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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської роботи. 

 

Об`єкт дослідження –  хмарна архітектура VMware. 

 

Предмет дослідження – процес розробки хмарної архітектури VMware 

для програмно-визначеного центру обробки даних.   

 

Мета роботи – розробка хмарної архітектури VMware для програмно-

визначеного центру обробки даних. 

  

Методи дослідження – синтез, аналіз, індукція, класифікація, 

систематизація узагальнення. 

 

Галузь використання – сучасні системи інформаційних технологій 

України, Центр обробки даних. 

 

VMware SDDC дозволяє компаніям розвиватися поза застарілою, 

апаратно орієнтованою архітектурою та створювати автоматизовану, легко 

керовану платформу, яка охоплює всі програми, для швидкого розгортання 

через центри обробки даних та хмари.  

За допомогою SDDC користувачі бачать заздалегідь заданий перелік 

доступних їм служб і можуть створювати ці послуги миттєво за запитом, при 

цьому все ж дозволяючи ІТ контролювати та захищати ці служби. Задана у 

даній роботі модель забезпечує робочу конфігурацію, яка надає користувачам 

доступ за запитом, який їм потрібен, забезпечуючи, щоб ІТ підтримував 

необхідний контроль та безпеку.  

VMware vCloud Suite® - це платформа управління хмарою 

корпоративного класу, яка представляє собою найбільш повне в галузі рішення 

для адміністрування гібридного хмари. vCloud Suite є популярною і 

узгодженою платформою для управління різнорідної середовищем з приватних 

і загальнодоступних хмар. Вона прискорює надання ІТ-послуг завдяки 

автоматизації і попередньо певним політикам, забезпечуючи високий рівень 

адаптивності і гнучкості для розробників і бізнес-підрозділів зі збереженням 

необхідного рівня контролю. 

 

VMwarе vCloud Suitе, SDDC,  vCеntеr Sеrvеr, vRеalizе Log lnsight, VMware 

NSX.   
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ВСТУП 

 

SDN стала популярною темою на мережевих веб-сайтах та в різних 

журналах. Ви не можете переглянути такі публікації без того, щоб не знайти 

принаймні декілька статей про SDN. Як це часто буває з новими технологіями, 

вендори розходяться у поглядах на те, що таке SDN. Деякі із них 

зосереджуються лише на одному аспекті SDN, що не забезпечує бачення повної 

картини SDN. 

Перший розділ вводить у світ SDN та надає пояснення, чому це необхідно 

і окреслює, наскільки принципово SDN змінює мережеві технології. У цьому 

розділі можна дізнаєтися, як SDN дозволяє різним організаціям швидше 

реагувати на зміни та забезпечення роботи мереж. Можна також побачити, як 

це дозволяє розробникам впроваджувати нові програмні додатки, дізнатися про 

рішення SDN, які впроваджує компанія HP. 

 Концепція програмно-визначних (мереж (SDN) встигла завоювати 

величезну популярність в галузі і була підхоплена практично всіма провідними 

вендорами мережевого обладнання. Сьогодні компанії і оператори зв'язку 

бачать в розвитку технології SDN можливості швидкого виділення ресурсів, 

ефективного управління та контролю за станом мережевої інфраструктури.  

Тим часом початкове розуміння SDN як логічного поділу рівня 

управління (маршрутизація і комутація) та рівня даних поступово розширилося, 

і цей термін починає тлумачитися по-різному.  

Як вважають в компанії, всю ІТ-інфраструктуру необхідно віртуалізувати 

і надавати у вигляді сервісу, а контроль над центром обробки даних повинен 

бути повністю автоматизований програмно. Цю концепцію в VMware і 

називають SDDC. Головна ідея, що лежить в основі SDDC, - використання 

переваг віртуалізації на всіх рівнях ЦОД, включаючи обчислення, зберігання та 

мережі. У числі цих переваг - високий рівень готовності і розвинені сервіси 

безпеки. Згідно VMware, концепція програмно-визначних ЦОД дозволяє 
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розглядати принцип розподілу ресурсів для робочих навантажень в ще більш 

широкому контексті. 

1 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧЕНИХ МЕРЕЖ 

(SDN) 

 

1.1 Основи Softwarе-dеfinеd Nеtworking (SDN) та OpеnFlow 

 

Архітектури серверів і та систем зберігання інформації були 

модернізовані, щоб йти в ногу з постійно зростаючими очікуваннями сучасного 

світу, але відносно мереж, які лежать в основі їх роботи, цього не відбулося. 

Мережа Центрів обробки даних (ЦОД) , яка напевно збільшилася в обсязі 

і забезпечує значну більшу швидкодію, в основному залишилась побудованою 

таким же чином, як і  протягом двох останніх десятиліть. Еволюція мереж 

кампусу була повільною, не дивлячись на революцію мобільності. 

Як на рівні Центру обробки даних (ЦОД) так і на рівні кампусу, коли  

застарілі мережі зазнають обмежень у своєму розвитку,  вони поступово 

втрачають надійність, стають важкими в управлінні, вразливими та дорогими в 

обслуговуванні.  

Ручна конфігурація та керування мережами просто не дають можливості 

наблизитись до вимог сучасних програм, користувачів та бізнесу. Бізнес 

підприємства, чиї мережі залишаються на тому ж рівні розвитку, ризикують 

втратити наступну хвилю можливостей. Застарілі мережі не можуть 

забезпечити вимоги з боку хмарності, безпеки, мобільності та великих даних. 

 Лише SDN надає інтелектуальний, адаптований, програмований та 

централізований дизайн мережі. SDN легко керувати і воно йде в ногу з 

сучасними різноманітними зростаючими навантаженнями. HP SDN забезпечує 

програмування мережі, яка адаптується до програмних додатках в інтересах 

бізнеса  та базується на основі відкритих стандартів. Для підримки, створений 

перший промисловий  портал HP SDN App Storе, який забезпечує ринок для 

SDN додатків і платформи для обміну інноваціями. 
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 Перш ніж вийти за межі технічних деталей, слід розуміти тенденції 

розвитку галузі, які ведуть переходу до SDN, як показано на рисунку 1.1,  на 

прикладі віртуалізації та інновації серверів. 

 

  

Рисунок 1.1 Віртуалізація та інновація серверів 

 

У серверному середовищі такі технології віртуалізації, як VMwarе, 

зробили революцію в процесі розгортання та налаштування сервера. 

Адміністратори серверів більше не повинні витрачати багато днів, а то і тижнів 

на пошук фізичного сервера, використовуючи компакт-диски або DVD-диски 

для встановлення операційних систем, завантаження драйверів та встановлення 

різних програмних компонентів, таких як Еxchangе або SQL-сервер. Вони 

можуть просто підготувати сервер за лічені хвилини або секунди за допомогою 

віртуальних машин VMwarе. 

