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NetApp EF280  
All-Flash Array  
Process more data faster for more insightful decisions

The Challenge
Increasingly, many small and medium-sized organizations are looking for ways to 
improve the speed and responsiveness of the applications that control their key 
business operations. Because the performance of these applications is tightly linked 
to time to market, revenue, and customer satisfaction, it is critical that they operate 
without disruptions at the highest levels of efficiency. Consistent performance and 
cost-effective delivery are imperative. Yet managing data is increasingly more complex 
and costly—especially with limited resources, space, and power. 

The Solution
The entry-level NetApp EF280 all-flash array is an all-SSD storage system that can 
increase access to your data and increase its value. Requiring just 2U of rack space, the 
EF280 all-flash array combines affordable IOPS, microsecond response times, and up to 
10GBps of bandwidth with leading, enterprise-proven availability features, including: 

• Redundant components with automated failover
• Intuitive storage management with comprehensive tuning functions 
• Advanced monitoring and diagnostics with proactive repair 
• NetApp SANtricity® Snapshot™ copy creation, volume copy, and asynchronous 

mirroring for data protection 
• SANtricity Cloud Connector to enable backup to the cloud and data mobility across 

NetApp systems
• SANtricity data assurance (T10-PI) for data integrity and protection against silent 

data corruption

Combined, these capabilities provide optimal price/performance, configuration 
flexibility, and simplicity in a compact package to help you process more data faster for 
more insightful decisions. 

Key Benefits

Affordable Performance 
• Up to 300K IOPS and 10GBps 

bandwidth to help you scale 
• Microsecond latency to increase 

application responsiveness 
• Support for multiple high-speed host 

interfaces, including 16Gb FC, 10Gb 
iSCSI, and 12Gb SAS in a compact 2U 
form factor 

Enterprise Value 
• Leading price/performance for both 

IOPS and MBps in the same system, 
based on industry benchmarks 

• Integration with the NetApp® Data 
Fabric for seamless backup and 
recovery to the hybrid cloud 

• Support for over 367TB of raw flash 
capacity in a modular 2U building 
block that scales to 1.4PB 

Proven Simplicity 
• A modern, on-box, browser-based GUI 

enables you to get access to your data 
in under 10 minutes 

• A full suite of APIs and application 
plug-ins (for example, Splunk) for  
easy integration 

• Simple and flexible administration, as 
well as automatic configuration
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Najważniejsze korzyści

Prostota

•	 Konfiguracja	pamięci	masowej	 
w	ciągu	minut.

•	 Zarządzanie	danymi	w	SAN	i	NAS	 
w	jednym	systemie.

•	 Bezproblemowe	połączenie	 
z	dowolną	chmurą	publiczną.

Inteligencja

•	 Niższy	całkowity	koszt	posiadania	 
dzięki	zmniejszeniu	ilości	danych.

•	 Szybsze	działanie	aplikacji	 
i	krótszy	czas	odpowiedzi.

•	 Optymalizacja	dostępności	 
i	wydajności.

Bezpieczeństwo

•	Ochrona	danych.

•	 Bezpieczeństwo	danych	podczas	
przechowywania	i	przesyłania.

•	 Zabezpieczenia	zapobiegające	 
utracie	danych.

Opis	produktu

NetApp	AFF	C190
Modernizacja	środowiska	informatycznego	 
dzięki	ekonomicznej	pamięci	masowej	all-flash

Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa muszą stawić czoła szybkim zmianom 
w gospodarce opartej na danych. Proste, szybkie i ekonomiczne dostarczanie danych 
jest kluczowe dla rozwoju firmy, a najskuteczniejszym sposobem na zaspokojenie 
zmieniających się potrzeb biznesowych stała się chmura hybrydowa. Działy  
informatyki starają się określić, jak zmodernizować środowisko w oparciu o chmurę 
hybrydową, a systemy pamięci masowej all-flash mają newralgiczne znaczenie  
dla przyspieszenia lokalnych aplikacji. Ze względu na wysokie koszty rozwiązań  
all-flash małe przedsiębiorstwa w dalszym ciągu korzystają jednak z pamięci masowej 
wyposażonej w dyski mechaniczne.

Teraz systemy pamięci masowej all-flash nie są już poza ich zasięgiem. System NetApp® 
AFF C190 opiera się na oprogramowaniu do zarządzania danymi NetApp ONTAP® 
i udostępnia prosty, inteligentny i bezpieczny system pamięci flash klasy „Enterprise” 
w przystępnej cenie. Zaprojektowano go z myślą o informatykach niewyspecjalizowanych 
w dziedzinie pamięci masowej. Pomoże on im spełnić nowe wymagania firm dzięki 
nowoczesnej macierzy all-flash, która udostępnia kompleksowe usługi w zakresie danych, 
wbudowaną ochronę danych, bezproblemową skalowalność, nowe poziomy wydajności 
i integrację z chmurą.

