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ВСТУП 

 

Компанії, які вибирають платформу для впровадження віртуалізації своєї 

ІТ-інфраструктури, поряд з продуктами VMware розглядають як альтернативу 

рішення на основі інших гіпервізорів, перш за все Microsoft Hyper-V і 

розробленого в рамках OpenSource гіпервізора KVM. Все ж таки, який обрати? 

Аналітичне агентство Taneja Group в минулому році провело докладне 

порівняння декількох рішень для побудови програмно-визначених дата-центрів 

(SDDC) і впровадження гібридних хмар від трьох вендорів. VMware отримала 

найвищі оцінки в категорії «автоматизація та управління», оскільки її рішення 

реалізує автоматичне виділення ресурсів, інтелектуальне управління 

операціями. Рішення VMware мають найбільш досконалими функціями 

гібридних хмар, вони сумісні з різними типами навантажень і підтримують 

міграцію між приватним і публічним хмарами разом із синхронізацією 

каталогів і шаблонів цих хмар. Крім того, рішення VMware забезпечують 

побудову скоординованих фреймворків високої доступності та безпеки для 

приватного і публічного хмари. 

 На думку Taneja Group, з цих трьох вендорів VMware пропонує 

найдосконалішу, популярну і функціональну платформу для впровадження 

віртуалізації; її рішення забезпечує незалежність від апаратної платформи, 

динамічне виділення ресурсів на основі правил і функції, орієнтовані на 

віртуальні машини і додатки.  

vSphere здатний масштабуватися на кілька кластерів хостів і 

розширюватися на нові кластери і віртуальні машини в міру зростання потреб. 

Як показали тести Taneja Group, архітектура vSphere підтримує більше число 

віртуальних машин на хост, причому ці ВМ обробляли різні комбінації бізнес-

критичних додатків. Засоби управління Vcenter Server і Vcenter Operations 

Manager можуть масштабуватися до декількох тисяч і навіть десятків тисяч ВМ. 

RHEV  не підтримує пули ресурсів процесорів і пам'яті, які масштабуються на 
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кілька хостів кластера і не забезпечує ізоляцію ресурсів або їх спільне 

використання пулами. 

Через обмеження архітектури Hyper-V не може масштабуватися так само 

ефективно, як vSphere - наприклад, цей гіпервізор не вміє керувати логічними 

пулами ресурсів (процесорів, пам'яті, мережевих ресурсів і ресурсів 

зберігання), тому для гарантії стабільної продуктивності віртуальних машин 

потрібно використовувати виділений кластер хостів. У VMware найпотужніші 

функції віртуалізації і досвід їх використання в корпоративному секторі з 

початку минулого десятиліття. Хоча Microsoft в останні роки розширює 

можливості своєї платформи віртуалізації, Hyper-V як і раніше сильно 

поступається vSphere за популярністю в корпоративному секторі і застосування 

бізнес-критичних системах. RHEV використовує гіпервізор KVM, на якому 

працює переважна більшість хмар OpenStack. Зараз RHEV дуже популярний у 

сервіс-провайдерів і розробників додатків для вбудованих систем. Як і Hyper-V, 

RHEL є ОС-центричним гіпервізором (його материнської ОС є Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL)), що погіршує безпеку і знижує доступність через 

необхідність установки патчів RHEL. Він підтримує тільки 15 гостьових ОС, 

значно поступаючись за цим показником vSphere і Hyper-V 

Головним недоліком архітектури Hyper-V як і раніше залишається 

використання батьківської ОС, що знижує безпеку і доступність гіпервізора при 

установці патчів і обслуговуванні материнської Windows Server. Крім того, 

залежність від Windows Server означає, що реалізація в Hyper-V нових функцій 

віртуалізації відбувається тільки при виході нових версій цієї ОС. Саме тому 

була обрана платформа VMware. 
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1  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНОЇ СИСТЕМ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

 

1.1 Поняття хмарної архітектури VMware 

 

VMware Cloud Foundation - це платформа гібридної хмари. Вона надає 

повний набір програмних служб для обчислювальних ресурсів, сховища, 

мережі, системи безпеки та управління хмарою і підтримує виконання 

корпоративних додатків (традиційних і контейнерних) в приватних і 

загальнодоступних середовищах [1]. Cloud Foundation – це єдине інтегроване 

рішення, яке істотно спрощує створення гібридної хмари. Цей продукт дуже 

зручний у використанні завдяки вбудованому механізму автоматизованого 

управління життєвим циклом. 

VMware Cloud Foundation значно спрощує перехід до гібридної хмари і 

при цьому допомагає підвищити ефективність адміністрування і скоротити 

сукупну вартість володіння. Замовники, що розгортають VMware Cloud 

Foundation, можуть реалізувати наступні переваги в порівнянні з 

використанням традиційних апаратних центрів обробки даних. 

Час виходу на ринок скорочується в 15 разів за рахунок виключення 

складних процесів, пов'язаних з проектуванням системи, її тестуванням, 

введенням в експлуатацію, налаштуванням та ініціалізацією. 

Підтримка швидкого, відтвореного і безпечного розгортання завдяки 

стандартній архітектурі VMware Validated DesignTM. 

При розгортанні на базі vRealize Suite сукупна вартість володіння 

приватною хмарою скорочується на 30-40%. 

ІТ-інфраструктура, готова до майбутніх потреб. Підтримка виконання 

традиційних і хмарних додатків в контейнерах. 

VMware Cloud Foundation – це платформа гібридної хмари VMware 

нового покоління. Платформа є наступним етапом розвитку провідного 
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рішення VMware по віртуалізації серверів, VMware vSphere. У новому продукті 

базовий гіпервізор об'єднаний з програмною мережею, сховищем і системою 

безпеки, які можна використовувати в локальному середовищі або як послугу в 

загальнодоступній хмарі (на базі VMware Cloud on AWS або за програмою 

VMware Cloud Providers). Тепер до складу платформи гібридної хмари входять 

інтегровані можливості управління хмарою, завдяки яким платформу можна 

використовувати для управління як приватними, так і загальнодоступними 

середовищами. Це комплексне рішення надає узгоджену модель експлуатації на 

базі відомих засобів і процесів vSphere, а також можливість виконувати додатки 

в будь-якому середовищі без необхідності в модифікації їх коду [2]. 

Cloud Foundation – це інженерне рішення, що об'єднує весь програмний 

стек VMware. Завдяки гарантованій сумісності організаціям не доведеться 

витрачати час на роботу зі складними таблицями сумісності. 

Платформа створена на базі стандартної архітектури VMware Validated 

Design і забезпечує швидке розгортання, а також усуває ризик неправильної 

настройки. 

Cloud Foundation надає унікальні служби управління життєвим циклом, 

що автоматизують всі процеси від розгортання до поточної експлуатації, такі як 

введення в експлуатацію, настройка, ініціалізація ресурсів, а також установка 

виправлень і оновлень. 

Зручний перехід до гібридної хмари. Рішення значно спрощує перехід до 

гібридної хмари за рахунок надання загальної платформи для приватних і 

загальнодоступних хмарних середовищ і забезпечення узгоджених умов 

експлуатації з використанням наявних засобів, процесів і фахівців [3]. Велика 

екосистема. Cloud Foundation підтримує гнучке розгортання в локальних 

середовищах на сертифікованому обладнанні основних OEM-постачальників. 

Крім того, її можна використовувати як послугу, що надається в хмарі VMware 

Cloud on AWS або в інфраструктурах постачальників-учасників програми 

VMware Cloud Providers. 
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Повністю інтегрований програмний стек. Cloud Foundation надає повний 

набір програмних служб обчислювальних ресурсів, сховища, мережі, системи 

безпеки та управління хмарою і підтримує виконання корпоративних додатків 

(традиційних і контейнерних) в приватних і загальнодоступних середовищах. 

Cloud Foundation – це повністю інтегроване рішення, яке істотно спрощує 

створення гібридної хмари. Цей продукт дуже зручний в розгортанні і 

використанні завдяки унікальним вбудованим можливостям автоматизованого 

управління життєвим циклом. Служби корпоративного класу. Платформа Cloud 

Foundation створена на основі передових технологій VMware - vSphere 

(обчислювальні ресурси), VMware vSANTM (сховище), VMware NSX® (мережа 

і безпека) і vRealize Suite (управління хмарою) - і надає служби корпоративного 

класу для традиційних додатків і додатків в контейнерах [4]. 

Еластичність і висока продуктивність сховища. Cloud Foundation 

підтримує новітню версію VMware vSAN 6.6 з продуктивністю на рівні флеш-

накопичувачів, яка надає служби зберігання корпоративного класу, в тому 

числі Дедуплікація, стиснення і механізм Erasure Coding. У рішенні VMware 

vSAN реалізована гіперконвергізована і еластична архітектура системи 

зберігання, яка істотно спрощує управління сховищем.  