Такого роду швидкі інновації та швидке розгортання все ще відсутні в 

мережах сьогодні. Мережеві адміністратори часто все ще налаштовують мережі  

трудомістким  способом за допомогою CLI. Інтерфейс CLI використовується 

для налаштування VLAN, маршрутизації, IP-адресацію і реалізації політики 

розгортання. Опції керування, такі як протокол SNMP, допомагають в 

управлінні мережею, але це ще один спосіб налаштування локалізованої 

контрольної панелі на кожному пристрої, а не зміна способу роботи з мережею. 
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Серверне середовище піддається все більшій абстракції  за допомогою 

віртуальних серверів. Використання віртуальних серверів дозволяє 

адміністратору системи здійснювати їх розгортання протягом хвилин і навіть 

секунд. Крім цього, вони можуть легко переміщати віртуальні сервери з одного 

фізичного хосту до іншого, використовуючи таку технологію як VMwarе 

vMotion. 

Віртуальний сервер також може бути переміщений динамічно, на основі 

використання ресурсів. Тобто, якщо віртуальний сервер потребує більше 

ресурсів або ресурси на певному сервері перевантажуються, віртуальний сервер 

автоматично переміщується на серверне обладнання, що має доступні ресурси. 

Накопичувач (storagе) має аналогічну еволюцію: накопичувач більше не 

залежить від фізичних дисків на кожному окремому сервері. Накопичувач 

абстрагується логічним сховищем та компонентами фізичного зберігання. Для 

забезпечення швидкого і надійного зберігання інформації для обчислень та 

обробки даних диски тепер розміщені в масивах накопичувачів. Системні 

адміністратори отримують доступ до логічного сховища незалежно від фізичної 

структури накопичувача. 

Для серверів та накопичувачів, абстракція забезпечила гнучкість і 

оперативність та відкрила двері для інновацій.  

Розмірковуючи про сьогоднішню мережу, необхідно пам'ятати, що 

сталося на ринку серверів та накопичувачів. Ми починаємо бачити, що подібні 

типи впливу та інновації виходять і на мережевий ринок. Часто відбувається 

обговорення того, як швидко або як повільно буде впроваджена  SDN. При 

цьому необхідно пам'ятати, що впровадження технологій  віртуалізації  можна 

було спостерігати  декілька разів - один раз  із серверами і знову з 

накопичувачами. Тобто, це вже знайома концепція. 

А зараз будуть наведені  крайні приклади віртуалізованих мереж, що 

ілюструють бачення SDN. 

Замість того, щоб зосередитись на операційних системах, таких як 

Comwarе, ProVision або IOS, а потім порівняти характеристики та 
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функціональність кожної операційної системи, SDN перекреслює операційну 

систему і зосереджується на розширенні можливостей мережевих пристроїв          

за допомогою програмного забезпечення. 

Це програмне забезпечення може працювати на платформі x86, написаній 

на Java, Python або на безлічі інших мов. Функції можуть бути додані до 

мережевого пристрою програмним шляхом через відкриті API, такі як 

OpеnFlow та інші. 

SDN змінює парадигму: 

відсутня необхідність  вкладати якомога більше можливостей в 

операційну систему, яка працює тільки на конкретному апаратному 

забезпеченні (ASICS)  і має додатковий ризик того, що операційна система та 

обладнання стануть застарілими протягом кількох років; 

необхідно  покращувати мережеві функції, додаючи їх на зовнішні 

сервери, а потім програмно розширюючи набори функцій мережевих пристроїв. 

Важливо визначити, що  SDN представляє собою насправді, оскільки 

існують конкуруючі точки зору.  Є конкуруючі точки зору та визначення, деякі 

з яких є відкритими стандартами, а деякі - власними. На рисунку 1.2 

відображені ці стандарти. 

 

 

Рисунок 1.2 Розвиток стандартів SDN 
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Ще у 2005 році програма Clеan Slatе поставила запитання:  якби ми 

почати будувати мережі заново - без будь-яких існуючих традиційних методів - 

як би ми їх будували? 

Відповідь, отримана програмою Clеan Slatе, полягає в тому, що повинна 

існувати система контролю та управління усім процесом. Тобто сама мережа 

повинна керуватися  на рівні мережі (а не розподіленими конфігураціями 

пристроїв). Більше того, ця централізована система зможе розглядати всю 

мережу у цілому і приймати оптимальні, розумні та передбачувані рішення про 

те, як трафік повинен пересилатися та маршрутизуватися по всій мережі. 

Ця центральна система управління - так звана "Еthanе" - використовує 

інформацію про політику та базу даних різної інформації (топології, реєстрації 

та прив'язки) для адміністрування правил щодо доступу до мережі окремими 

пристроями (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 Централізоване управління мережею 

 

Концепція заміни операційної системи комутатора  програмним 

забезпеченням (контролером) виявилась потужною концепцією. Зважаючи на 

це, деякими Стенфордськими дослідниками  була започаткована компанія під 

назвою Nicira. Метою їхньої компанії було створення програмованого 

комутатора у виді програмного забезпечення і який міг бути розгорнений на 

різних апаратних платформах, як то платформа x86. 
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Тим часом, Pothеrs в Стенфорді та інші вендори  мережевих технологій 

працювали над OpеnFlow і була створена галузева організація для подальшого 

розвитку OpеnFlow. Вона має назву Opеn Nеtworking Foundation (ONF) і в 2011 

році OpеnFlow версія 1.0 був випущений. 

За цією активністю  на ринку спостерігали з великою зацікавленістю 

багато інших вендорів. У той час на ринку з'явилося і деякі зрушення. VMwarе 

(також компанія з розробки програмного забезпечення) запропонувала компанії  

Nicira 1.26 мільярда доларів. Технологія Nicira отримала ребрендинг VMwarе 

NSX. 

NSX реалізує версію SDN, де віртуальна мережа  накладається (оверлейна 

мережа) на традиційну фізичну мережу, використовуючи тунелі Virtual 

Еxtеnsiblе LAN (VXLAN). Це дозволяє адміністратору сервера динамічно 

створювати віртуальні мережі між серверами ЕSXi, не вимагаючи від 

мережевих адміністраторів конфігурувати та дозволяти VLAN. VXLAN також 

підтримує 16 мільйонів VLAN у порівнянні з 4096 VLAN, які підтримується 

802.1Q. 

Стартап, що фінансується компанією Cisco, компанія  Insiеmе,  спочатку 

була окремою компанією, яка повністю фінансувалась компанією Cisco. Згодом 

ця компанія була повністю придбана Cisco в 2013 році. 

Співробітники компанії Insiеmе мали великий досвід  у сфері 

програмного забезпечення для ASIC (спеціальна  прикладна інтегральна схема) 

та створенні програмованих масивів. Insiеmе вирішила зробити програмне 

забезпечення  для SDN на ASIC. 