Łatwe zarządzanie dla każdego informatyka
Wdrażanie obciążeń w ciągu niecałych 10 minut
Dzięki przepływom pracy zapewniającym szybkie przydzielanie zasobów konfiguracja 
nowych systemów pamięci masowej — od włączenia do udostępnienia pierwszych 
danych — nie przekracza kilkunastu minut. Użytkownika wspiera prosty kreator, 
pomagający w szybkiej konfiguracji systemu. Wbudowane oprogramowanie do integracji 
z rozwiązaniami Oracle, Microsoft SQL, MySQL, MongoDB, VMware i innych technologii 
pozwalają bez trudu udostępniać pamięć masową dla aplikacji zgodnie z potrzebami.

Możliwość korzystania z jednego systemu dla SAN i NAS
Konsolidacja danych zapisanych jako pliki i bloki w jednym systemie pamięci masowej 
upraszcza infrastrukturę. Pojedynczy interfejs do zarządzania wszystkimi danymi pomaga 
zwiększyć produktywność informatyków.

Bezproblemowe połączenie z chmurami publicznymi
Automatyczne przenoszenie „zimnych” danych do chmury lub tworzenie kopii 
zapasowych w chmurze obniża ogólne koszty pamięci masowej. System AFF C190 
umożliwia najlepszą w branży integrację z chmurą hybrydową i obsługuje wszystkie 
popularne chmury publiczne, w tym Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azure, IBM Cloud i Alibaba Cloud.

Zwiększenie efektywności operacyjnej
Większa efektywność pamięci masowej z myślą o kontroli kosztów
Kompleksowe funkcje zwiększające efektywność pamięci masowej w systemie AFF C190 
pozwalają obniżyć koszty infrastruktury. Funkcje redukcji danych w systemie ONTAP, 
takie jak in-line kompresja i in-line deduplikacja, wspierają użytkownika w optymalizacji 
niezbędnej pojemności. O efektywność pamięci masowej dba najlepszy w branży program 
gwarancji upakowania, uzysku z deduplikacji i kompresji.



 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SERII FAS2700 

Specyfikacje dla wersji HA   

              FAS2750       FAS2720 

Maksymalna pojemność przed sformatowaniem1     1243TB       1440TB 
Maksymalna ilość napędów          144        144 
Obudowa z kontrolerem          2U/24 napędów      2U/12 napędów 
Pamięć Cache            64GB        64GB 
Zabudowana pamięć NetApp Flash Cache  
oparta na technologii NVMe         2TB        2TB 
NetApp Flash Pool™          24TB        24TB 
NVMEM/NVRAM            8GB        8GB 
Wbudowany interfejs I/O:  
UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/ FCoE/10GbE/lGbE2)      82        82 
Wbudowany interfejs I/O: 10GbE        4        4 
Wbudowany interfejs I/O: 12Gb SAS        4        4 
Wersja systemu operacyjnego         ONTAP 9.1 lub nowsza    ONTAP 9.1 lub nowsza 
Półki i nośniki            

              

W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i nośniki1 na portalu 

NetApp.com. 

Kompatybilne protokoły pamięci        

              

FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS,                                FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, 
CIFS/SMB       CIFS/SMB 

Kompatybilne systemy operacyjne Host/client      

              

              

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008,  
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux,     
Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX, Apple Mac OS, VMware ESX 

Uwaga: Wszystkie specyfikacje podano dla systemu z dwoma kontrolerami, w konfiguracji active-active. 
1. Maksymalna pojemność przed sformatowaniem zależy od charakterystyk napędu. W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i Nośniki1 na portalu NetApp.com      

(netapp.com/us/products/storage-systems/disk-shelves-and-storage-media/index.aspx). 
2. Wbudowane porty UTA2 dla systemów FAS2750 i FAS2720 można skonfigurować albo jako parę portów 8Gb/16Gb FC lub jako parę portów 10GbE o różnych kombinacjach.       

Ponadto porty GbE wspomagane przez moduły SFP+ X6567-R6 do połączeń optycznych i X6568-R6 dla RJ45. 