Cloud Foundation забезпечує інтелектуальне управління процесами 

(VMware vRealize® Operations, vRealize Log InsightTM) на всіх рівнях - від 

додатків до інфраструктури, - допомагаючи організаціям в плануванні, 

управлінні та масштабуванні програмних ЦОД. Користувачам доступні 

можливості моніторингу та усунення неполадок з урахуванням особливостей 

додатків поряд з автоматизованим випереджувальним управлінням робочими 

навантаженнями, їх балансуванням і виправленням. 

Cloud Foundation надає автоматизовану ініціалізацію ІТ-служб і 

підтримує подальшу експлуатацію в гібридній хмарі, а також інтеграцію з 

vRealize Automation. Замовники можуть моделювати повний стек 

інфраструктури у вигляді схем (шаблонів), що включають в себе обчислювальні 

і мережеві ресурси, ресурси зберігання і безпеки, а також зв'язують їх 
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компоненти. Схеми включають в себе засоби автоматизації і політики, а при 

виконанні автоматично керують ініціалізацією і життєвим циклом всіх 

розміщених в них елементів, контролюючи доступ і безпеку.  

Cloud Foundation забезпечує комплексну безпеку всіх додатків за 

допомогою мікросегментації мережі, підтримки розподілених брандмауерів, 

VPN, шифрування на рівні обчислювальних ресурсів для віртуальних машин, 

гіпервізора і компонента vMotion®, а так ж шифрування на рівні сховища для 

даних на зберіганні і кластерів. 

До складу Cloud Foundation входить ПО VMware SDDC ManagerTM - 

рішення з управління програмною платформою, що автоматизує всі процеси від 

розгортання до поточної експлуатації. 

Cloud Foundation автоматизує процес введення всієї програмної 

платформи в експлуатацію, в тому числі розгортання інфраструктури 

віртуальних машин, створення кластеру управління, налаштування віртуальних 

локальних мереж, сховища і фізичної мережі, а також створення і ініціалізацію 

кластерів [5]. 

Спрощена установка виправлень і оновлень. Cloud Foundation підтримує 

спрощений процес установки оновлень і виправлень для програмної платформи 

(в тому числі для vCenter). Адміністратори хмари можуть на власний розсуд 

обирати час і компоненти оновлення. 

Cloud Foundation спрощує виділення ресурсів окремим робочим 

навантаженням за рахунок автоматичного створення кластерів з використанням 

політик. 

Сценарії використання: 

Висока продуктивність, доступність і масштабованість Cloud Foundation 

для підтримки будь-яких важливих додатків, в тому числі баз даних, веб-

додатків та інфраструктури віртуальних комп'ютерів (VDI). 

Інфраструктура віртуальних комп'ютерів (Virtual Desktop Infrastructure, 

VDI). Cloud Foundation надає комплексне рішення для розгортання середовища 

VDI з можливістю масштабування. Крім того, завдяки стандартизації і 
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тестування рішення повністю оптимізовано для робочих навантажень VDI, що 

спрощує планування і проектування. 

Cloud Foundation реалізує по-справжньому гібридну хмару із загальною 

інфраструктурою і узгодженою моделлю експлуатації, яке об'єднує локальний і 

зовнішній ЦОД в сумісну, масштабовану і розподілену середу. 

Продукт VMware Cloud Foundation надається трьома способами. 

У вигляді розгортання ПЗ на базі сертифікованих вузлів vSAN ReadyNode 

і мережевих комутаторів. 

У вигляді інтегрованої системи. Попередньо встановлено ПЗ Cloud 

Foundation виконується наступними OEM-постачальниками: Dell EMC, Fujitsu, 

Hitachi Vantara, HPE і QCT. 

Як послуга в загальнодоступній хмарі - на базі VMware Cloud on AWS або 

за програмою VMware Cloud Providers: IBM Cloud, OVH, Rackspace і 

CenturyLink [2]. 

 

1.2 Принципи формування хмарної архітектури VMware 

 

Віртуальні машини, створені на платформі VMware, з використанням 

vCloud Director, VMware vSAN, VMware NSX - це комплекс обчислювальних 

ресурсів з можливістю масштабування в реальному часі. Віртуалізація 

розгорнута на потужних і продуктивних серверах, розміщених у дата центрі. 

Хмара гарантує одержання моментального доступу до обчислювальних 

ресурсів: 

vCPU - процесор; 

vRAM - оперативна пам'ять; 

vHDD - гібридне сховище для холодних даних; 

vSSD - конвергентний all-flash сховище. 

Система управління дозволяє створити віртуальний ЦОД, сегментувати 

його на віртуальні машини, налаштувати віртуальні мережі, управляти 

трафіком, балансувати зовнішні запити, встановити програмне забезпечення і 



10 
 

опублікувати додатки для користувачів. Всі операції можна виконати, як в веб-

інтерфейсі, так і через API, що відкриває широкі можливості для автоматизації 

(Рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Принцип формування хмарної архітектури VMware [6] 

 

Можливості сервісу: 

 Гнучкість і продуктивність; 

 Міграція корпоративної інфраструктури в захищений хмарний 

сегмент; 

 Розміщення високонавантажених проектів з масштабуванням 

продуктивності; 

 Зберігання даних 1С і інших масивів з обмеженням доступу ззовні; 

 Підвищення відмовостійкості критичних для бізнесу додатків; 

 Збільшення ресурсів - об'єднання приватної інсталяції VMware з 

нашим хмарою. 

Резервування і захист: 
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 Резервування віртуальних машин за технологією vSAN Stretched 

Cluster; 

 Ізольовані, маршрутизовані віртуальні мережі; 

 Можливість створення VPN-тунелів до офісу або робочого столу; 

 Захист від DDoS атак і несанкціонованих доступів. 

Зручність роботи: 

 Створення готового оточення за кілька хвилин; 

 Зручна панель керування і готові web-інтерфейси; 

 Системи моніторингу та балансування ресурсів; 

 Проста інтеграція і прозорий моніторинг. 

Економія: 

 Оплата за фактично спожиті ресурси; 

 Можливість тимчасового відключення; 

 Економія на закупівлі фізичного обладнання; 

 Економія на утриманні штатних адміністраторів. 

При створенні віртуальної машини можна використовувати різні типи 

дисків, але тільки всередині того пулу, в якому вона створена. Наприклад, 

одночасно vSSD і Fast vSSD, або vHDD і Fast vHDD. 
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Рисунок 1.2 – Структура формування хмарної архітектури VMware [6] 

 

Підключення до хмари: 

 публічна хмара – підключення з використанням мережі Інтернет. 

 приватна хмара – підключення проводиться через VPN-тунель, що 

дозволяє убезпечити дані в хмарі від будь-якого доступу з мережі. 

 

1.3 Система нового покоління NetApp: сутність  

 

Розвиток систем зберігання даних та управління ними пройшли довгий 

шлях розвитку, будучи критичними для будь-якого корпоративного IT рішення. 

Сьогодні найбільш досконалими є гіперконвергентні системи, які мають цілий 

ряд переваг перед використовуваними сьогодні і застарілими успадкованими 

системами. Вони дешевше, простіше в управлінні, легко масштабуються і 

забезпечують точну відповідність своїх ресурсів потребам підприємства. 
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Рисунок 1.3 – Гіперконвергентні системи NetApp [4] 

 

Конвергентні і традиційні системи 

Конвергентні системи (converged systems) ─ це результат природного 

прогресу, відхід від традиційної IT інфраструктури, котра завжди була 

пов'язана зі створенням відособлених і не пов'язаних один з одним «бункерів» 

для зберігання і обробки даних. 

Для успадкованого навколишнього IT середовища, як правило, 

створювалися окремі адміністративні групи (колективи фахівців) для систем 

зберігання, для серверів і для підтримки мережі. Наприклад, група систем 

зберігання займалася покупкою, забезпеченням і підтримкою інфраструктури 

зберігання даних. Вона також підтримувала стосунки з постачальниками 

апаратних засобів зберігання. Те саме стосувалося груп серверів і мережі. 

Конвергентна система об'єднує два або більше з цих компонентів IT 

інфраструктури, як попередньо спроектоване рішення. Кращі рішення даного 

класу об'єднують всі три компоненти, які тісно пов'язані між собою 

відповідним ПЗ. 

Явна перевага такого рішення – відносно простий дизайн для складної IT 

інфраструктури. Ідея полягає в тому, щоб створити єдину команду для 
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підтримки, – так само, як орієнтуватися на єдиного продавця для підтримки 

всіх необхідних компонентів. 