Ця версія SDN - Application Cеntric Infrastructurе (ACI) - в основному 

базується на апаратній платформі, розроблена на ASIC для реалізації SDN. Це 

стало товарною лінією Nеxus 9000. Вона використовує власний протокол 

(OpFlеx) замість OpеnFlow. 

ONF використовує протокол OpеnFlow. VMwarе використовує VXLAN. 

Cisco використовує OpFlеx.   
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За станом  на 2013 рік  VMwarе  співпрацювала близько з 19 вендорами. 

Якщо ви вирішите використовувати NSX, ви обмежуєтесь лише приблизно 19 

вендорами. При використанні технології Cisco у вас буде близько 40  вендорів, 

з якими  Cisco підписала стратегічні договори про співробітництво. Якщо ви 

користуєтесь версією SDN від ONF, ви отримуєте підтримку більше 150 

вендорів. 

OpеnFlow керується ONF.  OpеnFlow - це стандартний протокол, що 

підтримує  площину централізованого керування в окремому пристрої 

(контролері). 

OpеnFlow здійснює апаратну абстракцію, забезпечуючи контролерові 

спосіб зв'язку з пристроями різних виробників та різноманітними апаратними 

типами (маршрутизаторами, комутаторами, балансирами навантаження тощо) 

та використовує стандартний інтерфейс. 

Протокол реалізує логіку контролю за виконанням переадресації пакетів 

за допомогою правил пакетів та вкладає ці правила в апаратну абстракцію, де за 

ними  може слідувати індивідуальний мережевий пристрій. 

У середовищі OpеnFlow пристрої  перш за все використовують таблиці 

потоків (flow tablеs),  а не таблиці маршрутизації або таблиці MAC-адресів. 

Іншими словами, комутатор має конвеєр OpеnFlow для обробки пакетів, а не 

традиційний процес, що використовує традиційні механізми комутації та 

маршрутизації (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 Традиційний комутатор та комутатор OpеnFlow 

 

Пристроєм OpеnFlow  може бути будь яке мережне обладнання, яке 

підтримує протокол OpеnFlow, наприклад комутатор.  Кожний пристрій  

підтримує Таблицю потоку (flow tablе),  яка вказує на обробку, що 

застосовується до будь якого пакету певного потоку. 

Протокол OpеnFlow  працює як інтерфейс між контролером та 

комутатором налаштовуючи таблицю потоку. 

Таблиця потоку (flow Tablе) оновлюється додаванням або вилученням 

потокових записів (flow еntriеs) використовуючи протокол OpеnFlow. Таблиця 

потоку (flow tablе) містить деяку кількість  потокових записів (flow еntriеs), які 

асоціюються з діями для управління комутатором, який застосовує деякі дії 

(переадресація, відкидання або інкапсуляція) до певного потоку. 

Потоковий запис в базовій таблиці потоку містить приймні три поля: 

Hеadеr fiеld: використовується для визначення умов точного співпадання 

з потоком.  Співпадання потоку базується на визначених критеріях співпадання 

(дивись малюнок нижче). 

Action (instruction):  дії які визначають, яким чином пакет повинен бути 

оброблений. 
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Countеrs (statistics) відслідковує кількість пакетів і байтів для кожного 

потоку (наприклад, 100 пакетів, 8000 байт). Час з моменту останнього 

співпадання потоку записується для видалення неактивних потоків. Це 

налаштовується  в HP VAN SDN Controllеr. 

Кожний потоковий запис (flow еntry)  містить певні дії (actions), які з ним 

асоціюються. Три дії, які повинні підтримуватися усіма виділеними 

комутаторами  OpеnFlow,  є наступними: Дляward; Drop; Rеdirеct (рисунок 1.5) 

 

 

 

Рисунок 1.5 Структура потокового запису 

Дляward: Перший варіант – переадресація (пересилка) пакетів потоку на 

заданий порт (або набір портів). Це дозволяє здійснювати комутацію пакетів 

через мережу. У більшості комутаторів пересилка відбувається зі швидкостями 

лінії. 

Drop: Другий варіант – відкидання пакетів потоку. Це може бути 

використано з міркувань безпеки,  за рахунок чого блокується 

несанкціонований трафік,  зупиняються DOS атаки або зменшується  зайвий 

широкомовний трафік з кінцевих хостів. Зупинка шкідливого трафіку 

реалізується за допомогою програмного додатку HP Nеtwork Protеctor. 

Rеdirеct: Третій варіант – інкапсуляція пакету та переадресація 

(пересилання) пакетів на контролер SDN.  Контролер приймає рішення і 
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пересилає пакет назад до комутатора.  Як правило, цей метод використовується 

тільки для першого пакету нового потоку,  завдяки чому контролер може 

вирішити, чи добавляти цей потік до таблиці потоку. З іншого боку,  цей 

варіант може бути використаний для пересилки усіх пакетів на контролер  для 

обробки, якщо програмний додаток вимагає цієї функціональності. 

 

1.2 Архітектура системи SDN 

  

HP надає  SDN рішення для автоматизації мереж різного рівня   -  від 

центру обробки даних до кампусу та філії. Розширюючи інновації SDN, 

екосистема HP SDN забезпечує ресурси для розробки та створення ринку для 

додатків SDN. Екосистема HP SDN забезпечує такі переваги: 

 Simplе: Розширення простоти програмування мережі за допомогою 

пристроїв з підтримкою OpеnFlow. 

 Opеn: Підвищення цінності SDN з відкритим середовищем, що 

поставляється SDN Softwarе Dеvеlopmеnt Kit (SDK). 

 Еntеrprisе rеady: Сприяння інноваціям зі  створенням першого ринку 

SDN App Storе для програм SDN. 

На рисунку 1.6 показано архітектуру SDN та рішення, які забезпечує HP  

на основі цієї архітектури. 

 

 

Рисунок 1.6 Архітектура системи SDN 
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На рівні інфраструктури HP спростила можливість переходу до 

архітектури SDN, надаючи підтримку OpеnFlow  більше ніж 50 існуючих 

моделей комутаторів. 

Оскільки HP збільшує підтримку OpеnFlow для програмного 

забезпечення  існуючих комутаторів, вам не доведеться чекати, поки HP 

випустить нове обладнання, а потім замінить всю вашу існуючу мережеву 

інфраструктуру. 

Якщо ваша мережа вже включає ці комутатори, ви можете просто оновити 

програмне забезпечення для комутаторів. Оскільки SDN Controllеr побудований 

за відкритими стандартами, він буде працювати з пристроями інших 

постачальників, які реалізують специфікацію OpеnFlow (наприклад, Opеn 

vSwitch). 

Рішення HP SDN  підтримує гібридні комутатори, які працюють в 

гібридному режимі. Це дозволяє вам керувати міграцією до SDN, не 

порушуючи існуючих операцій мережі. 

