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Jak děláme změny dnes? 

Jakýkoli 
současný stav 

Výsledný stav Konfigurátoři 

Dokumentace 



Stávající koncept není vyloženě špatně, ale má slabiny 

Je přesná, reflektuje skutečnost? 
Je ověřeno, že změny budou fungovat? 

Jsou bezchybní? Jak velké je riziko? 
Jak dlouho se akce plánuje a jak dlouho trvá? 

Jak snadno a rychle uděláte rollback změn? 
Odpovídá výsledný stav požadovanému? 



To často vede k názoru, že změny 
je třeba dělat co nejméně 
•  Kumulujeme potřebné změny a 

to složitější a rizikovější jsou 
•  Nemáme poslední bezpečnostní 

patche 
•  Nejsme schopni rychle 

reagovat na změny požadované 
aplikačním týmem a uživateli 

•  Nemáme kapacitu nasazovat 
funkce a postupy, které by 
zvyšovaly naši efektivitu 



Principy desired state (deklarativního modelu ovládání 
prostředků) patří do světa aplikací i infrastruktury 

Jakýkoli 
současný stav 

Výsledný stav Automatizace 

Požadovaný 
stav 



Krok 1: Použijme komponovatelnou infrastrukturu, která slouží 
jako zásobník přelévatelných zdrojů 

Zásobník infrastrukturních zdrojů 

Network Storage Compute 



Vyvinuli jsme novou kategorii infrastruktury, která je plně 
komponovatelná – HPE Synergy 

Zásobník zdrojů, který 
přeskládáte softwarově na 

počkání.  
 

Nemusíte fyzicky měnit 
zapojení kabelů ani 

přendávat lokální disky.  

HPE Synergy 



Krok 2: Skládejme si kompletní infrastrukturu na základě 
softwaru, místo nutnosti fyzických zásahů 

Zásobník infrastrukturních zdrojů 

Network Storage Compute 

OneView Software-defined 
infrastruktura 





Krok 3: Ovládejme infrastrukturu z jednotného API a otevřených 
integrací do mnoha jazyků, nástrojů a orchestrátorů 

Zásobník infrastrukturních zdrojů 

Network Storage Compute 

OneView Software-defined 
infrastruktura 

Jednotné API 



HPE pro Red Hat Ansible přináší koncepty desired 
state ovládání vaší infrastruktury 

Použijte Ansible pro držení infrastruktury v požadovaném stavu 
•  Předvídatelnější 
•  Bezpečnější 
•  Automatizované 
•  Přesnější 
•  Auto-dokumentace 

Co můžete s Ansible ovládat? 
•  OneView (lokální storage, 3PAR, StoreVirtual, compute, access 

networking LAN i SAN, firmware, BIOS, boot do OS template) 
•  Fabric networking (HPE Comware, HPE Arista, OpenSwitch) 



Přes Ansible můžete ovládat HPE infrastrukturu 

oneview_connection_template_facts 
oneview_connection_template 
oneview_datacenter_facts 
oneview_datacenter 
oneview_enclosure_facts 
oneview_enclosure_group_facts 
oneview_enclosure_group 
oneview_enclosure 
oneview_ethernet_network_facts 
oneview_ethernet_network 
oneview_fabric_facts 
oneview_fc_network_facts 
oneview_fc_network 
oneview_fcoe_network_facts 
oneview_fcoe_network 
oneview_firmware_bundle 
oneview_firmware_driver_facts 
oneview_firmware_driver 
oneview_interconnect_facts 

oneview_interconnect 
oneview_interconnect_type_facts 
oneview_logical_downlinks_facts 
oneview_logical_enclosure_facts 
oneview_logical_enclosure 
oneview_logical_interconnect_facts 
oneview_logical_interconnect_group_facts 
oneview_logical_interconnect_group 
oneview_logical_interconnect 
oneview_logical_switch_facts 
oneview_logical_switch_group_facts 
oneview_logical_switch_group 
oneview_logical_switch 
oneview_managed_san_facts 
oneview_managed_san 
oneview_network_set_facts 
oneview_network_set 
oneview_power_device_facts 
oneview_power_device 