Конвергентні та гіперконвергентні системи 

Гіперконвергентні системи (HCS) виводять саме поняття «convergence» 

на новий рівень. Конвергентні системи типово складаються з окремих 

компонентів, спроектованих так, щоб вони добре працювали разом. HCS 

типово являють собою модульні рішення, розроблені для масштабування за 

рахунок включення в систему додаткових модулів. Фактично вони виконують 

«розмасштабування» великої системи зберігання даних за рахунок шару ПЗ 

контролера 

 

 

Рисунок 1.4 – Типові архітектури традиційної і гіперконвергентної систем 

зберігання даних і управління ними [3] 

 

Типові архітектури традиційної і гіперконвергентної систем зберігання 

даних і управління ними 

Чим більше пристроїв зберігання додається, тим більше їх загальна 

ємність і продуктивність. Замість того, щоб розширюватися, додаючи більше 

дисків, пам'яті або процесорів, просто додаються нові самостійні модулі, що 

містять всі необхідні ресурси. На додаток до спрощеної архітектури 

використовується спрощена модель адміністрування, оскільки HCS 

управляються через єдиний інтерфейс. 

Вертикальна і горизонтальна масштабованість 
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Масштабованість розуміється як здатність системи деяких типів 

продовжувати функціонувати належним чином при зміні їх розміру (чи обсягу) 

для відповідності потребам користувачів. У деяких контекстах масштабованість 

сприймається як здатність задовольнити більші чи менші запити користувачів. 

В контексті зберігання частіше говорять про задоволення попиту [6] на більший 

обсяг. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схематичне уявлення вертикальної і горизонтальної 

масштабованості 

 

Схематичне уявлення вертикальної і горизонтальної масштабованості 

Вертикальна масштабованість (scale-in) ─ збільшення можливостей 

існуючих апаратних засобів або програмного забезпечення за рахунок 

додавання нових ресурсів до фізичної системі – наприклад, обчислювальної 

потужності до сервера, щоб зробити його швидше. В разі систем зберігання це 

означає додавання нових контролерів, дисків і модулів введення \ виведення до 

існуючої системи в міру необхідності. 

Горизонтальна масштабованість (scale out) має на увазі об'єднання 

багатьох автономних одиниць так, щоб вони працювали спільною і єдиною 

логічною одиницею. При горизонтальному масштабуванні, наприклад, може 

бути багато вузлів, віддалених географічно. 
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Архітектура Scale-out storage 

Згідно з концепцією архітектури scale out, нові групи пристроїв можуть 

бути додані в систему майже без меж, у міру вимоги. Кожен пристрій (або 

вузол, node) має деяку ємність зберігання даних. Вона, в свою чергу, може 

набиратися дисковими пристроями і мати власну обчислювальну потужність, ─ 

як і смугу пропускання введення / виводу (input / output, I / O). 

Включення цих ресурсів означає, що, збільшується не тільки ємність, а й 

продуктивність роботи з даними. Масштаб системи зростає в міру додавання 

вузлів, що об'єднуються в кластери. Для цього найчастіше використовуються 

x86 сервери зі спеціальною ОС і системами зберігання, пов'язаними через 

зовнішню мережу. 

Користувачі адмініструють кластер як єдину систему і управляють 

даними в глобальному просторі імен або в розподіленій файловій системи. 

Таким чином, вони не повинні хвилюватися про фактичне фізичне 

розташування даних [7]. 

NetApp Enterprise-Scale HCI: нове покоління гіперконвергентних систем 

Безумовно, в ряді випадків спеціальні та унікальні рішення (зроблені на 

замовлення системи зберігання, мережа, сервери) залишаються найкращим 

вибором. Однак інші варіанти ─ «as-a-service», converged infrastructure (CI) і 

software-defined systems (SDS) швидко захоплюють ринок IT інфраструктури, і 

цей рух буде домінуючим в наступні кілька років. 

Ринок CI росте дуже швидко, оскільки організації прагнуть до меншої 

складності експлуатації та швидко–му впровадженню IT. Платформи Hyper 

Converged Infrastructure (HCI) з'явилися в результаті їх природного розвитку, 

оскільки організації вже переходять до побудови інформаційних центрів 

наступного покоління. 

Очікується також, що до 2022 р 70% функцій управління зберіганням 

даних буде автоматизовано і вони увійдуть в інфраструктурну платформу. 

NetApp HCI представляє наступне покоління гіперконвергентної 
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інфраструктури і є першою HCI платформою, розробленою для додатків 

масштабу підприємства. 

Перше покоління рішень HCI було більш підходящим для проектів щодо 

невеликого масштабу, ─ клієнти знайшли, що в них є досить багато 

архітектурних обмежень. Вони стосувалися багатьох аспектів ─ 

продуктивності, автоматизації, змішаних робочих навантажень, 

масштабування, гнучкості конфігурації і ін. 

Це, звичайно, суперечило стратегії побудови інформаційного центру 

наступного покоління, де «спритність», масштабування, автоматизація і 

передбачуваність є обов'язковими вимогами. 

Введення в NetApp HCI 

NetApp HCI ─ перше гіперконвергентне інфраструктурне рішення 

масштабу підприємства. Рішення забезпечує подібну хмарі інфраструктуру 

(ресурси зберігання, а також обчислювальні і мережеві) в «моторному», 

масштабованому, легкому в управлінні стандартному блоці з чотирма вузлами 

(node) [7]. 

Рішення розроблено на основі флеш-системи зберігання даних SolidFire. 

Просте централізоване управління через VMware vCenter Plug-in дає повний 

контроль над усією інфраструктурою через інтуїтивний призначений для 

користувача інтерфейс. 

Інтеграція з NetApp ONTAP Select відкриває новий діапазон можливостей 

розгортання ─ як для існуючих клієнтів NetApp, так і для тих, хто хоче 

модернізувати свій датацентр. NetApp HCI вирішує обмеження в поточному 

поколінні пропозицій HCI чотирма ключовими способами: 

Гарантована продуктивність. Спеціалізовані платформи і велика 

надмірність сьогодні не подаються прийнятним вибором. NetApp HCI ─ 

рішення, яке забезпечує «гранульований» контроль роботи кожного додатка, 

який «усуває галасливих сусідів». Всі додатки розгортаються на загальній 

платформі. При цьому, за даними компанії, усувається більше 90% традиційних 

проблем продуктивності. 



18 
 

Гнучкість і масштабування. Попередні покоління HCI мали фіксовані 

ресурси, обмежуючись кількома конфігураціями вузла. Тепер NetApp HCI має 

незалежні ресурси зберігання і обчислень. В результаті NetApp HCI добре 

підходить для конфігурацій будь-якого масштабу. 

Автоматизована інфраструктура. Нова утиліта NetApp Deployment Engine 

(NDE) усуває більшість ручних кроків при розгортанні інфраструктури. 

VMware vCenter Plug-in робить управління простим і інтуїтивним. Відповідний 

API дозволяє інтеграцію в системи управління верхнього рівня, забезпечує 

резервне копіювання і відновлення після збою. Час повернення системи в 

робочий стан по збоям не перевищує 30 хвилин. 

The NetApp Data Fabric. У ранніх поколіннях платформ HCI існувала 

необхідність введення нових груп ресурсів в IT інфраструктуру. Очевидно, що 

це ─ неефективний підхід. NetApp HCI інтегрується в «тканину даних», NetApp 

Data Fabric. Це збільшує мобільність даних, їх видимість і захист, дозволяючи 

використовувати весь потенціал даних ─ в локальній (on-premise), публічній 

або гібридній хмарі. 

NetApp Data Fabric 

 

Рисунок 1.6 – Модель розгортання Data Fabric [4] 

 

Модель розгортання Data Fabric 
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NetApp HCI є рішення «з коробки», відразу готове працювати в 

середовищі Data Fabric. Таким чином, користувач отримує доступ до всіх своїх 

даних, які знаходяться в публічній або гібридній хмарі. 

NetApp Data Fabric ─ визначається ПЗ підхід до управління даними, яке 

дозволяє підприємствам використовувати несумісні ресурси зберігання даних і 

забезпечити безперервне потокове управління даними між локальними і 

хмарними сховищами. 

Товари і послуги, які складають NetApp Data Fabric, розроблені так, щоб 

забезпечити клієнтам свободу. Вони повинні швидко і ефективно переміщати 

дані в / з хмари, при необхідності відновлювати хмарні дані і переміщати їх з 

хмари одного провайдера в хмару іншого. 

Основа NetApp Data Fabric ─ операційна система для систем зберігання 

даних Clustered Data ONTAP. Як частина Data Fabric, NetApp розробила 

спеціальну хмарну версію ONTAP for Cloud. Вона створює віртуальну СГД 

NetApp у межах публічного хмарного середовища рівня підприємства. 

Ця платформа дозволяє зберігати дані тим же способом, яким це 

здійснюється у внутрішніх системах NetApp. Безперервність дозволяє 

адміністраторам переміщати дані туди, де і коли це необхідно, не вимагаючи 

ніяких проміжних перетворень. В свою чергу, це фактично дозволяє 

розширювати датацентр підприємства за рахунок публічної хмари провайдера. 