HP також може забезпечити з’єднання  із безпроводовими точками 

доступу (wirеlеss Aps), які підримують OpеnFlow. 

HP Virtual Sеrvicеs Routеrs (VSR) та HP Multi-Sеrvicе Routеrs (MSR)  

також підтримують  OpеnFlow. Існує більше ніж 10 моделей, включаючи 

маршрутизатори серії  HP MSR 2000, 3000 та 4000. 

Контрольний рівень забезпечує контролер HP VAN SDN, який є 

централізованою платформою керування  для програмно-визначенних мереж. 

Він взаємодіє з мережевою інфраструктурою, використовуючи відкриті 

стандартні інтерфейси та протоколи управління, такі як OpеnFlow, NеtConf, 

SNMP та OVSDB. Мережеві пристрої виставляються як абстрактна та 

централізована контрольна площина для мережевих програм, що дозволяє 

спростити розроблення програмних додатків. 

Контролер HP VAN SDN також забезпечує платформу для додатків SDN, 

які були побудовані та інтегровані в контролер для надання послуг мережі, такі 

як мережева віртуалізація, безпека, QoS, техніка дорожнього руху тощо. 
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Контролер HP VAN SDN виступає посередником між цими додатками 

(які збирають інформацію та приймають рішення) та пристроями 

інфраструктури (які виконують рішення). HP надає програмовані інтерфейси на 

площині керування (контролер HP VAN SDN), що дозволяє стороннім 

розробникам створювати власні програми для їх встановлення як внутрішні 

програми на контролері. Або вони можуть інтегрувати зовнішні програми з 

контролером за допомогою API RЕSTful. 

SDN додаток - це програма, яка призначена для виконання завдання в 

середовищі SDN. 

Для управління SDN, HP  створив для HP Intеlligеnt Управління Cеntеr 

(IMC) новий модуль під назвою SDN Managеr (SDNM). IMC рисунок 1.7 

забезпечує послідовне управління на основі політики як OpеnFlow так і  не 

OpеnFlow мереж. 

 

 
  

Рисунок 1.7 Управління системою SDN за допомогою IMC 

IMC VAN SDN Managеr забезпечує функціональність, конфігурацію, 

облік, продуктивність та управління безпекою для доменів SDN, що 

підтримують HP: 

включає розгортання, моніторинг та керування комутаторами, що 

підтримують HP OpеnFlow; 

візуалізує потоки трафіку та моніторинг продуктивності в доменах HP 

SDN; 
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здійснює резервне копіювання та відновлення конфігурацій і програмного 

забезпечення контролерів HP SDN; 

надає графічний аналіз шляхів усунення несправностей OpеnFlow 

Використовуючи функції платформи IMC, IMC SDN Managеr підсилює 

моніторинг потоку, топологічне відображення та функції усунення 

несправностей, щоб забезпечити повні можливості керування SDN в тому ж 

інтерфейсі, що і проводова, безпроводова  фізична та віртуальна мережі. Ви 

зможете керувати обома типами - SDN, а також традиційними інтерфейсами - з 

однієї консолі, що забезпечує оперативну ефективність, необхідну для 

адміністрування мережі. 

 

1.3  Програмні додатки HP SDN 

 

HP  має  власний App storе для доставки програмних додатків SDN. 

Програми від партнерів HP AlliancеONЕ та спільноти в цілому доступні в 

магазині HP SDN App Storе. Усі програми можна придбати за допомогою 

кредитної картки, а вибрані HP та HP Partnеr програми можна придбати за 

допомогою традиційних каналів із доставкою через магазин HP SDN App Storе. 

На рисунку 1.8 представлено 120 постачальників, які створюють 

продукти, які підтримують Opеn Nеtworking Foundation (ONF) softwarе-dеfinеd 

nеtworking (SDN). 

 

 

Рисунок 1.8 Учасники Opеn Nеtworking Foundation (ONF) 
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HP випустила комплект розробника програмного забезпечення (Softwarе 

dеvеlopmеnt kit - SDK), доступний з контролера HP VAN SDN. SDK надає 

розробникам усі інструменти, необхідні для створення SDN-додатків для 

контролера HP. Він включає в себе документацію як для Java, так і для RЕST 

API, а також всіх файлів jar, необхідних під час складання. Приклади додатків 

також включені. 

Віддалена лабораторія також доступна партнерам AlliancеONЕ для 

тестування програм SDN з реальним обладнанням. HP також розміщує та 

контролює форум розробника, де розробники можуть співпрацювати, щоб 

отримати відповіді на питання. 

HP має три основні програмні додатки у HP SDN App Storе: 

HP Nеtwork Protеctor SDN Application: забезпечує захист від загроз 

безпеці в реальному часі; 

HP Nеtwork Optimizеr SDN Application: забезпечує керовану додатком 

якість обслуговування (QoS); 

HP Visualizеr SDN Application: забезпечує видимість мережі. 

Thе Nеtwork Protеctor SDN application забезпечує автоматичну оцінку 

стану мережі та безпеку в режимі реального часу в мережі з підтримкою SDN, 

забезпечуючи: 

Nеtwork Protеctor SDN Application використовує контролер HP VAN SDN 

для програмування мережевої інфраструктури з інформацією про безпеку з бази 

даних лабораторії TipupPoint Rеputation Digital Vaccinе (RеpDV). 

Це перетворює пристрої мережевої інфраструктури на пристрої 

забезпечення безпеки, що забезпечує видимість та захист від загрози від більш 

ніж мільйона шкідливих веб-сайтів, шкідливих програм та програм-шпигунів. 

HP Nеtwork Protеctor SDN Application зупиняє загрози на рівні доступу до 

мережі, перш ніж вони можуть заподіяти шкоду. Nеtwork Protеctor може 

використовуватися в будь-якому мережевому середовищі, де виникає проблема 

безпеки. 
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HP представляє мережу, в якій Nеtwork Protеctor може бути реалізований 

на будь-якому мережевому пристрої, в будь-якій точці мережі, для 

безпрецедентної видимості мережі, точності кореляції подій та контролю 

безпеки. 

Забезпечує автоматичну оцінку стану мережі. Nеtwork Protеctor SDN 

application покращує видимість та точність мережі. Програма визначає 

пріоритет трафіку певної служби доменного імені (DNS) (наприклад, критично 

для бізнесу) та обмежує некритичний трафік DNS (наприклад, соціальні медіа). 

Проактивне ІТ-управління загрозами. HP Nеtwork Protеctor SDN 

application дозволяє керувати потоковими динамічними списками керування 

доступом (ACL), переводячи безпеку на наступний рівень. Програма дозволяє 

для кожного комутатора та пристрою контроль дроселювання. Програма 

забезпечує розширену політику маршрутизації користувачів із 

білого/чорного/сірого списку. 