DANE TECHNICZNE DLA KONFIGURACJI SCALE-OUT(KONFIGURACJE HYBRYDOWE I OPARTE WYŁĄCZNIE NA NAPĘDACH 

DYSKOWYCH) 

              FAS2750       FAS2720 

Skalowanie NAS/SAN          1-12 węzłów (6 par HA)    1-12 węzłów (6 par HA) 
Maksymalna ilość napędów          576        576 
Maksymalna pojemność przed sformatowaniem      5.0PB        5.7PB 
Maksymalna wielkość wbudowanej pamięci       

Flash Cache w oparciu o technologię NVMe      
12TB        12TB 

Flash Pool            96TB        96TB 
maksymalna Pamięć Cache          256GB        256GB 
Wzajemne łączenie klastrów         10GbE: Wspomagane przez  

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej   

elastyczności 

10GbE: Wspomagane przez 

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej 

elastyczności  
Oprogramowanie FAS2700 Series 
ONTAP 9 Base Bundle zawiera zestaw produktów oprogramowania 
które zapewniają wiodące możliwości zarządzania danymi, 
efektywności przechowywania, ochrony danych, i wysokiej 
wydajności. Opcjonalny pakiet Premium Bundle i oprogramowanie 

 
o rozszerzonym zakresie zapewniają zaawansowane możliwości, 
w tym natychmiastowe klonowanie, replikację danych, tworzenie 
kopii i odzyskiwanie ich z integracją z aplikacjami, szyfrowanie 
wolumenów, i retencja danych. 

Oprogramowanie zawarte w 
ONTAP 9 Base Bundle 

Base Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 
• Protokoły pamięci: wszystkie protokoły danych (FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB) 
• Efektywność: NetApp FlexVol®, deduplikacja, kompresja, kompaktowanie, i thin provisioning 
• Niezawodność: Multipathing I/O 
• Ochrona danych: RAID-TEC, RAID DP i Snapshot 
• Wydajność: QoS  
• Pamięć NAS z możliwością skalowania: FlexGroup 
• Zarządzanie: OnCommand System Manager i OnCommand Unified Manager 

Oprogramowanie zawarte  w 
ONTAP 9 Premium Bundle  
(opcjonalne) 

Oprócz możliwości Base Bundle, Premium Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 

 FlexClone®: natychmiastowe kopiowanie baz danych lub maszyn wirtualnych 
 SnapMirror®: prosta, efektywna, elastyczna replikacja danych na inną macierz 
 SnapVault®: efektywny backup danych między macierzami 

 SnapRestore®: odzyskaj całe kopie Snapshot w ciągu kilku sekund 
 SnapCenter®: ujednolicona, skalowana platforma do zarządzania kopiami i backupami danych realizowanymi na macierzy  

z zachowaniem integracji/spójności z aplikacjami SnapManager® pakiet: technologie tworzenia kopii zapasowych, 
odzyskiwania i klonowania z integracją z aplikacjami i maszynami wirtualnymi.  
Aby uzyskać więcej informacji o dodatkowym oprogramowaniu od NetApp, patrz strona NetApp.com 

Oprogramowanie rozszerzone 
(opcjonalne) 

Dostępne jest również osobne oprogramowanie opcjonalne, poza zakresem Base Bundle i Premium Bundle: 

 OnCommand pakiet oprogramowania do zarządzania: zapewnia widoczność i kontrolę które pomagają maksymalnie 
wykorzystać system, spełnić wymagania SLA dla pamięci, zminimalizować ryzyko i zwiększyć wydajność  

 SnapLock®: oprogramowanie zgodności dla systemu ochrony danych jednokrotnego zapisu, wielokrotnego odczytu 
(WORM) 

 Volume Encryption: granularne szyfrowania danych nieaktywnych na poziomie wolumenów 

   Arrow ECS - autoryzowany dystrybutor rozwiązań NetApp, www.arrowecs.pl 
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SERII FAS2700 

Specyfikacje dla wersji HA   

              FAS2750       FAS2720 

Maksymalna pojemność przed sformatowaniem1     1243TB       1440TB 
Maksymalna ilość napędów          144        144 
Obudowa z kontrolerem          2U/24 napędów      2U/12 napędów 
Pamięć Cache            64GB        64GB 
Zabudowana pamięć NetApp Flash Cache  
oparta na technologii NVMe         2TB        2TB 
NetApp Flash Pool™          24TB        24TB 
NVMEM/NVRAM            8GB        8GB 
Wbudowany interfejs I/O:  
UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/ FCoE/10GbE/lGbE2)      82        82 
Wbudowany interfejs I/O: 10GbE        4        4 
Wbudowany interfejs I/O: 12Gb SAS        4        4 
Wersja systemu operacyjnego         ONTAP 9.1 lub nowsza    ONTAP 9.1 lub nowsza 
Półki i nośniki            

              

W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i nośniki1 na portalu 

NetApp.com. 