NetApp вперше представила концепцію Data Fabric в 2014 на своїй 

щорічній конференції Insight. Згідно NetApp, це стало відповіддю на потребу її 

клієнтів отримувати об'єднане представлення про дані підприємства, які 

зберігаються в багатьох внутрішніх і зовнішніх датацентрах. Зокрема, з Data 

Fabric підприємства отримали легкий доступ до своїх корпоративних даних, що 

знаходяться в публічних хмарах Google Cloud Platform, Amazon Simple Storage 

Service (S3), Microsoft Azure і IBM SoftLayer. 

Відповідність вимогам підприємства 

Одна з найбільших проблем в будь-якому датацентрі ─ передбачуваність 

необхідної в даний момент продуктивності. Найбільшою мірою це стосується 
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«розростаються» додатків і їх робочих навантажень, які іноді можуть бути дуже 

інтенсивними. 

Кожне підприємство використовує велику кількість корпоративних 

додатків, що використовують одну і ту ж IT інфраструктуру. Таким чином, 

завжди є потенційна небезпека того, що будь-яка програма буде заважати 

роботі іншого. 

Зокрема, у важливих додатків, ─ таких, як, наприклад, віртуальна 

десктопна інфраструктура (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) і додатки бази 

даних, механізми введення / виведення досить сильно різняться і мають 

тенденцію впливати на один одного. HCI NetApp усуває проблему 

непередбачуваності, забезпечуючи необхідну продуктивність в кожен момент 

[3]. 

NetApp HCI доступний для малих, середніх і великих конфігурацій 

систем зберігання даних і обчислень. Система може нарощуватися з кроком 

1RU. В результаті підприємства можуть дуже точно визначати необхідні їм 

ресурси і не мати незадіяних надлишкових апаратних засобів. 

Основне завдання кожного IT підрозділу ─ автоматизувати всі звичайні 

завдання, усуваючи ризик помилок користувача, пов'язаних з ручними 

операціями і звільнити ресурси для вирішення більш пріоритетних і складних 

бізнес-завдань. NetApp Deployment Engine (NDE) усуває більшість ручних 

операцій з розгортання інфраструктури. У той же час програмне розширення 

vCenter робить управління у віртуальному середовищі VMware простим і 

інтуїтивним. 

Нарешті, набір API дозволяє виконувати «безшовну» інтеграцію 

підсистеми зберігання і обробки даних в системи управління більш високого 

рівня, а також забезпечує резервне копіювання і аварійне відновлення даних. 

NetApp HCI об'єднує і підтримує такі технології: 

NetApp SolidFire Element OS ─ SolidFire Storage Operating System, 

дозволяє швидко масштабувати вузол зберігання даних. 
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Intuitive Deployment Engine ─ розгортає і формує компоненти ПЗ для 

управління ресурсами зберігання і обчислень. 

Robust Monitoring Agent ─ здійснює моніторинг ресурсів HCI і пристроїв 

зберігання, а також відсилає інформацію в vCenter і Active IQ. 

NetApp SolidFire vCenter Plugin ─ надає вичерпний набір функцій для 

управління зберіганням даних. 

NetApp SolidFire Management Node ─ VM для моніторингу і апгрейда HCI 

з підтримкою віддаленого управління [2]. 

VMware ESXi and vCenter v6 ─ хост для віртуалізації і управління ПЗ. 

NetApp Data Fabric ─ забезпечує інтеграцію з допомогою засобів SolidFire 

Element OS, включаючи SnapMirror, SnapCenter, файлові сервіси ONTAP Select, 

а також кошти резервного копіювання AltaVault і StorageGRID. 

 

Рисунок 1.7 – Мінімальна конфігурація NetApp HCI 

 

Мінімальна конфігурація NetApp HCI: два конструктиву (шасі), в яких в 

сукупності є чотири модуля для флеш-пам'яті, два обчислювальних модуля і 

два порожніх відсіку для додаткових модулів 

 

 



22 
 

Рисунок 1.8 – Зовнішній вигляд одного модуля NetApp HCI із зворотного 

боку 

 

Специфікації NetApp HCI (рис.1.9) 

 

Рисунок 1.9 – Специфікації NetApp HCI 

 

Effective Block Capacity – один з параметрів дедуплікації, залежить від 

типу даних. 

 

1.4 Постановка завдання дослідження 

 

Головною метою даної дипломної роботи є розробка хмарної архітектури 

VMware на базі гіперконвергентної системи нового покоління NetApp. Для 

досягнення поставленої мети у роботі необхідно визначитися з архітектурою та 

методологією побудови хмарної архітектури VMware на базі 

гіперконвергентної системи нового покоління NetApp. 

Розкрити механізми формування хмарної архітектури VMware на базі 

гіперконвергентної системи нового покоління NetApp та на основі розробленої 

структури хмарної архітектури запропонувати перспективні напрямки 
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формування хмарної архітектури VMware на базі гіперконвергентної системи 

нового покоління NetApp. 
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2  ПОБУДОВА ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ VMWARE НА БАЗІ 

ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОЇ СИСТЕМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ NETTAPP 

 

2.1 Архітектура віртуалізації 

 

Архітектура VMware vCloud Foundation Architecture включає в себе 

компоненти VMware vRealize Suite, VMware vSphere Integrated Containers, 

VMware Integrated OpenStack, VMware Horizon, NSX і інші, що працюють в 

хмарній або гібридній інфраструктурі підприємства, які бажано розгортати всі 

разом, але можна якісь і опустити [3]. 

 

Рисунок 2.1 – Архітектура VCF [8] 

 

Важливо, що в рамках цієї архітектури повністю підтримується взаємодія 

всіх компонентів один з одним, тому для VCF є список продуктів і їх версій (і 
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це можуть бути не самі останні версії), який і складає архітектуру VCF (рис. 

2.1). 

Все це разом дозволяє створити глобальну логічну сутність віртуального 

датацентру в рамках концепції Software-Defined Data Center (SDDC): 

 

 

Рисунок 2.2 – Глобальна логічна сутність віртуального датацентру в 

рамках концепції Software-Defined Data Center [8] 

 

В vCloud Foundation : 

1. Підтримка всіх серверних вузлів vSAN ReadyNode, які вказані в vSAN 

VMware Compatibility Guide. 

2. Підтримка користувальницького виробника мережевого устаткування і 

топології. Нова архітектура дозволяє використовувати власні комутатори, 

архітектуру побудови мережі та засоби управління нею. 

3. Покращена підтримка компонентів vRealize Suite. Вона включає в себе 

допрацьовані робочі процеси для розгортання та початкової конфігурації 
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компонентів vRealize Suite до доменів робочого навантаження, що об'єднує 

кілька кластерів по бізнес-ознаці (workload domains). 

4. Віртуальний модуль Cloud Foundation Builder (Virtual Appliance на базі 

Photon OS). Це новий метод для розгортання компонентів архітектури SDDC, за 

допомогою якого помітно спрощується побудова архітектури VCF. 

 

Рисунок 2.3 – Структурна схема реалізації віртуального модулю Cloud 

Foundation Builder [9] 

 

5. Новий інтерфейс Cloud Foundation для консолі SDDC Manager. Як і 

безліч інших продуктів VMware, він побудований на фреймворку Clarity, що 

істотно покращує сприйняття при роботі з завданнями. 

https://vmgu.ru/content_images/vmware-vcloud-foundation-30-4.png
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Рисунок 2.4 – Інтерфейс Cloud Foundation для консолі SDDC Manager 

 

6. Можливість пропуску проміжних апгрейдів для контролерів Platform 

Service Controller, серверів vCenter Server і ESXi.  

7. Підтримка декількох кластерів в одному workload domain. Вони можуть 

управлятися одним vCenter Server. 

8. Можливості роботи з сертифікатами для різних продуктів з дешборда 

SDDC Manager. Тепер можна встановити, налаштувати і керувати 

сертифікатами Microsoft Certificate Authority безпосередньо з інтерфейсу. 

9. Інструкції по налаштуванню розтягнутих кластерів (vSAN Stretched 

Clusters) в рамках Dual Availability Zone (AZ). Тепер є інструкції по ручному 

розгортанню розтягнутих кластерів в рамках Cloud Foundation між двома 

зонами доступності AZ. 

10. Мережеві пули (Network Pools) дозволяють управляти IP-адресацією 

VMkernel (який відповідає за vSAN і vMotion) безпосередньо з SDDC Manager в 

такому ж ключі, як це робить NSX Manager. 

 

https://vmgu.ru/content_images/vmware-vcloud-foundation-30-2.png
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Рисунок 2.5 – Сторінка мережевих пулів 

 

Цікавий момент, що домени віртуальних ПК (VDI workload domains) 

недоступні в рамках VCF 3.0, тому потрібно буде спочатку імплементувати 

архітектуру VCF, а потім налити на неї VDI-інфраструктуру VMware Horizon 

поверх окресленої архітектури. 

 

2.2 Методологія побудови 

 

Спільне використання VMware та NetApp забезпечує інтегровану і 

автоматизовану середу програмно-обумовленого ЦОД, поліпшення контролю і 

керованості хмарною інфраструктурою, спрощене резервне копіювання, 

відновлення і управління клонуванням даних з інтегрованими робочими 

процесами.  

