez 
2 rdzenie)

Grafika nd. nd. nd.

Zabezpieczenie pamięci Advanced ECC ECC ECC

Pamięć operacyjna

Typ DDR3 PC3-12800 SDRAM  
(1600 MHz)

DDR3 PC3-12800 SDRAM  
(1600 MHz)

DDR3 PC3L-12800 SDRAM  
(1600 MHz)

Liczba dostępnych gniazd DIMM 4 (cztery) gniazda SODIMM 4 (cztery) gniazda SODIMM 8 (osiem) gniazd SODIMM

Maksymalna konfiguracja 32 GB (4 x 8 GB) 64 GB (4 x 8 GB + 4 x 8 GB 
wbudowane)

64 GB (8 x 8 GB)

Kontroler sieciowy Podwójny kontroler sieci 1GbE, 
zintegrowany z układem SoC

Podwójny kontroler sieci 1GbE, 
zintegrowany z układem SoC

Podwójny kontroler sieci 10GbE, 
typ Mellanox Connect-X3 

Kontroler pamięci masowej Zintegrowany z układem SoC Zintegrowany z układem SoC Zintegrowany z układem SoC

Maksymalna pojemność 
wewnętrznej pamięci masowej 
na każdy serwer

Quick Release SFF SATA 1 TB lub 
500 GB 
Quick Release SFF SATA SSD 240 GB

4 (cztery) napędy SSD typ M.2 
2230: 32 GB lub 64 GB

Napęd SSD typ M.2 2280: 120 GB, 
240 GB lub 480 GB

Zgodność ze standardami 
branżowymi

• iPMI 2.0 
• PXE Support
• PCIe 3.0

• iPMI 2.0 
• PXE Support
• PCIe 3.0

• PXE Support
• PCIe 3.0

Obsługiwane systemy 
operacyjne*

• Microsoft® Windows® Server 
• Red Hat® Enterprise Linux® 

(RHEL) 
• SUSE Linux Enterprise Server 

(SLES) 
• Canonical Ubuntu

• Microsoft Windows Server 2012 
• Microsoft Windows Server 

2012/R2 
• RHEL 6.5 
• SLES 11 SP3 + PLDP do 

kontrolera sieciowego 1 Gb 
• Canonical Ubuntu 14.04.4 
• CentOS 6.5

• Canonical Ubuntu 14.04 do 
64-bitowych procesorów ARM**

*  Informacje na temat dostępnych sterowników i ich zakupu od HP można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej do systemów operacyjnych (hp.com/go/ossupport) oraz stronie do 
pobierania sterowników (hp.com/go/servers/Moonshot/download).

** Obsługiwane są tylko wersje 64-bitowe.
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Kasety serwerowe HP ProLiant do systemu HP Moonshot (cd.)

* Informacje na temat dostępnych sterowników i ich zakupu od HP można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej do systemów operacyjnych (hp.com/go/ossupport) oraz stronie do 
pobierania sterowników (hp.com/go/servers/Moonshot/download).

** Obsługiwane są tylko wersje 64-bitowe.

Kaseta serwerowa Moonshot ProLiant m700 ProLiant m710 ProLiant m800

Obciążenie Hosting infrastruktury 
komputerów biurkowych

Transkodowanie wideo 
Udostępnianie aplikacji

Analizy danych w czasie 
rzeczywistym Platforma 
do opracowywania aplikacji 
dla przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych

Liczba węzłów na kasecie 4 1 1

SoC AMD Opteron X2150 APU, 1,5 GHz Intel® Xeon® E3-1284L v3  
(1,8-3,2 GHz, 8 rdzeni, 6 MB, 47 W)

66AK2H (oparty na Texas 
Instruments KeyStone II), 1,0 GHz

Pamięć podręczna 2 MB L2 6 MB L3 (wspólna) 1 MB L2 na każdy rdzeń procesora 
sygnałowego C66

Grafika 128 rdzeni Radeon HD 8000 
(maks. 500 MHz) 

Intel Iris Pro Graphics P5200 
(zintegrowana)

nd.