Kompatybilne protokoły pamięci        

              

FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS,                                FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, 
CIFS/SMB       CIFS/SMB 

Kompatybilne systemy operacyjne Host/client      

              

              

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008,  
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux,     
Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX, Apple Mac OS, VMware ESX 

Uwaga: Wszystkie specyfikacje podano dla systemu z dwoma kontrolerami, w konfiguracji active-active. 
1. Maksymalna pojemność przed sformatowaniem zależy od charakterystyk napędu. W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i Nośniki1 na portalu NetApp.com      

(netapp.com/us/products/storage-systems/disk-shelves-and-storage-media/index.aspx). 
2. Wbudowane porty UTA2 dla systemów FAS2750 i FAS2720 można skonfigurować albo jako parę portów 8Gb/16Gb FC lub jako parę portów 10GbE o różnych kombinacjach.       

Ponadto porty GbE wspomagane przez moduły SFP+ X6567-R6 do połączeń optycznych i X6568-R6 dla RJ45. 

DANE TECHNICZNE DLA KONFIGURACJI SCALE-OUT(KONFIGURACJE HYBRYDOWE I OPARTE WYŁĄCZNIE NA NAPĘDACH 

DYSKOWYCH) 

              FAS2750       FAS2720 

Skalowanie NAS/SAN          1-12 węzłów (6 par HA)    1-12 węzłów (6 par HA) 
Maksymalna ilość napędów          576        576 
Maksymalna pojemność przed sformatowaniem      5.0PB        5.7PB 
Maksymalna wielkość wbudowanej pamięci       

Flash Cache w oparciu o technologię NVMe      
12TB        12TB 

Flash Pool            96TB        96TB 
maksymalna Pamięć Cache          256GB        256GB 
Wzajemne łączenie klastrów         10GbE: Wspomagane przez  

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej   

elastyczności 

10GbE: Wspomagane przez 

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej 

elastyczności  
Oprogramowanie FAS2700 Series 
ONTAP 9 Base Bundle zawiera zestaw produktów oprogramowania 
które zapewniają wiodące możliwości zarządzania danymi, 
efektywności przechowywania, ochrony danych, i wysokiej 
wydajności. Opcjonalny pakiet Premium Bundle i oprogramowanie 

 
o rozszerzonym zakresie zapewniają zaawansowane możliwości, 
w tym natychmiastowe klonowanie, replikację danych, tworzenie 
kopii i odzyskiwanie ich z integracją z aplikacjami, szyfrowanie 
wolumenów, i retencja danych. 

Oprogramowanie zawarte w 
ONTAP 9 Base Bundle 

Base Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 
• Protokoły pamięci: wszystkie protokoły danych (FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB) 
• Efektywność: NetApp FlexVol®, deduplikacja, kompresja, kompaktowanie, i thin provisioning 
• Niezawodność: Multipathing I/O 
• Ochrona danych: RAID-TEC, RAID DP i Snapshot 
• Wydajność: QoS  
• Pamięć NAS z możliwością skalowania: FlexGroup 
• Zarządzanie: OnCommand System Manager i OnCommand Unified Manager 

Oprogramowanie zawarte  w 
ONTAP 9 Premium Bundle  
(opcjonalne) 

Oprócz możliwości Base Bundle, Premium Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 

 FlexClone®: natychmiastowe kopiowanie baz danych lub maszyn wirtualnych 
 SnapMirror®: prosta, efektywna, elastyczna replikacja danych na inną macierz 
 SnapVault®: efektywny backup danych między macierzami 

 SnapRestore®: odzyskaj całe kopie Snapshot w ciągu kilku sekund 
 SnapCenter®: ujednolicona, skalowana platforma do zarządzania kopiami i backupami danych realizowanymi na macierzy  

z zachowaniem integracji/spójności z aplikacjami SnapManager® pakiet: technologie tworzenia kopii zapasowych, 
odzyskiwania i klonowania z integracją z aplikacjami i maszynami wirtualnymi.  
Aby uzyskać więcej informacji o dodatkowym oprogramowaniu od NetApp, patrz strona NetApp.com 

Oprogramowanie rozszerzone 
(opcjonalne) 

Dostępne jest również osobne oprogramowanie opcjonalne, poza zakresem Base Bundle i Premium Bundle: 

 OnCommand pakiet oprogramowania do zarządzania: zapewnia widoczność i kontrolę które pomagają maksymalnie 
wykorzystać system, spełnić wymagania SLA dla pamięci, zminimalizować ryzyko i zwiększyć wydajność  

 SnapLock®: oprogramowanie zgodności dla systemu ochrony danych jednokrotnego zapisu, wielokrotnego odczytu 
(WORM) 

 Volume Encryption: granularne szyfrowania danych nieaktywnych na poziomie wolumenów 

   Arrow ECS - autoryzowany dystrybutor rozwiązań NetApp, www.arrowecs.pl 
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SERII FAS2700 