В області захисту інформації існує чимало проблем. Це і різнорідність 

використовуваного програмного забезпечення, і складність управління при 

масштабуванні, і неможливість централізованого адміністрування. З цими та 

іншими завданнями сьогодні справляється програмне рішення NetApp 

SnapCenter. 

 

https://vmgu.ru/content_images/vmware-vcloud-foundation-30-3.png
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Рисунок 2.6 – Архітектура NetApp SnapCenter [8] 

 

Представляючи собою уніфіковану програмну платформу, що 

масштабується для захисту даних додатків, рішення відрізняється простотою в 

розгортанні та налаштування. За допомогою SnapCenter виконується 

централізований контроль, балансування навантажень і поліпшується 

управління ІТ-інфраструктурою в цілому. 

 

Таблиця 2.1 – Компоненти NetApp SnapCenter [9] 

Компоненти NetApp SnapCenter 

 SnapCenter Server Модулі SnapCenter База даних SnapCenter 

 

У рішенні використовуються модулі, які встановлюються на кожному 

пристрої і відповідають за робочі процеси на основі ролей. Модулі і ПЗ 

SnapCenter Server взаємодіють з платформами СГД NetApp. При цьому 

SnapCenter підтримує Гіпервізор різних вендорів.  

Дослідимо методологію побудови на базі рішень NetApp і VMware, 

зупинимося докладніше на інфраструктурі тестового стенда, в якому 

використовується цілий комплекс взаємодоповнюючих один одного рішень. 



30 
 

Для демонстрації можливостей NetApp SnapCenter використовується 

інфраструктура з однією віртуальною машиною на базі Windows Server 2012, 

яка грає роль сервера бази даних MS SQL 2012. Крім того, розгорнуті 

компоненти NetApp clustered Data ONTAP, vCenter 6.0, ESXi 6.0. А основна 

увага приділяється рішенням NetApp SnapCenter Software, NetApp Workflow 

Automation і VMware vRealize Automation [10]. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схематичне представлення тестового стенда 

 

VMware vRealize Automation - інструмент для централізованого 

управління публічними і приватними хмарами, який дозволяє прискорити 

надання ресурсів інфраструктури, додатків і спеціалізованих послуг в тому 

числі в гібридних середовищах на базі різних гіпервізорів [11]. Рішення 

використовується для створення єдиної схеми сервісу, завдяки якій 

спрощується і прискорюється доставка багатовимірних додатків через хмару з 

настройками мережі, які враховують особливості цих додатків, і з необхідним 

ступенем безпеки. 

В рамках сценарію VMware vRealize Automation використовується для 

розгортання примірника MS SQL сервера. Для цього буде потрібно 

підключитися до VMware vRealize Automation і виконати вхід. 
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Рисунок 2.8 – Підключення до VMware vRealize Automation через Single Sign-

On 

Після успішної аутентифікації відкривається панель управління, яка 

містить вкладки Home, Service Catalog, Items, Requests, Inbox. У вкладці Service 

Catalog доступна опція запиту того чи іншого сервісу. У нашому випадку 

потрібно запросити сервіс MS SQL Server, для чого натискаємо кнопку Request  

 

 

Рисунок 2.9 – Робота з Service Catalog 

 

 

Рисунок 2.10 – Ключові елементи vRealize Automation 
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Відзначимо, що сервісний каталог vRealize Automation є уніфікованим і 

являє собою сховище сервісів, де користувач вибирає необхідний сервіс з 

персоналізованої колекції додатків, інфраструктурних або кастомізованих ІТ-

сервісів [12]. Таким чином, ІТ-адміністратори надають персоналізований 

сервісний каталог, оптимізований під завдання окремо взятого користувача або 

групи користувачів. На рисунку 2.11 нижче наведений приклад реалізації 

сервісного каталогу. 

 

 

Рисунок 2.11 – Приклад вмісту Service Catalog 

Крім розгортання MS SQL Server, Service Catalog надалі буде 

використовуватися для створення нових томів. Інтерфейс vRealize Automation 

дозволяє розгортати кілька копій віртуальних машин. При цьому кожна ВМ 

володіє такими характеристиками, як параметри процесора, пам'яті, сховища, 

термін оренди. 

 



33 
 

 

Рисунок 2.12 – Характеристики віртуальної машини 

 

Як зазначалося вище, vRealize Automation може використовуватися для 

створення нових томів. Знову звернімося до сервіс-каталогу та натиснемо 

Request в області Create SQL Volumes. У вікні необхідно задати значення 

Description і Reasons. В результаті будуть створені три томи: для зберігання 

даних (Data), журналів (Log) і журналів SnapCenter [12]. 
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Рисунок 2.13 – Формування нового запиту 

 

В наступному кроці виконаємо прив'язку нового тому до раніше 

створеної віртуальної машині vmworld-02. Для цього на сторінці Select values 

вибираємо машину vmworld-02 і натискаємо Submit . 

 

Рисунок 2.14 – Вибір віртуальної машини зі списку 
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Після чого в закладці Request information відобразиться додана віртуальна 

машина. Нижче необхідно задати розмір томів і натиснути кнопку Submit . 

 

Рисунок 2.15 – Параметри Request Information 

Оскільки vRealize Automation не має уявлення про сховищах NetApp, 

згенеровані запити vRealize направляються в NetApp Workflow Automation. 

Інструмент NetApp OnCommand Workflow Automation (WFA) автоматизує 

і стандартизує процеси зберігання даних, що позитивно впливає на підвищення 

продуктивності праці в організації [13]. Спільне використання VMware vRealize 

Automation і NetApp Workflow Automation забезпечують інтегровану і 

автоматизовану середу програмно-обумовленого ЦОД. 

Консоль NetApp Workflow Automation складається з декількох складових, 

включаючи Web service interface, Designer portal, Administration portal, Execution 

portal. Зупинимося на останньому. Тут виконуються робочі процеси (workflows) 

і відслідковуються статуси виконання процесів. Давайте переконаємося, що 

томи для SQL Server були дійсно створені. Для цього переходимо в розділ 

Execution Status і знаходимо три події Create a thin provisioned volume. Статус 

Completed свідчить про успішність виконаної операції. 

Далі проводимо дослідження підключення ВМ до NetApp SnapCenter. 
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          2.3 Принципи формування зв’язку  

 

Створено три нових томи, які будуть задіяні для зберігання даних, 

резервних копій і журналів [14]. Використовуючи NetApp SnapCenter, 

підключимо створені томи до віртуальної машини. Для цього відкриваємо веб-

браузер і підключаємося до консолі управління SnapCenter. 

 

 

Рисунок 2.16 – Підключення до SnapCenter 

 

При успішній ідентифікації відкривається SnapCenter Dashboard, де 

спочатку відсутні хости. Для додавання сюди віртуальної машини заходимо в 

закладку Hosts -> Managed Hosts і натискаємо кнопку Add . 

 

 

Рисунок 2.17 – Додавання нового хоста в SnapCenter 
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У вікні задаємо ім'я і тип вузла, визначаємо RunAas Name і номер порту. 

У разі необхідності включаємо все вузли в кластер, активуємо опцію Include all 

hosts in a cluster. 

 

 

Рисунок 2.18 – Завдання параметрів хоста 

 

Наступний крок пов'язаний з виявленням плагінів. У разі їх відсутності 

варто використовувати опцію «select one or more SnapCenter plug-ins to install». 

Необхідно звернути увагу, що в розділі Summary відображається сумарна 

інформація, яку можна змінити в разі потреби. Для завершення роботи майстра 

натискаємо Finish. Тепер у вікні Managed Hosts відображається додана 

віртуальна машина і список встановлених плагінів. 

Щоб використовувати томи, створені раніше в vRealize Automation, 

необхідно створити NetApp Storage Virtual Machine або SVM. [15] 

Нагадаємо, що SVM – це віртуальна СГД, яка розміщується на одному 

або декількох контролерах кластера Data ONTAP. SVM є основним логічним 

компонентом кластера і захищеним віртуалізуваним контейнером з власною 

політикою адміністрування. За рахунок можливості гнучкого делегування 

адміністрування окремо взятого SVM виконується за принципом розподілу 

повноважень, що добре вписується в сценарії багатокористувацьких середовищ 

і майданчиків, що вимагають поділу робочих навантажень.  
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Рисунок 2.18 – Створення SVM 

Для створення SVM переходимо в закладку Settings -> Storage Virtual 

Machine консолі SnapCenter і натискаємо кнопку New. У вікні задаємо 

параметри, включаючи SVM, ім'я користувача, пароль, протокол, номер порту, 

затримку в мілісекундах. Потім натискаємо кнопку OK. 

Описані вище кроки виконувалися від імені адміністратора, що не завжди 

добре. Не кожен користувач, який здійснює аналогічні дії, повинен володіти 

адміністративними повноваженнями [16]. Досить делегувати необхідні дозволи 

для виконання того чи іншого завдання. Для цього використовується принцип 

контролю доступу на основі ролей SnapCenter, або RBAC (role based access 

control). 