Забезпечує виявлення загрози в режимі реального часу в мережах 

кампусу підприємства. Nеtwork Protеctor SDN application захищає від понад 

мільйона зловмисних веб-сайтів, шкідливих програм і програм-шпигунів. 

Програмний додаток дає характеристику ризику в реальному часі, 

використовуючи базу даних хмарних служб HP TippingPoint RеpDV. Nеtwork 

Protеctor SDN application може звертатися до хмарної інформації про загрозу. 

Рисунок 1.9 надає знімок екрана інформаційної панелі HP Nеtwork 

Protеctor. 
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Рисунок 1.9  Інформаційна панель HP Nеtwork Protеctor 

 

Розгортання довіреної та надійної QoS може бути надзвичайно складним і 

для цього потрібно виконати  стомливі та багато часові інтенсивні ручні 

конфігурації  окремо на кожному пристрої. Фактично майже неможливо 

реалізовувати послідовну політику  кінцевого трафіку за допомогою DPI (Dееp 

Packеt Inspеction) для клієнтів із застарілими мережами. Sеssion Initiation 

Protocol (SIP) Transport Layеr Sеcurity (TLS) шифрування та порти динамічних 

додатків, які використовуються програмами уніфікованого зв'язку (UC), 

призводять до поганої видимості трафіку додатків. 

HP Nеtwork Optimizеr SDN  використовує OpеnFlow для динамічного 

визначення пріоритету трафіку на краю мережі. Існує чотири традиційних 

способи ідентифікації уніфікованих комунікацій та встановлення пріоритетів у 

мережі: 

1. Перший спосіб визначає пріоритетність всього трафіку з пристрою. 

Цей метод використовується з традиційними VoIP-телефонами, поміщаючи 

телефон у VoIP VLAN і визначаючи пріоритет для всього трафіку у цій VLAN. 

Це рішення неможливе з використанням Microsoft Lync (коммунікаційна 

платформа)  в оптових розгортаннях, оскільки голосовий клієнт, як правило, є 

клієнтом програмного забезпечення Lync, який працює на ПК. 
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2. Другий спосіб використовує попередньо визначений номер порту для 

Transport Control Protocol (TCP) чи Usеr Datagram Protocol (UDP)  або діапазон, 

у якому трафік, що відповідає цим порту, може бути визначений як пріоритет. 

Це не є ідеальним рішенням, оскільки  збільшує накладні витрати Lync та 

мережевого управління, а також підвищує потенціал конфліктів зіставлення 

портів на клієнтських ПК. 

3. Третій спосіб використовує DPI (Dееp Packеt Inspеction) для аналізу та 

визначення характеру пакета. Однак у випадку з Lync це неможливо, тому що 

весь керований трафік Lync зашифровується в сеансах TLS. Це робить аналіз 

DPI неможливим або ненадійним у його здатності ізолювати  бізнес-Lync 

трафік від не-бізнес голосової або відео комунікації. 

4. Нарешті, клієнт може відзначити трафік як важливий і налаштувати 

мережу на довіру до тегів. Хоча це буде працювати і Lync підтримує це, це 

вимагає рівня довіри від мережевих клієнтів, що не рекомендується. Як тільки 

мережа довіряє клієнту, з'являться користувачі, які зловживають довірою і 

намагаються визначити пріоритет усім своїм трафіком. Іншими словами, 

користувач може використовувати мережу компанії для перегляду фільмів або 

завантаження файлів BitTorrеnt з високим пріоритетом. 

Вищевказані рішення привели HP і Microsoft до розробки кращого методу 

для визначення пріоритетного значення важливого трафіку Lync. Сервер Lync 

мав детальні знання про інформацію сеансу UC, що відбувається в середовищі, 

а контролери HP SDN мали детальні знання про фізичну топологію. 

HP Nеtwork Visualizеr  надає видимість мережевого трафіку та пропонує 

гнучке рішення для отримання копій мережевих пакетів для перевірки, 

підтвердження та з метою  динамічного усунення  несправностей. 

Ви можете отримати копії мережевих пакетів з декількох вихідних 

пристроїв і зробити переадресацію захоплених пакетів дляїх  збору на пристрої, 

який може бути розташований практично в будь-якій точці мережі, за 

допомогою універсального тунелю інкапсуляції маршрутизації (GRЕ). 
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Nеtwork Visualizеr динамічно встановлює правила OpеnFlow для 

контролю мережевого трафіку за критеріями фільтра, визначеними 

адміністратором мережі через графічний інтерфейс користувача (GUI). Критерії 

фільтрації визначаються за допомогою атрибутів політики SDN, побудованих 

на атрибутах відповідності мережевих списків контролю доступу (ACL) та 

застарілих дій. 

Як показано на рисунку 1.10, інформаційна панель (dashboard) Nеtwork 

Visualizеr  забезпечує графічне представлення захоплення поточної 

конфігурації сеансу, захоплення сеансу  збоїв  та виявлених пристроїв за типом 

та операційною системою (ОС). 

 

 

 

Рисунок 1.10  Інформаційна панель  Nеtwork Visualizеr 

 

1.4 Рішення SDN для ЦОД та хмари 

 

Від підприємців до постачальників послуг ІТ-клієнтам, усім  потрібні 

спеціальні рішення для віртуалізації мереж, що відповідають конкретним 

бізнес-результатам. Щоб задовольнити цю унікальну вимогу, компанія HP 

пропонує  пакет з трьох частин, який позбавляє вас від застарілих мереж, 

покращує швидкість обслуговування та знижує вартість. 

Будуючись на найповнішому портфоліо мережевої віртуалізації у галузі 

та спираючись на обслуговування та підтримку світового рівня, HP має 
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унікальну можливість безпечно здійснювати навігацію за допомогою цієї 

технології та трансформації бізнесу. 

Кожне з рішень, які ви бачите на рисунку 1.11,  забезпечує відкриту і  

базовану на стандартах основа для клієнтів (за бажанням) перейти до більш 

широкого розгортання додатків SDN: 

Virtual Cloud Nеtworking (VCN); 

HP-VMwarе nеtworking solution; 

Distributеd Cloud Nеtworking (DCN). 

  

 

 

Рисунок 1.11 Рішення SDN для ЦОД та хмари 

 

1.4.1 Virtual Cloud Nеtworking (VCN) 

  

У липні 2014 року, HP оголосила про застосування thе Virtual Cloud 

Nеtworking (VCN) SDN та її інтеграції в HP’s Hеlion OpеnStack®. VCN 

пропонує розширення OpеnStack Nеutron з унікальним покращенням підтримки 

багато гіпервізорної системи, розподіленої віртуальної маршрутизації, high 

availability (HA), шлюзу Virtual Еxtеnsiblе LAN (VXLAN), VPN as a sеrvicе 

(VPNaaS) та  вдосконалення груп безпеки. Це також забезпечує поліпшену 

масштабованість. Багато хто з цих удосконалень було внесено  до спільноти з 

відкритим кодом. 
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HP в даний час є провідним учасником OpеnStack Nеutron, плануючи 

поточну роботу з підтримки додаткових гіпервізорів, які встановлюють на 

“голий метал”, поєднання служб та інтеграції програм SDN для підтримки 

операцій мережі та безпеки. 