Specyfikacje dla wersji HA   

              FAS2750       FAS2720 

Maksymalna pojemność przed sformatowaniem1     1243TB       1440TB 
Maksymalna ilość napędów          144        144 
Obudowa z kontrolerem          2U/24 napędów      2U/12 napędów 
Pamięć Cache            64GB        64GB 
Zabudowana pamięć NetApp Flash Cache  
oparta na technologii NVMe         2TB        2TB 
NetApp Flash Pool™          24TB        24TB 
NVMEM/NVRAM            8GB        8GB 
Wbudowany interfejs I/O:  
UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/ FCoE/10GbE/lGbE2)      82        82 
Wbudowany interfejs I/O: 10GbE        4        4 
Wbudowany interfejs I/O: 12Gb SAS        4        4 
Wersja systemu operacyjnego         ONTAP 9.1 lub nowsza    ONTAP 9.1 lub nowsza 
Półki i nośniki            

              

W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i nośniki1 na portalu 

NetApp.com. 

Kompatybilne protokoły pamięci        

              

FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS,                                FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, 
CIFS/SMB       CIFS/SMB 

Kompatybilne systemy operacyjne Host/client      

              

              

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008,  
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux,     
Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX, Apple Mac OS, VMware ESX 

Uwaga: Wszystkie specyfikacje podano dla systemu z dwoma kontrolerami, w konfiguracji active-active. 
1. Maksymalna pojemność przed sformatowaniem zależy od charakterystyk napędu. W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i Nośniki1 na portalu NetApp.com      

(netapp.com/us/products/storage-systems/disk-shelves-and-storage-media/index.aspx). 
2. Wbudowane porty UTA2 dla systemów FAS2750 i FAS2720 można skonfigurować albo jako parę portów 8Gb/16Gb FC lub jako parę portów 10GbE o różnych kombinacjach.       

Ponadto porty GbE wspomagane przez moduły SFP+ X6567-R6 do połączeń optycznych i X6568-R6 dla RJ45. 

DANE TECHNICZNE DLA KONFIGURACJI SCALE-OUT(KONFIGURACJE HYBRYDOWE I OPARTE WYŁĄCZNIE NA NAPĘDACH 

DYSKOWYCH) 

              FAS2750       FAS2720 

Skalowanie NAS/SAN          1-12 węzłów (6 par HA)    1-12 węzłów (6 par HA) 
Maksymalna ilość napędów          576        576 
Maksymalna pojemność przed sformatowaniem      5.0PB        5.7PB 
Maksymalna wielkość wbudowanej pamięci       

Flash Cache w oparciu o technologię NVMe      
12TB        12TB 

Flash Pool            96TB        96TB 
maksymalna Pamięć Cache          256GB        256GB 
Wzajemne łączenie klastrów         10GbE: Wspomagane przez  

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej   

elastyczności 

10GbE: Wspomagane przez 

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej 

elastyczności  
Oprogramowanie FAS2700 Series 
ONTAP 9 Base Bundle zawiera zestaw produktów oprogramowania 
które zapewniają wiodące możliwości zarządzania danymi, 
efektywności przechowywania, ochrony danych, i wysokiej 
wydajności. Opcjonalny pakiet Premium Bundle i oprogramowanie 

 
o rozszerzonym zakresie zapewniają zaawansowane możliwości, 
w tym natychmiastowe klonowanie, replikację danych, tworzenie 
kopii i odzyskiwanie ich z integracją z aplikacjami, szyfrowanie 
wolumenów, i retencja danych. 

Oprogramowanie zawarte w 
ONTAP 9 Base Bundle 

Base Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 
• Protokoły pamięci: wszystkie protokoły danych (FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB) 
• Efektywność: NetApp FlexVol®, deduplikacja, kompresja, kompaktowanie, i thin provisioning 
• Niezawodność: Multipathing I/O 
• Ochrona danych: RAID-TEC, RAID DP i Snapshot 
• Wydajność: QoS  
• Pamięć NAS z możliwością skalowania: FlexGroup 
• Zarządzanie: OnCommand System Manager i OnCommand Unified Manager 

Oprogramowanie zawarte  w 
ONTAP 9 Premium Bundle  
(opcjonalne) 

Oprócz możliwości Base Bundle, Premium Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 

 FlexClone®: natychmiastowe kopiowanie baz danych lub maszyn wirtualnych 
 SnapMirror®: prosta, efektywna, elastyczna replikacja danych na inną macierz 
 SnapVault®: efektywny backup danych między macierzami 

 SnapRestore®: odzyskaj całe kopie Snapshot w ciągu kilku sekund 
 SnapCenter®: ujednolicona, skalowana platforma do zarządzania kopiami i backupami danych realizowanymi na macierzy  

z zachowaniem integracji/spójności z aplikacjami SnapManager® pakiet: technologie tworzenia kopii zapasowych, 
odzyskiwania i klonowania z integracją z aplikacjami i maszynami wirtualnymi.  
Aby uzyskać więcej informacji o dodatkowym oprogramowaniu od NetApp, patrz strona NetApp.com 