 

 

Рисунок 2.19 – Надання дозволів 
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Щоб спробувати RBAC на практиці, переходимо в розділ адміністрування 

( Administration ) консолі SnapCenter і вибираємо роль App Backup and Clone 

Admin. Далі натискаємо Modify. 

На першому кроці у вікні майстра Modify Role відображається назва і 

опис ролі, а в розділі Permissions прописані наявні дозволи. Вони діляться на 

чотири типи: створення, читання, оновлення, видалення [17]. У третьому кроці 

виконується додавання користувача (користувачів), групи (груп). В рамках 

сценарію обліковий запис devuser буде мати повноваження ролі App Backup and 

Clone Admin. Завершуємо роботу майстра натисканням кнопки Finish. 

Тепер, коли користувач включений до складу обраної ролі, визначимося з 

правами на доступ до віртуальної машини vmworld -02. Для цього в поле 

Resources консолі SnapCenter задамо тип і ім'я ресурсу. 

 

 

Рисунок 2.20 – Надання доступу до ресурсів 

 

Після перейдемо в розділ Assign User і у вікні, вкажемо назву домену corp 

і ім'я користувача devuser. Натискаємо ОК. 
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Рисунок 2.21 – Надання призначених для користувача даних 

 

 

Рисунок 2.22 – Перевірка успішності виконаної дії 

Після успішного додавання користувача в поле Users відобразиться 

доданий обліковий запис. Це означає, що зміни вступили в силу і користувач 



41 
 

може виконувати ті дії з хостом vmworld-02.corp.local, які визначені заданими 

дозволами. 

В наступному кроці дамо користувачеві право для Storage Connection. 

Процедура аналогічна діям, виконаним раніше: переходимо в закладку 

Administration -> Resources, в поле Resource type вказуємо Storage Connection, в 

поле Resource name задаємо значення iscsi -01 a. corp. local, а в розділі assign 

User додаємо користувача devuser [18]. Далі необхідно налаштувати iSCSI-

сесію. Для цього переходимо в розділ Hosts панелі SnapCenter, вибираємо iSCSI 

Session. В поле Storage Virtual Machine вказуємо iscsi -01 a. corp. local, 

переходимо в поле пошуку хоста ( Host search ), вводимо ім'я vmworld і зі 

списку вибираємо віртуальну машину vmworld -02. corp. local. Після чого 

натискаємо Find і переходимо до пункту Establish Session. 

 

 

Рисунок 2.23 – Використання опції Establish Session консолі SnapCenter 

 

Після натискання на Establish Session відкривається вікно, в якому 

задаються значення target node name, target portal address, target portal port, 

initiator portal address і виконується підключення за допомогою кнопки Connect. 

Рисунок 2.24 нижче демонструє успішність виконаної операції. 
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Рисунок 2.24 – Перевірка успішності виконаної операції 

У розділі додавання iSCSI-дисків всі настройки виконуються від імені 

користувача corp devuser, якому раніше були делеговані відповідні 

повноваження. Оскільки користувачеві призначені необхідні дозволи, 

обліковий запис адміністратора більше не є необхідним. 

На цьому кроці підключаємо створені раніше томи в консолі SnapCenter. 

Для цього переходимо в розділ Hosts -> Disks панелі управління SnapCenter. В 

поле пошуку задаємо ім'я хоста vmworld -02 і натискаємо Find Disks. Спочатку 

пошук не дає позитивних результатів [19]. 

 

Рисунок 2.25 – Огляд результатів пошуку 
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Для підключення нового диска натискаємо New і переходимо у вікно 

Create Disk. Тут необхідно прописати параметри SVM і LUN. У нашому 

прикладі Storage Virtual Machine дорівнює iscsi -01 a. corp. local, LUN - path має 

значення / vmworld 02_ sql _ data , а LUN - name дорівнює sql _ data. lun. Далі 

переходимо до другого кроку: визначення типу диска.  

Вибираємо опцію Dedicated disk accessible from only one system, яка 

означає, що виділений диск доступний тільки з однієї системи. Після чого 

переходимо до кроку три: завдання властивостей диска. В рамках сценарію 

призначаємо диску букву G, задаємо розмір LUN, рівний 2 Гб, активуємо опцію 

Thin Provisioning і вказуємо partition type, рівний GPT [20]. 

Thin provisioning дозволяє збільшити ефективність використання ресурсів 

системи зберігання і необхідна для зменшення використання дискового 

простору, яке безпосередньо не використовується для зберігання даних 

додатків. 

Оскільки в сценарії не використовується Fiber Channel, вибираємо iSCSI і 

задаємо initiator name, рівний iqn.1991-05. com. microsoft: vmworld -02. corp. 

local. П'ятий крок пов'язаний зі створенням нової групи iSCSI ініціатора, для 

цього вибираємо опцію Create new igroup for selected initiators. Ця група може 

бути асоційована з LUN для доступу по iSCSI і стримати один або кілька 

initiator ID. 

Іnitiator ID являє собою текстовий ідентифікатор, визначений на хост-

системі, якій потрібен доступ до системи зберігання. 

В наступному кроці відображається сумарна інформація. Завжди 

перевіряйте правильність вмісту цієї сторінки. Якщо параметри вказані вірно, 

приступайте до завершення. На цьому етапі успішно підключено перший з 

трьох дисків. 
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Рисунок 2.26 – Приклад підключеного диска 

 

Аналогічні дії виконуємо з двома томами, що залишилися, в сценарії 

використовуються наступні значення: 

Таблиця 2.2 – Параметри дисків 

SQL LOG Drive SQL SNAP Drive 

SVM: iscsi-01a.corp.local 

LUN Path: / vmworld02_sql_log 

LUN Name: sql_log.lun 

Cluster Size: 64 (за замовчуванням) 

LUN Label:  empty 

Disk Type: dedicated disk accessible 

from only one system 

Assign Letter: H: 

LUN Size: 1GB Thin provisioning і GPT 

Partition 

SVM:  iscsi-01a.corp.local 

LUN Path:  / vmworld02_sql_snap 

LUN Name:  sql_snap.lun 

Cluster Size:  64 ( за замовчуванням ) 

LUN Label:  empty 

Disk Type:  dedicated disk accessible 

from only one system 

Assign Letter:  L: 

LUN Size:  1GB 

Thin provisioning і GPT Partition 

 

Після закінчення дій в розділі Hosts -> Disks повинні відображатися три 

підключених диска, як на рисунку 2.27 нижче: 
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Рисунок 2.27 – Приклад підключених дисків 

 

Щоб поставити SnapCenter до відома щодо доступних ресурсів ВМ 

vmworld-02, виконаємо оновлення. Для цього переходимо в розділ Inventory 

консолі SnapCenter. В поле Host вибираємо vmworld -02. corp. local і запускаємо 

процедуру поновлення, для чого натискаємо Refresh Resources. Необхідно 

зазначити, що віртуальна машина доступна і знаходиться в стані running. 

 

 

Рисунок 2.28 – Функція Refresh resources в SnapCenter 
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Після успішного оновлення ресурсів переходимо до конфігурації модулів 

або плагінів. Згідно зі сценарієм потрібно конфігурація плагіна SQL. Для цього 

переходимо на закладку Hosts -> Managed Hosts -> Configure Plug - in. Після 

чого запускається вікно Configure Plug - in for SQL. На першому етапі 

налаштовуємо Log Directory. Натискаємо кнопку Browse і вибираємо vmworld -

02. Нижче з'явиться список дисків, асоційованих з вказаною віртуальною 

машиною. Кількома по диску L, після чого він відобразиться в полі Host log 

directory, Як на рисунку 2.29 нижче. 

 

Рисунок 2.29 – Конфігурація директорії host log 

 

Натискаємо Next і переходимо на сторінку Verification Server, де 

віртуальна машина vmworld -02. corp. local буде виступати в ролі локального 

сервера перевірки. Для цього в поле Host і SQL Server instance задаємо значення 

vmworld -02. corp. local і vmworld -02 відповідно. А також вводимо параметри, 

як на рисунку 2.30 нижче. 
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Рисунок 2.30 – Застосування параметрів 

 

Опція Auto assign mount poin , або автоматичне призначення точки 

монтування дозволяє SnapCenter використовувати будь-яку точку монтування 

для снепшот.  

 

 

Рисунок 2.31 – Перевірка доступності хоста 

 

Натискаємо кнопку Apply і переходимо на сторінку сумарної інформації. 