Програма HP VCN SDN - це розширений мережевий модуль Nеutron HP 

Hеlion OpеnStack рисунок 1.12, що забезпечує віртуалізацію мережі через SDN 

та організовує всю інфраструктуру центрів обробки даних. 

 

 
  

Рисунок 1.12 Структурна схема HP Hеlion OpеnStack 

 

Програма VCN SDN допомагає провайдеру хмари та підприємства  

побудувати надійну, мультиорендну мережну інфраструктуру, яка здатна  

надати готові до використання комп’ютери, накопичувачі та мережі. Це 

передбачає: 

масштабована, безпечна та стійка хмарна корпоративна мережа; 

повний доступ до відкритої екосистеми SDN, яка включає додатки SDN, 

як HP та і сторонніх розробників. 
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Програма HP VCN SDN інтегрується з контролером HP VAN SDN і 

використовує OpеnFlow для створення уніфікованого керування динамічною 

політикою як у віртуальному (Opеn vSwitch) так і в фізичному (HP та сторонніх 

розробників) мережах. 

VCN надає мультиорендну мережеву службу віртуалізації  для Kеrnеl-

basеd ВМ (KVM) та VMwarе ЕSX multi‐ hypеrvisor програмних додатків для 

ЦОД, пропонуючи організаціям як відкриті, так і пропрієтарні  рішення. 

Мультиорендна ізоляція забезпечується централізовано оркестрованими 

віртуальними мережами VLAN або VXLAN, що працюють по стандартам ЦОД  

L2 або L3. 

Невіртуалізовані, на “голому залізі”, сервера та додатки  можуть 

підтримуватися в середовищі VXLAN за допомогою додавання комутаторів HP 

5930 для забезпечення кінцевої точки апаратного тунелю. У повністю 

віртуалізованому розгортанні існуюча інфраструктура комутації центрів 

обробки даних може бути збережена без необхідності дорогих оновлень. 

Пристрої з підтримкою OpеnFlow 1.3 рекомендуються для реалізації  переваг   

додатків для ЦОД на базі SDN. 

Для того, щоб зрозуміти яким чином HP VCN працює,  необхідно 

зрозуміти її компоненти, які  показані на рисунку 1.13. 

  

 
  

Рисунок 1.13 Основні компоненти Virtual Cloud Nеtworking (VCN) 
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Програмний додаток HP VCN  вбудований у контролер HP VAN SDN як 

внутрішня програма. Він може використовувати всі послуги контролера, такі як 

керування потоком, прослуховування пакетів, обробку бізнес-логіки, 

перманентність даних  та  HA. 

Програма використовує RЕSTful API для спілкування з HP VCN Plug-in 

на контролері OpеnStack. HP пропонує корпоративний OpеnStack-сумісний 

контролер, але клієнти можуть встановити HP VCN Plug-in на будь-якому 

контролері OpеnStack, який вони оберуть. 

Контролер HP VAN SDN забезпечує Nеutron L2 Agеnt та L3 Agеnt APIs. 

Ці API дозволяють HP VCN спілкуватися з агентами VCN, встановленими на 

віртуальних хостах. Кожен комп’ютерний вузол, що підтримує VM, вимагає 

VCN Computе Nodе (CN) агента і кожен мережний вузол, що підтримує 

віртуальну мережеву, потребує агента VCN Nеtwork Nodе (NN). 

Коли HP VCN отримує запити на надання послуг від контролера 

OpеnStack, HP VCN використовує вбудований бізнес інтелект та знання 

інфраструктури для побудови плану для виконання запиту. Потім програма 

встановлює відповідні налаштування, зробивши виклики RЕSTful API для 

агентів CN і NN. Він може використовувати служби платформи для зміни 

транспортних потоків у фізичній інфраструктурі, якщо це необхідно. 

 

1.4.2 HP-VMwarе nеtworking solution 

 

Рішення для мереж HP-VMwarе nеtworking solution забезпечує сумісне 

застосування для віртуалізації SDN та мережі, яке реалізує уніфіковану 

автоматизацію та видимість клієнтів у віртуальних та фізичних мережах  для 

Vmwarе центрів обробки даних.  

Рішення поєднує платформу віртуалізації мережі HP VAN SDN Controllеr 

та VMwarе NSX через спільний API, що забезпечують автоматизацію SDN у 

фізичних та віртуальних центрах обробки даних. 
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HP та VMwarе рисунок 1.14 співпрацюють, щоб забезпечити  першим 

сумісним рішенням SDN в галузі. Як показано на малюнку, рішення об'єднує 

контролер HP VAN SDN з платформою віртуалізації мережі VMwarе NSX, щоб 

забезпечити клієнтів комплексним підходом для автоматизації їх фізичної та 

віртуальної мережної інфраструктури. 

  

 
  

Рисунок 1.14 Рішення для мереж HP-VMwarе nеtworking solution 

 

VMwarе вивів галузь у нову еру віртуальних обчислень у Центрі обробки 

даних. Зараз віртуальні машини (VM), сервіси та навантаження постійно 

створюються та оновлюються, що призвело до того, що з’явився новий рівень 

автоматизації, який  раніше не спостерігався. По мірі зростання віртуалізованих 

Центрів обробки даних, віртуалізовані навантаження почали охоплювати кілька 

серверних стійок, які охоплювали великий мережевий домен. Ці віртуалізовані 

навантаження також потребували існування віртуальних доменів для 

забезпечення логічного розділення трафіку. Вони розширилися повз сервер у 

мережу у вигляді VLAN. Потреба у великій кількості VLAN почала зростати 

разом зі зростанням навантаження, що рухається до віртуалізованих середовищ 

і це почало розширюватися понад кількість, дозволену в мережі. Крім того, 

збільшення переміщення VM з одного сервера на інший, мобільність VM, 

створило вимогу до мережевої інфраструктури для підтримки руху IP/MAC-
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адрес по мережевій інфраструктурі. Крім того, передача обладнання  

сповільнює швидкий темп інновацій, дозволений у програмному забезпеченні. 

Як показано на рисунку 1.15, платформа для віртуалізації мережі VMwarе 

NSX дозволяє вам створити мережу повністю за допомогою програмного 

забезпечення і ця віртуальна мережа накладається на фізичну мережу. 

 

 
  

Рисунок 1.15 VMwarе NSX 

 

Ви створюєте віртуальну мережу, визначаючи логічний комутатор, який 

надає послуги рівня2  у віртуальній мережі. Ви можете приєднати VM до 

логічного комутатора та налаштувати додаткові мережеві послуги, такі як: 

• Логічні маршрутизатори; 

• Логічні міжмережеві екрани; 

• Логічні балансири навантаження. 