Zabezpieczenie pamięci Advanced EEC ECC ECC

Pamięć operacyjna

Typ DDR3 PC3-12800 SDRAM  
(1600 MHz)

DDR3 PC3L-12800 SDRAM  
(1600 MHz)

DDR3 PC3-12800 SDRAM  
(1600 MHz)

Liczba dostępnych gniazd DIMM 4 (cztery) gniazda SODIMM 4 (cztery) gniazda SODIMM 4 (cztery) gniazda SODIMM

Maksymalna konfiguracja 32 GB (4 x 8 GB) 32 GB (4 x 8 GB) 32 GB (4 x 8 GB)

Kontroler sieciowy Kontroler sieci Ethernet,  
typ Broadcom BCM5720

Podwójny kontroler sieci 10GbE, 
typ Mellanox Connect-X3

Podwójny kontroler sieci 1GbE, 
zintegrowany z układem SoC

Kontroler pamięci masowej Zintegrowany z układem SoC Zintegrowany z układem SoC Na karcie SATA (typu mezzanine)

Maksymalna pojemność 
wewnętrznej pamięci masowej 
na każdy serwer

32 GB iSSD na każdy układ SoC 
(jako zestaw typu mezzanine)

Napęd SSD typ M.2 2280: 120 GB 
lub 480 GB

SSD 32 GB lub 64 GB (na karcie 
typu mezzanine)

Zgodność ze standardami 
branżowymi

• ACPI 2.0 i 3.0a 
• SMBIOS 2.6+ 
• PXE PCIe 
• 3.0

• PXE PCIe 
• 3.0 
• iSCSI Boot

• U-Boot PCIe 2.0

Obsługiwane systemy 
operacyjne*

• Microsoft Windows® 7 • Microsoft Windows Server 
2012/2012R2** 

• RHEL 6.5 i 7.0** 
• SLES 11 SP3** 
• Canonical Ubuntu 14.04**

• Canonical Ubuntu
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Moduły sieciowe HP Moonshot

W zależności od wybranego typu kaset serwerowych w obudowie HP Moonshot 1500 Chassis 
zostanie zainstalowana odpowiednia para modułów do komunikacji z siecią zewnętrzną, 
tj. moduł przełącznika i moduł komunikacyjny. Dzięki temu, że moduł komunikacyjny jest 
oddzielny od przełącznika wewnętrznego, możliwe jest bardziej elastyczne wdrażanie 
wybranej kombinacji zewnętrznych połączeń sieciowych, a tym samym inwestycja jest bardziej 
przyszłościowa.

System HP Moonshot może być wyposażony w maksymalnie dwie pary typu przełącznik 
+moduł komunikacyjny, przy czym każda para może być skonfigurowana niezależnie, 
odpowiednio do potrzeb w zakresie nadmiarowości lub izolacji ruchu. Moduły mogą być 
instalowane wewnątrz obudowy lub między obudowami, co pozwala na obniżenie kosztów 
przełączników typu top-of-rack (TOR) oraz zapewnia możliwość przełączania awaryjnego  
w przypadku uszkodzenia przełącznika lub łącza.

Moduły przełączników 
systemu HP Moonshot

Cechy Obsługiwane 
kasety

Moonshot-45G Switch 
Module

Moduł przełączników 45G wraz z modułem 
łącza nadrzędnego 6SFP zapewnia połączenie 
z siecią 1 GbE kasetom w obudowie HP 
Moonshot 1500

m300

Moonshot-45XGc Switch 
Module

Moduł przełączników 45XGc wraz z modułem 
łącza nadrzędnego 4QSFP+ zapewnia połączenie 
z siecią 10 GbE kasetom w obudowie HP 
Moonshot 1500, a ponadto połączenie z siecią 40 
Gb / 10 Gb zewnętrzne w stosunku do obudowy

m400 
m710

Moonshot-180G Switch 
Module

Moduł przełączników 180G zapewnia 
połączenie z siecią 1 GbE maksymalnie 180 
węzłom w obudowie HP Moonshot 1500

m350 
m700 
m800

Moduły łączy nadrzędnych 
systemu HP Moonshot

Cechy Obsługiwane 
kasety

Moonshot 6SFP Uplink 
Module

Można użyć maksymalnie dwóch modułów 
łączy nadrzędnych 6SFP, z których każdy 
zawiera 6 portów 10 GbE SFP+, (łączna 
przepustowość połączenia systemu HP 
Moonshot z siecią zewnętrzną wynosi 60 GbE 
na każdy moduł)

m300

Moonshot 4QSFP+ Uplink 
Module

Można użyć maksymalnie dwóch modułów 
łączy nadrzędnych 4QSFP+, z których każdy 
zawiera 4 porty 40 GbE QSFP+ (łączna 
przepustowość połączenia systemu HP 
Moonshot z siecią zewnętrzną wynosi  
160 GbE na każdy moduł)

m400 
m710 
m350 
m700 
m800

Pamięć masowa systemu HP Moonshot

Każda kaseta serwerowa zawiera własną pamięć masową. W zależności od wybranego typu 
kasety wielkość lokalnej pamięci masowej może wynosić do 1 TB.

Na potrzeby obciążenia, które wymaga dostępu serwera do wspólnych zbiorów danych  
o wielkości przekraczającej 1 TB, oferujemy dwa najnowocześniejsze podsystemy pamięci 
masowej podłączane zewnętrznie (przez sieć) do obudowy systemu HP Moonshot: HP 3PAR 
StoreServ Storage oraz HP ProLiant SL4500.

