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Gondoljunk rá, hogy egy ekkora rendszerben garantáltan folyamatosan van valami 
meghibásodás!
Az adatok nem légből kapottak, az egyik magyarországi VMware Users Group 
meetingen hangzottak el.
Agilitás – gyorsan képes követni a pillanatnyi igényeket
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SMASH: System Management Architecture for Server Hardware, 
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/smash/
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Szervereknél fontos a hozzáférés kezelés
• A virtuális szerver konzol távoli elérése = „fizikai” hozzáférés a virtuális géphez
• Két fontos részfeladat: 

• Felhasználókezelés
• Engedélyezés

• A virtuális gépekhez felhasználók rendelhetőek
• Megadható, hogy milyen műveletet végezhetnek…
• Milyen műveletek vannak?
• Sok gép esetén valamilyen módon kezelhetővé kell tenni…
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Nagyon szép lineáris programozási feladatokra vezethető vissza…
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DRS félautomatikus üzemmód: javaslatot tesz, amit manuálisan lehet elfogadni vagy 
felülbírálni

Ez sem „csodaszer”:
- Egy virtuális gépet nem fog tudni szétszórni egynél több hosztra
- Nem helyettesíti az alkalmazás szintű terheléselosztó rendszereket 
- Magas szintű QoS metrikákra nem tud szabályozni
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Kölcsönös kizárást és tranzakció-kezelést kell biztosítania a fájlrendszernek a blokkos 
adatformátum szintjén, hogy a metaadatok módosítása során a különböző helyeken 
átmenetileg se láthassanak inkonzisztens állapotot.

Létezik háttértárat mozgató megoldás is (Storage vMotion), működési elve 
megegyezik a memóriamozgatáséval.
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Ez nem „csodaszer”, egyéb alkalmazás szintű hibatűrési mechanizmusok kiegészítő 
technológiájaként kell rá tekinteni!
• Ha a guest OS és alkalmazások fel voltak készítve erre („crash konzisztencia”), akkor 
újraindítás után folytathatják a végrehajtást
• A leállást közvetlenül megelőző utolsó állapot nem biztos, hogy reprodukálható, de 
ez nem is mindig fontos
• Ha a vendég OS vagy alkalmazások szintjén volt hibatűrő fürtözés, akkor ez ennek 
egy kiegészítő megoldása lehet (ne fogyjanak el a fürt tagjai)
-----
Kép forrása: http://www.vmware.com/products/server/landing.html
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A virtuális gép szintű hibatűrés sem csodaszer
•Költséges: 

• 2 vagy több VM példány 
• Szinkronizációs várakozások az 
elsődleges VM futásában (50% 
teljesítménycsökkenés is lehet)

•Nincs SMP a VM-nél! (Versenyhelyzetek)
•Feltételezi, hogy a host gép vagy hibátlan 
vagy leáll
•Licenszek: Microsoft pl. 2 licenszet ír elő, mert 
két példány fut egyszerre a szoftveréből
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A fentieken kívül természetesen még rengeteg hibatűrést, rendelkezésre állást 
garantáló technika van.
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• Létrehozás: előállít egy virtuális gép példányt, lefoglalja a megfelelő erőforrásokat, 
felveszi a nyilvántartásba

• Üzembeállítás: a felhasználó számára átadható használható állapotba helyezi: OS 
telepítve és konfigurálva, hálózat beállítva, távoli hozzáférés, felhasználói 
fiók/jelszó stb.

• Üzemen kívül helyezés: átmenetileg nincs szükség rá, leállítás, de nyilvántartásban 
marad, gyorsan újraindítható

• Visszavonás: virtuális gép nyilvántartásból kivétele, háttértár adatok törlése vagy 
archiválása
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Több megoldás is lehetséges: OS szintű virtualizációnál pl. a virtuális gép létrehozása 
már egyben az OS fájlrendszer példány előállításával is jár, tehát nincs „üres gép” 
állapot. Ilyenkor a konfiguráció a fájlrendszerben elvégezhető az első indítás előtt, 
nem kell külön ágens.
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Forrás: Turgut Haspolat. Implementing a Private Cloud by using Microsoft System 
Center 2012 Concept, URL: 
http://turguthaspolat.wordpress.com/2012/01/22/implementing-a-private-cloud-by-
using-microsoft-system-center-2012-concept/
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Forrás:VMware. Architecting a VMware vCloud. Architecting a VMware vCloud. 
October 2011.
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Összefoglalás, hogy a tárgyban bemutatott módszerek és technológiák hogyan 
viszonyulnak az alkalmazásokhoz, milyen pluszt adnak.

Az általunk készített alkalmazásoknak együtt kell tudni működni az összes többi 
rendszerrel ahhoz, hogy tényleg egy jó rendszert kapjunk.
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- A. Gulati et al.: VMware Distributed Resource Management: Design, 
Implementation, and Lessons Learned, VMTJ (1), 2012. URL: 
http://labs.vmware.com/publications/gulati-vmtj-spring2012
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