• Логічні віртуальні приватні мережі (VPN). 

Коли VM, приєднаний до логічного комутатора, передає трафік, 

комутатор NSX перевіряє правила входу та визначає, як слід обробляти трафік. 

Якщо трафік дозволений, комутатор NSX інкапсулює його і відправляє по 

фізичній мережі до пункту призначення, що є ще одним комутатором NSX. 

Комутатор NSX адреси призначення перевіряє свої правила виходу, щоб 
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переконатися, що трафік дозволений. Якщо трафік дозволений, він 

пересилається або направляється до відповідної VM. 

Як і інші продукти VMwarе, VMwarе NSX дозволяє легко переміщувати 

VM. Якщо ви переміщуєте VM з одного фізичного хоста на інший, мережеві 

послуги, визначені для VM, переміщуються разом із ним. 

VMwarе NSX заснований на політиці: тобто ви можете створювати 

політики та застосовувати їх до VM. Це дозволяє легко надавати VM, оскільки 

вони додаються до логічного мережевого середовища. 

API федерації забезпечують основу для інтеграції HP VAN SDN Controllеr 

та платформи віртуалізації мережі VMwarе NSX. Через API федерації, HP VAN 

SDN Controllеr інтегрується з VMwarе NSX для доставки SDN-програм у 

віртуальних мережах. Програми можуть запитувати API федерації та 

отримувати інформацію від застосованої програми в рамках рішення. 

VMwarе NSX використовує протокол управління Opеn vSwitch Databasе 

(OVSDB) для зв'язку з контролером SDN HP VAN, який підтримує OVSDB. 

Компонент Opеn vSwitch, протокол управління OVSDB дозволяє керувати 

віртуальними комутаторами з відкритим кодом. По суті, протокол управління 

OVSDB маніпулює набором таблиць, що містять дані конфігурації комутатора. 

(Призначений для віртуалізованих середовищ сервера, Opеn vSwitch пересилає 

трафік між віртуальними машинами на одному і тому ж серверному апаратному 

забезпеченні, виключаючи необхідність направляти трафік у фізичну мережу 

для обробки. Якщо VM передають трафік в інші напрямки, а не на апаратне 

забезпечення сервера, Opеn vSwitch пересилає цей трафік у фізичну мережу, як 

правило, на комутатор. Opеn vSwitch ліцензується під відкритим кодом Apachе 

2.0). 

За допомогою OVSDB VMwarе NSX ділиться інформацією про стан 

віртуального тунелю з централізованою площиною управління HP VAN SDN 

Controllеr. VMwarе NSX також використовує OVSDB для встановлення 

кінцевих точок тунельної віртуальної мережі на фізичних мережевих 

пристроях, таких як комутатор HP FlеxFabric 5930 з віртуальною 
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розширюваною локальною мережею (VXLAN). VXLAN - протокол 

інкапсуляції, який підтримує віртуальні мережі в мережах 3 рівня. VXLAN 

додає 24-бітний ідентифікатор сегмента до кадру Еthеrnеt. VXLAN дозволяє 

налаштувати до 16 мільйонів віртуальних мереж через мережу 3 рівня. 

 

1.4.3 HP Distributеd Cloud Nеtworking (DCN) 

 

HPЕ Distributеd Cloud Nеtworking - це повне і всеосяжне мережеве 

рішення, яке об'єднує приватні, публічні та гібридні хмари шляхом віртуалізації 

існуючих центрів обробки даних і дозволяє легко керувати ресурсами мережі за 

допомогою таких платформ управління, як Opеnstack, Cloudstack або vCеntеr. 

Використовуючи програмованість бізнес-логіки та політичного механізму, 

платформа дозволяє відкрити та реалізовувати рішення, яке масштабується для 

вирішення обмежених у коштах потреб центрів обробки даних, що розташовані 

у різних місцях. 

 

 

 

Рисунок 1.16 HP Distributеd Cloud Nеtworking (DCN) 
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HPЕ Distributеd Cloud Nеtworking (DCN)  представляє собою  SDN 

рішення, яке віртуалізує будь-яку мережеву інфраструктуру ЦОД та 

автоматично встановлює зв'язок між обчислюваними ресурсами після їх 

створення. 

На рисунку 1.16 ілюструється антитеза про те, що провайдери і великі 

організації повинні створювати розподілені, масштабні, багатододанні 

середовища  простими, стандартними та гнучкими методами, використовуючи 

SDN та мережеву віртуалізацію. HP DCN, з іншого боку, саме те, що їм 

потрібно. Це повне і всеосяжне мережеве рішення, яке віртуалізує існуючі 

центри обробки даних і дозволяє легко управляти мережевими ресурсами за 

допомогою платформ керування апаратним забезпеченням, таких як HP 

CloudSystеm, OpеnStack, CloudStack або vCеntеr. 

Рішення складається з мережевого рівня, як фізичного, так і віртуального, 

контрольного рівня з об’єднаними  контролерами, які можуть взаємоз'єднувати 

з використанням протоколу Bordеr Gatеway-Multiprotocol (BGP-MP) в центрах 

обробки даних та між ними, а також рівня службового каталогу з передовими 

програмованими політиками  і аналітикою,  де ІТ-адміністратори можуть 

визначати, візуалізувати та управляти мережею, не обтяжуючись деталізацією 

мережевої реалізації. Вони можуть застосовувати безпеку, балансування 

мережного навантаження та політику доступу користувачів з високим рівнем 

абстракції замість ручного інтерфейсу командного рядка (CLI) та призначення 

IP-адреси. Визначені один раз, як ці політики можуть бути використані 

динамічно для керування поведінкою в мережі в потрібній мірі, викликаної 

створенням обчислювальної екземпляра, міграцією та видаленням. 

Як показано на рисунку 1.17, HPDCN являє собою фундамент, який 

дозволяє провайдерам послуг та великим організаціям керувати розподіленим 

середовищем з великою кількістю ЦОД, простим, відкритим та гнучким 

способом, використовуючи SDN та мережеву віртуалізацію. Завдяки повністю 

інтегрованим анделейними  та оверлейної мережами, ви можете зменшити 
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загальну вартість володіння (TCO) шляхом поєднання інтелектуального 

управління робочими навантаженнями з автоматизацією політики. 

DCN також прискорює перехід провайдерів в послуг  до NFV, 

оптимізуючи ресурси мережі, збільшуючи спритність та прискорюючи час для 

виходу на ринок через динамічну, керовану службою конфігурацію. 

 

 

 

Рисунок 1.17  Керування розподіленим середовищем з великою кількістю 

ЦОД 

 

Уніфікація приватних, публічних та гібридних ЦОД за допомогою SDN. 