Zewnętrzna pamięć masowa Cechy Obsługiwane kasety

HP 3PAR StoreServ 
Storage***

Duże możliwości skalowania, wysoka 
wydajność, bogaty zestaw funkcji klasy 
korporacyjnej oraz radykalnie uproszczone 
zarządzanie pamięcią masową 

m300, m350, 
m700, m710

HP ProLiant SL4500*** Prosty, ekonomiczny, oparty na 
standardach branżowych system pamięci 
masowej, umożliwiający zainstalowanie 
maks. 60 napędów w obudowie z maks. 
trzema węzłami serwerowymi

m700, m710

*** Oba podsystemy pamięci masowej mogą być podłączone do systemu HP Moonshot poprzez łącze sieciowe 10 GbE.
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Przy zakupie systemu HP Moonshot  
w komplecie dostarczane są produkty HP Smart 
Update Manager i HP Moonshot 1500 Chassis 
Management Module.

Oprogramowanie do zarządzania systemem HP Moonshot

W sytuacji, gdy środowiska informatyczne rozrastają się coraz bardziej w odpowiedzi na nowe 
potrzeby biznesowe, niezbędne są narzędzia do zarządzania serwerami, które pozwalają 
ograniczyć złożoność, kontrolować koszty oraz zapewnić skalowanie zgodnie ze zmieniającymi 
się wymaganiami wobec centrum przetwarzania danych.

Oprogramowanie do zarządzania serwerami systemu HP Moonshot udostępnia kompleksowe 
funkcje, takie jak monitorowanie kondycji systemu, monitorowanie zasilania czy serwisowanie 
oprogramowania wbudowanego, które ułatwiają wdrożenie i utrzymanie systemu.

Oferta oprogramowania do zarządzania systemem HP Moonshot obejmuje następujące produkty:

HP Smart Update Manager (SUM)
HP SUM, dostarczany w komplecie z systemem HP Moonshot, zapewnia automatyczne 
aktualizowanie oprogramowania wbudowanego i sterowników. Zintegrowany mechanizm 
wykrywania wyszukuje zainstalowany sprzęt oraz aktualne wersje oprogramowania wbudowanego  
i oprogramowania serwerów objętych zarządzaniem. Produkt daje następujące korzyści:

• zintegrowany mechanizm pobierania najnowszych aktualizacji, z rozbudowanymi 
funkcjami ich planowania czasowego,

• pełny wgląd w zależności oraz efektywne wykrywanie urządzeń przy użyciu mechanizmu 
bezagentowego,

• obsługa aktualizacji online oprogramowania wbudowanego ProLiant, sterowników, 
agentów i narzędzi.

HP Moonshot 1500 Chassis Management Module
HP Moonshot 1500 Chassis Management Module, dostarczany w komplecie z systemem 
HP Moonshot, zapewnia agregację zarządzania obudową HP Moonshot 1500, tzn. stanowi 
jedyny punkt dostępu do funkcji zarządzania obudową. Moduł ten umożliwia konfigurowanie, 
aktualizowanie i eksploatację systemu HP Moonshot przy użyciu różnych interfejsów, takich 
jak interfejs wiersza polecenia (CLI), graficzny interfejs użytkownika (GUI), inteligentny interfejs 
zarządzania platformą (IPMI) oraz zdalny dostęp z konsoli podłączonej przez port szeregowy. 
Produkt daje następujące korzyści:

• szybkie monitorowanie obudowy HP Moonshot i kaset serwerowych pod względem 
poprawności działania oraz zasilania;

• łatwo dostosowywane przepływy pracy i skrypty z całkowicie programowalnym, zgodnym 
ze standardami branżowymi interfejsem RESTful API; 

• odbieranie automatycznych powiadomień o problemach za pośrednictwem pułapek SNMP.

HP Cloud OS for Moonshot
HP Cloud OS for Moonshot to platforma oprogramowania chmury, stanowiąca rozwinięcie 
oprogramowania OpenStack w kierunku nowatorskiego systemu HP Moonshot. Ułatwia ona 
szybkie wdrażanie wielowarstwowych obciążeń w systemie HP Moonshot oraz zarządzanie 
nimi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego. 
Produkt daje następujące korzyści:

• szybkie i niezawodne tworzenie chmury skali korporacyjnej, opartej na OpenStack,  
w systemie HP Moonshot;

• proste instalowanie oprogramowania OpenStack, zarządzanie nim i jego aktualizowanie 
dzięki funkcjom automatycznej dystrybucji, instalacji i konfiguracji dynamicznych treści;

• łatwe konfigurowanie i wdrażanie infrastruktury oraz obciążenia systemu HP Moonshot,  
a także zarządzanie nimi.