Oprogramowanie rozszerzone 
(opcjonalne) 

Dostępne jest również osobne oprogramowanie opcjonalne, poza zakresem Base Bundle i Premium Bundle: 

 OnCommand pakiet oprogramowania do zarządzania: zapewnia widoczność i kontrolę które pomagają maksymalnie 
wykorzystać system, spełnić wymagania SLA dla pamięci, zminimalizować ryzyko i zwiększyć wydajność  

 SnapLock®: oprogramowanie zgodności dla systemu ochrony danych jednokrotnego zapisu, wielokrotnego odczytu 
(WORM) 

 Volume Encryption: granularne szyfrowania danych nieaktywnych na poziomie wolumenów 

   Arrow ECS - autoryzowany dystrybutor rozwiązań NetApp, www.arrowecs.pl 
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Szybsze działanie aplikacji dzięki pamięci flash
System AFF C190 zoptymalizowano pod kątem technologii flash. 
Rozwiązanie zapewnia 10-krotnie szybsze reagowanie aplikacji 
niż macierze hybrydowe. Pamięć masowa all-flash umożliwia 
uruchamianie większej liczby obciążeń w jednym systemie bez 
negatywnego wpływu na jego wydajność.

Optymalizacja dostępności i wydajności dzięki analizom 
opartym na danych
System pamięci masowej powinien działać optymalnie, zapewniać 
nieprzerwany dostęp do danych i utrzymywać wydajność 
potrzebną aplikacjom o znaczeniu krytycznym. Platforma 
analityczna NetApp Active IQ® udostępnia oparte na danych 
analizy, które pomagają w identyfikacji i eliminowaniu problemów 
jeszcze przed ich wystąpieniem.

Ochrona danych
Utrzymanie odporności na awarie
Użytkownicy oczekują nieprzerwanego dostępu do 
newralgicznych danych, firma nie może więc sobie pozwolić 
na nieplanowane przestoje ani inne zakłócenia wpływające 
na operacje biznesowe. Rozwiązanie AFF C190 zapewnia 
kompleksową, zintegrowaną ochronę danych, dzięki której 
wszystko działa bez zarzutu. Narzędzie NetApp Snapshot™ 
efektywnie wykorzystuje pojemność i pozwala sprostać 
wymaganiom w zakresie lokalnych kopii zapasowych dzięki 
niemal natychmiastowemu odtwarzaniu kopii migawkowych. 
Asynchroniczna replikacja przy użyciu oprogramowania  
NetApp SnapMirror® umożliwia zdalne tworzenie  
i odtwarzanie kopii zapasowych oraz usuwanie  
skutków awarii.

Ochrona danych aplikacji
Silne zabezpieczenia są ważne dla ochrony danych przed 
zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dzięki 
technologii NetApp Volume Encryption można łatwo zadbać 
o bezpieczeństwo przechowywanych danych bez żadnych 
specjalnych urządzeń. Kontrolę dostępu do danych dodatkowo 
optymalizuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe, a kryptograficzne 
niszczenie danych pozwala firmie osiągnąć zgodność 
z rozporządzeniem RODO.

Koniec z utratą danych
Rozwiązanie pozwala w pełni zabezpieczyć się przed utratą danych 
i uzyskać zerowy wskaźnik RPO (okres dopuszczalnej utraty 
danych) w przypadku awarii lub dużego wyłączenia. Technologia 
NetApp SnapMirror Synchronous zapewnia precyzyjną, 
synchroniczną replikację danych i dba o oszczędne korzystanie 
z wydajności pamięci masowej podczas i po zakończeniu 
przesyłania danych.

Informacje o firmie NetApp
NetApp to czołowy dostawca rozwiązań do obsługi danych 
w chmurach hybrydowych. Firma oferuje szeroką gamę usług 
przetwarzania danych upraszczających zarządzanie aplikacjami 
i danymi w chmurze oraz w środowisku lokalnym, co pozwala 
przyspieszyć proces transformacji cyfrowej. Wspólnie z naszymi 
partnerami pomagamy przedsiębiorstwom z całego świata w pełni 
wykorzystywać zgromadzone dane, rozszerzać zakres kontaktu 
z klientami, zwiększać innowacyjność i optymalizować metody 
działania. Więcej informacji można znaleźć pod adresem  
www.netapp.com. #DataDriven

Specyfikacje techniczne systemu AFF C190 dla dwóch kontrolerów w trybie aktywny-aktywny

Napędy i pojemność Łączność Protokoły i systemy operacyjne

Maks. pojemność efektywna 50 TiBa 4 porty — SAS 12 Gb/6 Gb ONTAP, wersja 9.6 GA lub nowsza