Якщо сторінка не містить помилок, завершуємо операцію, натиснувши кнопку 

Finish. Переходимо в закладку Hosts і бачимо, що сервер верифікації тепер 

доступний. 
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3  РОЗРОБКА ТА НАЛАШТУВАННЯ ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

VMWARE НА БАЗІ ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОЇ СИСТЕМИ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ NETAPP 

 

3.1 Механізми формування хмарної архітектури VMware на базі 

гіперконвергентної системи нового покоління NetApp 

 

Проблема консолідації snapshot і збільшення навантаження на дискову 

підсистему від snapshot VMware може бути не помітна для невеликих 

віртуальних інфраструктур, але навіть вони можуть зустрічатися з їх 

негативним впливом у вигляді уповільнення роботи віртуальної машини або 

неможливості консолідації (видалення снепшот).  

 

 

Рисунок 3.1 – Хмарна архітектура 

 

vVol підтримує апаратний QoS для віртуальних дисків ВМ, а також 

Hardware-Assistant реплікацію і  snapshot NetApp, так як вони архітектурно 
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влаштовані і принципово по-іншому працюють, не впливаючи на 

продуктивність, на відміну від COW snapshot VMware. 

Всі схеми резервного копіювання в середовищі віртуалізації так чи 

інакше архітектурно змушені використовувати COW snapshot VMware, якщо 

необхідно отримати консистентні дані. 

vVol - це прошарок для датастора, тобто це технологія віртуалізації 

датастора. vVol зробила датастор більш гранулярним створюючи окремий 

датастор під кожен диск віртуальної машини. vVol також з одного боку 

уніфікувала роботу з протоколами NAS і SAN для середовища віртуалізації, з 

іншого боку, кожен віртуальний диск ВМ може жити в різних, місяцях, 

дискових пулах (агрегатах), з різними налаштуваннями кешування і QoS, на 

різних контролерах і можуть мати різні політики, які слідують за цим диском 

ВМ. У випадку з традиційним SAN все, що СГД «бачила» зі свого боку і те, 

чим вона могла керувати – цілком всім датастором, але не окремо кожним 

віртуальним диском ВМ. З vVol при створенні однієї віртуальної машини 

кожен її окремий диск може створюватися відповідно до окремої 

політики. Кожна політика vVol, в свою чергу, дозволяє вибирати вільний 

простір з доступного пулу ресурсів СГД, який буде відповідати заздалегідь 

прописаним умовами в політиках vVol [21]. 

Це дозволяє більш ефективно і зручно використовувати ресурси і 

можливості системи зберігання. Таким чином, кожен диск віртуальної машини 

розташований на виділеному своєму віртуальному датасторі за зразком LUN 

RDM. З іншого ж боку, в технології vVol використання одного загального 

простору більш не є проблемою, адже апаратні снепшот і клони виконуються 

не на рівні цілого датастора, а на рівні кожного окремого віртуального диска, 

при цьому не застосовуються COW снепшот VMware. У той же час система 

зберігання тепер зможе «бачити» кожен віртуальний диск окремо, це дозволило 

делегувати повноваження СГД в vSphere (наприклад, снепшот), надаючи більш 

глибоку інтеграцію і прозорість дискових ресурсів для віртуалізації. 
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Компанія VMware почала розробку vVol в 2012 році і продемонструвала 

цю технологію через два роки в своєму превью, одночасно компанія NetApp 

оголосила про її підтримку в своїх системах зберігання даних з прошивкою 

ONTAP з усіма підтримуваними середовищем VMWare протоколами: NAS 

(NFS), SAN (iSCSI, FCP). 

Protocol Endpoints 

vVol'и розташовуються на FlexVol, для NAS і SAN це, відповідно, файли 

або місяця. Кожен VMDK диск живе на своєму виділеному vVol 

диску. Гіпервізор може запускати створення снепшот окремо для кожного 

диска віртуальної машини. Снепшот одного віртуального диска – це його повна 

копія, тобто ще один vVol. Кожна нова віртуальна машина без снепшот 

складається з декількох vVol. Залежно від призначення vVol'и бувають 

наступних типів (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Типи vVol [22] 
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PE - це точка входу до vVol'ів, свого роду проксі. PE і vVol'и 

розташовуються на СГД. У разі NAS такою точкою входу є кожен Data LIF зі 

своєю IP адресою на порті СГД. PE створюється на вимогу VASA Provider 

(VP).  

ESXi завжди підключається до PE, а не безпосередньо до vVol. У випадку 

з SAN це дозволяє уникати обмеження в 255 лунів на ESXi хост і обмеження в 

максимальній кількості шляхів. Кожна віртуальна машина може складатися з 

vVol тільки одного протоколу: NFS, iSCSI або FCP. Всі PE мають LUN ID 300 і 

вище. 

Незважаючи на невеликі відмінності, NAS і SAN вельми схожим чином 

влаштовані з точки зору роботи vVol в середовищі віртуалізації. 

 

 

 

iGroup & Export Policy 

iGroup і Export Policy - це механізми, що дозволяють приховувати від 

хостів доступну на СГД інформацію. Тобто надавати кожному хосту тільки те, 

що він повинен бачити. Як у випадку з NAS, так і SAN, мапінг лунів і експорт 
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файлових куль відбувається автоматично з VP. У разі NFS протоколу, експорт 

політика автоматично застосовується до файлової кулі. iGroup і експорт 

політика створюється і заповнюється автоматично за допомогою запиту з 

vCenter. 

SAN & IP SAN 

 

Рисунок 3.2 – Архітектура SAN & IP SAN 

 

У разі протоколу iSCSI необхідно мати мінімум один Data LIF на кожній 

ноді СГД, який підключений в ту ж мережу, що і відповідний VMkernel на ESXi 

хості. iSCSI і NFS LIF'и повинні бути розділені, але можуть співіснувати в 

одній IP мережі і одному VLAN. У разі FCP необхідно мати мінімум один Data 

LIF на кожній ноді СГД для кожної фабрики, іншими словами, як правило це 

два Data LIF'а від кожної ноди СГД, які живуть на своєму окремому таргет-

порте.  

 NAS (NFS) 
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Рисунок 3.3 – Архітектура NAS (NFS) 

 

У разі протоколу NFS необхідно мати мінімум один Data LIF з 

встановленою IP адресою на кожній ноді СГД, який підключений в ту ж 

підмережу мережі, що і відповідний VMkernel на ESXi хості. Не можна 

використовувати одну IP адресу для iSCSI і NFS одночасно, але вони обидва 

можуть співіснувати в одному VLAN, в одній підмережі і на одному фізичному 

Ethernet порту. 

 

3.2 Перспективні напрямки формування хмарної архітектури 

VMware на базі гіперконвергентної системи нового покоління NetApp 

 

VASA Provider (VP) є посередником між vCenter і СГД, він пояснює СГД, 

що від неї хоче vCenter і навпаки розповідає vCenter про важливі Алерт і 

доступні ресурси СГД, ті, які є фізично насправді. Тобто vCenter тепер може 

знати скільки вільного простору є насправді. 

VP не є єдиною точкою відмови в тому сенсі, що при його виході з ладу 

віртуальні машини як і раніше, нормально працюватимуть, але не можна буде 

створювати або редагувати політики та віртуальні машини на vVol, стартувати 
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або зупиняти VM на vVol. Тобто в разі повного перезавантаження всієї 

інфраструктури, віртуальні машини не зможуть стартувати, тому що не 

відпрацює Binding запит VP до СГД. Тому VP однозначно бажано 

резервувати. І по тієї ж причині не дозволяється розташовувати віртуальну 

машину з VP на vVol, якою він керує. Чому «бажано» резервувати? Тому що, 

починаючи з версії NetApp VP 6.2, останній вміє відновлювати вміст vVol 

просто зчитуючи метаінформацію з самої СГД.  

Disaster Recovery 

VP підтримує функціонал Disaster Recovery: в разі видалення або 

пошкодження VP, база даних оточення vVol може бути відновлена: Мета 

інформація про оточення vVol буде зберігатися в дубльованому вигляді: в базі 

даних VP, а також разом з самими об'єктами vVol на ONTAP. Для відновлення 

VP досить від-реєструвати старий VP, підняти новий VP, зареєструвати в ньому 

ONTAP, там же виконати команду vp dr_recoverdb і підключити до vCenter, в 

останньому виконати «Rescan Storage Provider».  

Функціонал DR для VP дозволить оперувати vVol засобами апаратної 

реплікації SnapMirror і відновити сайт на DR-майданчику, коли vVol почне 

підтримувати реплікацію СГД (VASA 3.0). [23] 

Virtual Storage Console 

VSC – це плагін для СГД в графічний інтерфейс vCenter, в тому числі для 

роботи з політиками VP. VSC є обов'язковим компонентом для роботи vVol. 