HP Insight Cluster Management Utility (CMU)
HP Insight CMU stanowi efektywną, dostosowywaną i cechującą się rozbudowanymi 
możliwościami platformę zarządzania w całym cyklu życia systemu, nawet w największej skali, 
wraz z zestawem narzędzi do zarządzania eksploatacją i wydajnością systemu HP Moonshot. 
Prosty interfejs graficzny zapewnia szybki całościowy widok różnych aspektów całego systemu, 
umożliwia skalowalne zdalne zarządzanie i analizy, a także pozwala na szybkie konfigurowanie 
oprogramowania we wszystkich węzłach systemu. Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego.

Produkt daje następujące korzyści:

• szybki całościowy widok różnych aspektów całego systemu HP Moonshot oraz 
poszczególnych serwerów;

• szybkie konfigurowanie wszystkich węzłów systemu, nawet w wielkiej skali,  
oraz usprawnione zarządzanie nimi;

• bardzo efektywne monitorowanie, zdalne zarządzanie oraz analizy, nawet w przypadku 
klastrów z tysiącami węzłów.
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Przegląd oferty oprogramowania do zarządzania systemem HP Moonshot

HP SUM
HP Moonshot 1500 
Chassis Management 
Module

HP Cloud OS for 
Moonshot

HP Insight CMU

Potrzeby klienta
Tylko serwisowanie 
oprogramowania 
wbudowanego

Monitorowanie kondycji 
i zarządzanie zasilaniem 
systemu HP Moonshot, 
bez funkcji konfigurowania 
i wdrażania obciążenia

Tworzenie chmury 
opartej na OpenStack 
oraz zarządzanie nią, 
z zaawansowanymi 
funkcjami zarządzania 
kondycją systemu

Możliwości zarządzania 
zaprojektowane 
i zoptymalizowane pod 
kątem wdrożeń na wielką 
skalę

Możliwości produktu

Serwisowanie 
oprogramowania 
wbudowanego

Tak Tak (z użyciem HP SUM) Nie Nie

Monitorowanie kondycji 
systemu

Nie Tak Tak Tak

Monitorowanie zasilania Nie Tak Tak Tak

Szybki całościowy 
widok poszczególnych 
serwerów

Nie Tak Tak Tak

Konfigurowanie i 
wdrażanie obciążeń

Nie Nie Tak Tak

Oprogramowanie oparte 
na OpenStack

Nie Nie Tak Nie

Obsługa wdrożeń na 
wielką skalę

Nie Nie Nie Tak

Obsługiwane kasety 
serwerowe Moonshot

Wszystkie Wszystkie
Wszystkie z wyjątkiem HP 
ProLiant m800

Wszystkie
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Udostępnij ten dokument współpracownikom Oceń ten dokument

Usługi ułatwiające transformację i przenoszenie obciążenia

Pełne wykorzystanie tej najbardziej zaawansowanej architektury serwerów może wymagać 
pomocy ze strony ekspertów HP. W związku z tym HP oferuje szeroką gamę usług 
zaspokajających różne potrzeby w całym cyklu życia systemu informatycznego.

           Planowanie

Zmniejszenie ryzyka przy przygotowywaniu organizacji i środowiska

• Transformation Experience Workshop – warsztat nt. transformacji, obejmujący 
infrastrukturę konwergentną, centrum przetwarzania danych, migrację oraz 
bezpieczeństwo

• Platform Migration Strategy and Advisory Services – usługi strategiczne i doradcze  
w zakresie migracji platformy

• Workload Advisory Services – usługi doradcze w zakresie obciążenia

           Migracja i wdrożenie

Skrócenie czasu implementacji usług informatycznych dzięki sprawnemu wdrożeniu

• HP Migration Services – usługi migracji

• HP Moonshot Implementation Services – usługi wdrożenia systemu HP Moonshot

• HP Education Services – usługi edukacyjne dla pracowników klienta

           Eksploatacja

Wykorzystanie zalet elastycznego i stabilnego środowiska

• HP Foundation Care – pomoc techniczna do komponentów systemu HP Moonshot 

• HP Datacenter Care – łatwo dostępna pomoc techniczna do całego środowiska centrum 
przetwarzania danych

• HP Flexible Capacity – możliwość elastycznej obsługi różnego rodzaju obciążenia bez 
nakładów kapitałowych

Więcej informacji na temat usług HP można znaleźć pod adresem: hp.com/services/alwayson.

Każda obudowa systemu HP Moonshot jest objęta trzyletnią gwarancją oraz roczną pomocą 
techniczną do systemu operacyjnego Canonical Ubuntu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:  
hp.com/go/moonshot