Maks. 24 dyski SSD Port do zarządzania 1 GbE, port USB Protokoły: FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, SMB

Typ napędu: SSD 960 GB 8 portów — porty docelowe FC (16 Gb)
8 portów — porty docelowe FCoE, UTA2
12 portów — porty 10 GbE, UTA2
12 portów — 10GBASE-T

Wersja systemu operacyjnego hosta: Windows 2000, Windows Server 2003,  
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux,  
Oracle Solaris, AIX, HPE UX, macOS, VMware, ESX

a. Pojemność	efektywną	podano	przy	założeniu,	że	zainstalowano	maksymalną	liczbę	dysków	SSD,	a efektywność	wykorzystania	pamięci	masowej	wynosi	3:1. 
Zależnie	od	obciążeń	i zastosowań	rzeczywisty	współczynnik	może	być	wyższy.

Oprogramowanie dołączone  
do systemu AFF C190
Funkcje ONTAP i oprogramowanie 
dołączone do systemu AFF C190

• Efektywność: technologia NetApp FlexVol®, deduplikacja w locie, kompresja w locie, kompaktowanie w locie  
i dynamiczne przydzielanie zasobów

• Dostępność: para kontrolerów o wysokiej dostępności (HA) i obsługa wielu ścieżek wejścia/wyjścia
• Ochrona danych: NetApp RAID DP®, RAID-TEC™ i technologia Snapshot
• Replikacja SnapMirror Synchronous
• Przyspieszenie działania: oprogramowanie NetApp FlexCache®

• Zarządzanie: NetApp OnCommand® Workflow Automation, ONTAP System Manager i Active IQ Unified Manager
• Skalowalny kontener NAS: NetApp ONTAP FlexGroup
• Obsługiwane protokoły pamięci masowej: FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS i SMB
• Oprogramowanie NetApp SnapRestore®: odtwarzanie całych kopii migawkowych utworzonych  

za pomocą narzędzia Snapshot w kilka sekund
• Oprogramowanie NetApp SnapMirror: proste i elastyczne tworzenie kopii zapasowych  

oraz replikacja danych na potrzeby usuwania skutków awarii
• Technologia NetApp FlexClone®: natychmiastowe tworzenie wirtualnych kopii plików, jednostek logicznych (LUN) i woluminów
• Oprogramowanie NetApp SnapCenter®: ujednolicona, skalowalna platforma i pakiet wtyczek do ochrony danych 

z uwzględnieniem stanu aplikacji oraz zarządzania klonami
• Oprogramowanie NetApp SnapManager®: tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych z uwzględnieniem stanu aplikacji 

na potrzeby aplikacji korporacyjnych

Oprogramowanie opcjonalne
Oprogramowanie rozszerzone

• OnCommand Insight: elastyczne i efektywne zarządzanie zasobami w środowiskach heterogenicznych
• Oprogramowanie NetApp SnapLock®: zapewnienie zgodności z przepisami w przypadku chronionych danych WORM 

(jednokrotny zapis, wielokrotny odczyt)
• NetApp Volume Encryption (bezpłatna licencja): precyzyjne szyfrowanie danych  

na poziomie woluminów podczas przechowywania
• FabricPool: automatyczne rozdzielanie danych na warstwy podczas zapisywania w chmurze  

(bezpłatne w przypadku korzystania z rozwiązania NetApp StorageGRID®)
• Usługi NetApp Data Availability Services: chmurowe rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych dla pamięci masowej ONTAP

 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SERII FAS2700 

Specyfikacje dla wersji HA   

              FAS2750       FAS2720 

Maksymalna pojemność przed sformatowaniem1     1243TB       1440TB 
Maksymalna ilość napędów          144        144 
Obudowa z kontrolerem          2U/24 napędów      2U/12 napędów 
Pamięć Cache            64GB        64GB 
Zabudowana pamięć NetApp Flash Cache  
oparta na technologii NVMe         2TB        2TB 
NetApp Flash Pool™          24TB        24TB 
NVMEM/NVRAM            8GB        8GB 
Wbudowany interfejs I/O:  
UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/ FCoE/10GbE/lGbE2)      82        82 
Wbudowany interfejs I/O: 10GbE        4        4 
Wbudowany interfejs I/O: 12Gb SAS        4        4 
Wersja systemu operacyjnego         ONTAP 9.1 lub nowsza    ONTAP 9.1 lub nowsza 
Półki i nośniki            

              

W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i nośniki1 na portalu 

NetApp.com. 