oneview_rack_facts 
oneview_rack 
oneview_san_manager_facts 
oneview_san_manager 
oneview_server_hardware_facts 
oneview_server_hardware 
oneview_server_hardware_type_facts 
oneview_server_hardware_type 
oneview_server_profile_facts 
oneview_server_profile 
oneview_server_profile_template_facts 
oneview_server_profile_template 
oneview_storage_pool_facts 
oneview_storage_pool 
oneview_storage_system_facts 
oneview_storage_system 
oneview_storage_volume_attachment_facts 
oneview_storage_volume_attachment 

oneview_storage_volume_template_facts 
oneview_storage_volume_template 
oneview_switch_facts 
oneview_switch 
oneview_switch_type_facts 
oneview_task_facts 
oneview_unmanaged_device_facts 
oneview_unmanaged_device 
oneview_uplink_set_facts 
oneview_uplink_set 
oneview_volume_facts 
oneview_volume 

comware_clean_erase.py 
comware_command.py 
comware_facts.py 
comware_file_copy.py 
comware_install_config.py 
comware_install_os.py 
comware_interface.py 
comware_ipinterface.py 
comware_irf_members.py 
comware_irf_ports.py 
comware_l2vpn_global.py 

comware_neighbors.py 
comware_ping.py 
comware_portchannel.py 
comware_reboot.py 
comware_save.py 
comware_switchport.py 
comware_vlan.py 
comware_vrrp_global.py 
comware_vrrp.py 
comware_vxlan.py 
comware_vxlan_svc_instance.py 
comware_vxlan_tunnel.py 

eos_acl_entry.py 
eos_bgp_config.py 
eos_bgp_neighbor.py 
eos_bgp_network.py 
eos_command.py 
eos_config.py 
eos_ethernet.py 
eos_facts.py 
eos_interface.py 
eos_ipinterface.py 
eos_mlag_config.py 
eos_mlag_interface.py 

eos_ping.py 
eos_portchannel.py 
eos_purge.py 
eos_routemap.py 
eos_staticroute.py 
eos_stp_interface.py 
eos_switchport.py 
eos_system.py 
eos_user.py 
eos_varp_interface.py 
eos_varp.py 
eos_vlan.py 
eos_vrrp.py 
eos_vxlan.py 
eos_vxlan_vlan.py 
eos_vxlan_vtep.py 



Příklad použití HPE OneView a Ansible 

--- 
  - name: Blade networking 
    hosts: localhost 
    connection: local 
    roles: 
      - ov-networking 
 
  - name: Top-of-rack networking 
    hosts: switches 
    roles: 
      - tor-networking 
 
  - name: Servers 
    hosts: localhost 
    roles: 
      - server-profiles 

logical_interconnect_group: FlexFabric 
connectivity_enclosures: 
  - logical_interconnects: 
    - module: Encl1, interconnect 1 
      ports: 
        - X2 
        - X4 
      switchports: 
        - GigabitEthernet 1/0/2 
        - GigabitEthernet 1/0/3 
      switch_link_aggregation_group: 1 
    - module: Encl1, interconnect 2 
      ports: 
        - X2 
        - X4 
      switchports: 
        - GigabitEthernet 1/0/4 
        - GigabitEthernet 1/0/5 
      switch_link_aggregation_group: 2 

vlans: 
  - id: 101 
    name: Prod-101 
  - id: 102 
    name: Prod-102 
  - id: 103 
    name: Dev-103 servers: 

  - name: My_DB_1 
    profile: DB_servers 
  - name: My_DB_2 
    profile: DB_servers 
  - name: My_APP_1 
    profile: APP_servers 
  - name: My_APP_2 
    profile: APP_servers 
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Infrastructure as code s CI/CD vám přinese rychlost, vyšší 
kvalitu, lepší bezpečnost a nižší riziko 

Version control 
•  Historie změn 
•  Change management 
•  Spolupráce 
•  Dokumentace 





Infrastructure as code s CI/CD vám přinese rychlost, vyšší 
kvalitu, lepší bezpečnost a nižší riziko 

Version control 
•  Historie změn 
•  Change management 
•  Spolupráce 
•  Dokumentace 

Automatizace 

Testovací 
infra 

Sada testů 
(funguje to?) 

Deployment změny 
•  Plně automaticky 
•  Předvídatelně 
•  Bezpečně 

Přijmout / odmítnout 

Rollback Monitoring 



Phoenix (immutable) infrastruktura 



  

Pomůžeme vám 
do Nového IT 