Snapshot & FlexClone 

Межа між снепшот з точки зору гіпервізора і снепшот з точки зору СГД  

дуже важлива для розуміння внутрішнього устрою того, як працює vVol на 

NetApp зі снепшот. Снепшот в ONTAP завжди виконуються на рівні vVol (і 

агрегату) і не виконуються на рівні файлу.  
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Рисунок 3.4 – Сторінка налаштування 

 

З іншого ж боку vVol, це файли, тобто з них не можна для кожного 

окремо VMDK файлу знімати снепшот засобами СГД. Тут на допомогу 

приходить технологія FlexClone, яка як раз вміє робити клони не тільки vVol 

цілком, але і файлів / лунів. Тобто коли гіпервізор знімає снепшот віртуальної 

машини, що живе на vVol, то відбувається наступне: vCenter контактує з VSC і 

VP, які в свою чергу знаходять, де саме живуть потрібні VMDK файли і дають 

команду ONATP зняти з них клон. Так, то що з боку гіпервізора виглядає як 

снепшот, на СГД це клон. Іншими словами, для того, щоб на vVol працювали 

Hardware-Assistant Snapshot необхідна ліцензія FlexClone. Саме для такої або 

подібних цілей в ONTAP з'явився новий функціонал FlexClone Autodelete, який 

дозволяє задати політики видалення старих клонів. 

Так як снепшот виконуються на рівні СГД, проблема консолідації 

снепшот (ESXi) і негативний вплив снепшот на продуктивність дискової 

підсистеми, повністю усунені завдяки внутрішньому устрою механізму 

клонування / снепшотування в ONTAP. [24] 

Так як сам гіпервізор знімає снепшот засобами СГД, то вони вже відразу 

автоматично консистентні. Що дуже добре вписується в парадигму резервного 

копіювання NetApp ONTAP. vSphere підтримує снепшотовану пам'ять ВМ на 

виділений vVol. 

Клонування і VDI 
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Функція клонування найчастіше дуже затребувана в VDI оточенні, де є 

необхідність швидко розгортання безлічі однотипних віртуальних машин. Для 

того, щоб використовувати Hardware-Assistant клонування необхідна ліцензія 

FlexClone. Важливо відзначити, що технологія FlexClone не тільки кардинально 

прискорює розгортання копій великої кількості віртуальних машин, 

кардинально зменшуючи споживання дискового простору, але і побічно 

прискорює їх роботу. Клонування по суті виконує функцію подібну 

дедуплікації, тобто зменшує обсяг займаного простору. Справа в тому, що 

NetApp FAS завжди поміщає дані в системний кеш, а системний і SSD кеші в 

свою чергу є Dedup-Aware, тобто вони не затягують дублікати блоків від інших 

віртуальних машин, які вже там є, логічно вміщуючи набагато більше ніж 

фізично системний і SSD кеш можуть. Це кардинально покращує 

продуктивність під час експлуатації СГД і особливо в моменти Boot-Storm 

завдяки збільшенню попадання / читання даних в / з кеш (а). 

Технологія vVol починаючи з версії VMware 6.0, VM Hardware версії 11 і 

Windows 2012 з файловою системою NTFS підтримує вивільнення простору на 

якому розташована ця віртуальна машина автоматично. Це істотно покращує 

утилізацію корисного простору в SAN інфраструктурі, що використовує Thing 

Provisioning і Hardware-assistant снепшот. А починаючи з VMware 6.5 і 

гостьовий ОС Linux з підтримкою SPC-4 також дозволить вивільняти простір 

зсередини віртуальної машини, тому в СГД, дозволяючи істотно економити 

дорогий простір на СГД.  

Мінімальні системні вимоги 

NetApp VASA Provider 5.0 і вище 

VSC 5.0 і вище. 

Clustered Data ONTAP 8.2.1 і вище 

VMware vSphere 6.0 і вище 

VSC і VP повинні мати однакові версії, наприклад, обидва 5.х або обидва 

6.х. 
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Site Recovery Manager, на жаль, поки що не підтримує vVol так як в 

поточній реалізації VASA протоколу з боку VMware не підтримує реплікація і 

SRM. Системи NetApp FAS мають інтеграцію з SRM і працюють без 

vVol. Технологія vVol також підтримується з vMSC (MetroCluster) для 

побудови, гео-розподіленого високо-доступного сховища. 

Резервне копіювання 

Технологія vVol кардинально змінить підхід до резервного копіювання, 

зменшивши час резервного копіювання та більш ефективно використовуючи 

простір сховища. Однією з причин цього є принципово інший підхід 

снепшотування і резервного копіювання, так як vVol використовує апаратне 

снепшотування, через що питання консолідації і видалення снепшот VMware 

зникає. Через усунення проблеми з консолідацією снепшот VMware, зняття 

application-aware (апаратних) снепшот і резервних копій перестає бути 

проблемою. Це дозволить більш часто знімати резервні копії і 

снепшот. Апаратні снепшот які не впливають на продуктивність дозволять їх 

зберігати прямо на продуктивному середовищі, а апаратна реплікація дозволить 

більш ефективно реплікувати дані для архівування або на DR-сайт. 

VASA API 3.0 

Найважливішим і очікуваним нововведенням в VASA API, найближчим 

часом, стане підтримка апаратної реплікації. Саме підтримки апаратної 

реплікації так не вистачає для того, щоб технологія vVol почала широко 

застосовуватися. У новій версії буде підтримується апаратна реплікація vVol 

дисків засобами СГД для забезпечення функції DR. Реплікацію можна було 

виконати і раніше засобами СГД, але гіпервізор раніше не міг працювати з 

даними через відсутність підтримки такого функціоналу в VASA API 2.X (і 

більш молодшої) з боку vSphere. Також з'являться PowerShell командлети для 

керування DR на vVol, і що важливо, можливість запуску для тестування 

машин. Для запланованої міграції з DR сайту може буде запрошена реплікація 

віртуальної машини. Це дозволить використовувати SRM разом з vVol [25]. 
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Для роботи vVol необхідні наступні компоненти: VP, VSA і сховище з 

необхідною прошивкою, що підтримує vVol. Ці компоненти самі по собі не 

вимагають будь-яких ліцензій для роботи vVol. З боку NetApp ONTAP 

обов'язково необхідна наявність ліцензії FlexClone, щоб vVol працював, - ця 

ліцензія також потрібна для того, щоб підтримувалися апаратні снепшот або 

клони (зняття і відновлення). Для реплікації даних (якщо вона потрібна) 

необхідна ліцензія NetApp SnapMirror / SnapVault (на обох СГД: на основному і 

резервному майданчиках). З боку vSphere необхідні ліцензії Standard або 

Enterprise Plus[26]. 

Технологія vVol була спроектована для ще більш тісної взаємодії 

гіпервізора ESXi з СГД та спрощення управління. Це дозволило більш 

раціонально використовувати можливості і ресурси СГД, такі як Thing 

Provisioning, де завдяки UNMAP простір з тонких лунів може 

вивільнятися. При цьому Гіпервізор повідомляє про реальний стан простору і 

ресурсів СГД, все це дозволяє застосовувати Thing Provisioning не тільки для 

NAS, а й використовувати його з SAN, абстрагуватися від протоколу доступу та 

забезпечити прозорість інфраструктури. А політики роботи з ресурсами СГД, 

тонке клонування і снепшот які не впливають на продуктивність дозволять ще 

більш швидко і зручно розгортати віртуальні машини у віртуалізованій 

інфраструктурі. 
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ВИСНОВКИ 

 

У рамках даної бакалаврської роботи здійснено розкриття принципів 

розробки хмарної архітектури VMware на базі гіперконвергентної системи 

нового покоління NetApp.  

VMware Cloud Foundation - це платформа гібридної хмари. Вона надає 

повний набір програмних служб для обчислювальних ресурсів, сховища, 

мережі, системи безпеки та управління хмарою і підтримує виконання 

корпоративних додатків (традиційних і контейнерних) в приватних і 

загальнодоступних середовищах. Cloud Foundation – це єдине інтегроване 

рішення, яке істотно спрощує створення гібридної хмари. Цей продукт дуже 

зручний у використанні завдяки вбудованому механізму автоматизованого 

управління життєвим циклом. 

Віртуальні машини, створені на платформі VMware, з використанням 

vCloud Director, VMware vSAN, VMware NSX - це комплекс обчислювальних 

ресурсів з можливістю масштабування в реальному часі. Віртуалізація 

розгорнута на потужних і продуктивних серверах, розміщених у дата центрі. 

Хмара гарантує одержання моментального доступу до обчислювальних 

ресурсів: vCPU - процесор; vRAM - оперативна пам'ять; vHDD - гібридне 

сховище для холодних даних; vSSD - конвергентний all-flash сховище. 

Система управління дозволяє створити віртуальний ЦОД, сегментувати 

його на віртуальні машини, налаштувати віртуальні мережі, управляти 

трафіком, балансувати зовнішні запити, встановити програмне забезпечення і 

опублікувати додатки для користувачів. Всі операції можна виконати, як в веб-

інтерфейсі, так і через API, що відкриває широкі можливості для автоматизації. 

Спільне використання VMware та NetApp забезпечує інтегровану і 

автоматизовану середу програмно-обумовленого ЦОД, поліпшення контролю і 

керованості хмарною інфраструктурою, спрощене резервне копіювання, 

відновлення і управління клонуванням даних з інтегрованими робочими 

процесами.   
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