Kompatybilne protokoły pamięci        

              

FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS,                                FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, 
CIFS/SMB       CIFS/SMB 

Kompatybilne systemy operacyjne Host/client      

              

              

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008,  
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux,     
Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX, Apple Mac OS, VMware ESX 

Uwaga: Wszystkie specyfikacje podano dla systemu z dwoma kontrolerami, w konfiguracji active-active. 
1. Maksymalna pojemność przed sformatowaniem zależy od charakterystyk napędu. W celu uzyskania aktualnych informacji, patrz strona Półki i Nośniki1 na portalu NetApp.com      

(netapp.com/us/products/storage-systems/disk-shelves-and-storage-media/index.aspx). 
2. Wbudowane porty UTA2 dla systemów FAS2750 i FAS2720 można skonfigurować albo jako parę portów 8Gb/16Gb FC lub jako parę portów 10GbE o różnych kombinacjach.       

Ponadto porty GbE wspomagane przez moduły SFP+ X6567-R6 do połączeń optycznych i X6568-R6 dla RJ45. 

DANE TECHNICZNE DLA KONFIGURACJI SCALE-OUT(KONFIGURACJE HYBRYDOWE I OPARTE WYŁĄCZNIE NA NAPĘDACH 

DYSKOWYCH) 

              FAS2750       FAS2720 

Skalowanie NAS/SAN          1-12 węzłów (6 par HA)    1-12 węzłów (6 par HA) 
Maksymalna ilość napędów          576        576 
Maksymalna pojemność przed sformatowaniem      5.0PB        5.7PB 
Maksymalna wielkość wbudowanej pamięci       

Flash Cache w oparciu o technologię NVMe      
12TB        12TB 

Flash Pool            96TB        96TB 
maksymalna Pamięć Cache          256GB        256GB 
Wzajemne łączenie klastrów         10GbE: Wspomagane przez  

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej   

elastyczności 

10GbE: Wspomagane przez 

zastosowanie portów 10GbE  

lub UTA2 w celu maksymalnej 

elastyczności  
Oprogramowanie FAS2700 Series 
ONTAP 9 Base Bundle zawiera zestaw produktów oprogramowania 
które zapewniają wiodące możliwości zarządzania danymi, 
efektywności przechowywania, ochrony danych, i wysokiej 
wydajności. Opcjonalny pakiet Premium Bundle i oprogramowanie 

 
o rozszerzonym zakresie zapewniają zaawansowane możliwości, 
w tym natychmiastowe klonowanie, replikację danych, tworzenie 
kopii i odzyskiwanie ich z integracją z aplikacjami, szyfrowanie 
wolumenów, i retencja danych. 

Oprogramowanie zawarte w 
ONTAP 9 Base Bundle 

Base Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 
• Protokoły pamięci: wszystkie protokoły danych (FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB) 
• Efektywność: NetApp FlexVol®, deduplikacja, kompresja, kompaktowanie, i thin provisioning 
• Niezawodność: Multipathing I/O 
• Ochrona danych: RAID-TEC, RAID DP i Snapshot 
• Wydajność: QoS  
• Pamięć NAS z możliwością skalowania: FlexGroup 
• Zarządzanie: OnCommand System Manager i OnCommand Unified Manager 

Oprogramowanie zawarte  w 
ONTAP 9 Premium Bundle  
(opcjonalne) 

Oprócz możliwości Base Bundle, Premium Bundle zawiera następujące technologie NetApp: 

 FlexClone®: natychmiastowe kopiowanie baz danych lub maszyn wirtualnych 
 SnapMirror®: prosta, efektywna, elastyczna replikacja danych na inną macierz 
 SnapVault®: efektywny backup danych między macierzami 

 SnapRestore®: odzyskaj całe kopie Snapshot w ciągu kilku sekund 
 SnapCenter®: ujednolicona, skalowana platforma do zarządzania kopiami i backupami danych realizowanymi na macierzy  

z zachowaniem integracji/spójności z aplikacjami SnapManager® pakiet: technologie tworzenia kopii zapasowych, 
odzyskiwania i klonowania z integracją z aplikacjami i maszynami wirtualnymi.  
Aby uzyskać więcej informacji o dodatkowym oprogramowaniu od NetApp, patrz strona NetApp.com 

Oprogramowanie rozszerzone 
(opcjonalne) 

Dostępne jest również osobne oprogramowanie opcjonalne, poza zakresem Base Bundle i Premium Bundle: 

 OnCommand pakiet oprogramowania do zarządzania: zapewnia widoczność i kontrolę które pomagają maksymalnie 
wykorzystać system, spełnić wymagania SLA dla pamięci, zminimalizować ryzyko i zwiększyć wydajność  

 SnapLock®: oprogramowanie zgodności dla systemu ochrony danych jednokrotnego zapisu, wielokrotnego odczytu 
(WORM) 

 Volume Encryption: granularne szyfrowania danych nieaktywnych na poziomie wolumenów 

   Arrow ECS - autoryzowany dystrybutor rozwiązań NetApp, www.arrowecs.pl 
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