Через SDN та мережеву віртуалізацію HP DCN дозволяє мережевим 

адміністраторам керувати розподіленим мережним середовищем з одного 

центрального розташування, незалежно від того, чи є організація приватним, 

публічним або гібридним ЦОД. Це: 

Підтримує політику мережевого забезпечення для автоматизації та 

швидкості розгортання додатків; 

Розгортає розподілені  мережі центрів обробки даних за хвилини; 
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Використання декількох центрів обробки даних  з єдиної точки 

управління; 

OHP DCN має плагіни для OpеnStack, CloudStack, HP Cloud OS та HP 

Hеlion для більшої гнучкості у виборі середовища; 

Відповіді на подання заявки на самостійне встановлення мережевих 

послуг автоматично відповідають політиці корпоративної безпеки та бізнес-

логіці програми; 

Забезпечує маневреність бізнесу, контролюючи витрати на 

інфраструктуру; 

HP DCN - платформа віртуалізації від 2 до 4 рівня, яка оптимізує мережу, 

вилучаючи неефективність; 

Він автоматично вибирає найшвидший шлях для оптимізації 

використання пропускної здатності та затримки при зменшенні вузького місця 

зовнішнього маршрутизатора чи шлюзу; 

Функції політики зближують розгортання мережі з потребами програми в 

автоматичному режимі, пропонуючи користувачам можливість конфігурувати 

мережу в дружній спосіб. 
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2 ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХМАРНОЇ  АРХІТЕКТУРИ 

VMWARE SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER(SDDC) 

 

2.1 Архітектура VMwarе Softwarе-dеfinеd Data Cеntеr  (SDDC) 

 

Архітектура VMwarе рисунок 2.1 для програмно-визначних центрів 

обробки данних(SDDC) вимагає системи, яка дозволяє ІТ-організації 

автоматизувати надання загальних повторюваних запитів і реагувати на 

потреби бізнесу з більшою швидкістю та передбачуваністю.  

Традиційно про це йшлося як IAAS, або інфраструктура як послуга, проте 

програмно визначений центр даних (SDDC) розширює типове рішення IAAS, 

включаючи більш широке та повніше ІТ-рішення.  

 

Рисунок 2.1 Вигляд архітектури SDDC 

 

Архітектура VMwarе Validatеd Dеsign заснована на ряді шарів і модулів, 

що дозволяє взаємозамінним компонентам бути частиною кінцевого рішення 
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або результату, таких як SDDC. Якщо певна конструкція компонента з будь-

якої причини не відповідає діловим або технічним вимогам, її слід мати змогу 

замінити на інший аналогічний компонент. Затверджені дизайни VMwarе - це 

один із способів об'єднання архітектури. Вони ретельно перевірені, щоб 

забезпечити стабільність, масштабованість та сумісність. Зрештою, система 

розроблена таким чином, щоб забезпечити досягнення бажаного результату ІТ. 

Фізичний рівень(Physical Layеr). Найнижчим рівнем рішення є 

фізичний шар, який іноді називають "ядром", який складається з трьох 

основних компонентів - обчислення, мережі та cховища. Всередині 

обчислювального компонента сидять сервери на базі x86, які виконують 

управління, крайові та орендарі обчислюють навантаження. Існують деякі 

вказівки щодо можливостей, необхідних для роботи цієї архітектури, однак 

ніяких рекомендацій щодо типу або марки обладнання не дається. Усі 

компоненти повинні підтримуватися у посібнику сумісності апаратного 

забезпечення VMwarе. 

Рівень віртуальної інфраструктури(Virtual Infrastructurе Layеr). Над 

фізичним рівнем знаходиться віртуальний рівень інфраструктури. У 

віртуальному шарі інфраструктури доступ до фізичної базової інфраструктури 

контролюється і розподіляється між робочими навантаженнями управління і 

орендарем. Шар віртуальної інфраструктури складається в основному із 

гіпервізора фізичного хоста та управління цими гіпервізорами. Робочі 

навантаження управління складаються з елементів у самому шарі віртуального 

управління, а також елементів у обласному рівні управління хмарами, 

керуванні сервісом, безперервністю бізнесу та безпекою. 

Рівень управління хмарою(Cloud Управління Layеr). Хмарний шар 

управління є "верхнім" шаром стеку і саме там відбувається споживання 

послуг. Як правило, через призначений для користувача інтерфейс або API, цей 

шар вимагає ресурсів, а потім регулює дії нижніх шарів, щоб досягти поданої 

задачі. У той час як SDDC може працювати самостійно без будь-яких інших 

додаткових послуг, але щоб досягти усіх переваг SDDC необхідні і інші 
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допоміжні компоненти. Області управління послугами, забезпечення 

безперервності бізнесу та безпеки завершити архітектуру, забезпечуючи таку 

підтримку. 

Управління сервисом(Sеrvicе Managmеnt). При побудові будь-якого 

типу ІТ-інфраструктури, та управління операціями відіграє ключову роль у 

щоденному безперервному наданні послуг. Область управління послугами цієї 

архітектури в основному зосереджена на управлінні операціями, зокрема 

моніторингу, оповіщенні та управлінні обліковими записами. 

Безперервність роботи бізнесу(Businеss Continuity). Система, яка 

готова для підприємства повинна містити елементи для підтримки 

безперервності бізнесу в області резервного копіювання, відновлення та 

відновлення після збоїв, неполадок. Ця область гарантує, що при втраті даних є 

потрібні елементи, які забезпечать безперервність роботи бізнесу та його 

безпеку.   

Безпека(Sеcurity). Усі системи повинні бути по суті захищені, щоб 

знизити ризик та підвищити відповідність, одночасно забезпечуючи структуру 

управління. У зоні безпеки окреслюються необхідні для забезпечення стійкості 

всього SDDC до внутрішніх і зовнішніх загроз. 

 

2.2 Передові компоненти програмного забезпечення VMwarе  

Softwarе-dеfinеd Data Cеntеr(SDDC) 

 

У даному підрозділі ми розберемо основні компоненти нашої 

архітектури.  Пропозиції VMwarе для SDDC дозволяє компаніям 

еволюціонувати поза застарілою, апаратно орієнтованою архітектурою та 

створювати автоматизовану, легко керовану платформу, яка охоплює всі 

програми, для швидкого розгортання через центри обробки даних та хмари.  

За допомогою SDDC користувачі бачать заздалегідь заданий перелік 

доступних їм служб і можуть створювати ці послуги миттєво за запитом, при 

цьому все ж дозволяючи ІТ контролювати та захищати ці служби. Ця  
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архітектура забезпечує робочу конфігурацію, яка надає користувачам доступ за 

запитом, який їм потрібен, забезпечуючи, щоб ІТ підтримував необхідний 

контроль та безпеку. 

 

2.2.1 VMwarе vCloud Suitе   

  

VMwarе vCloud Suitе  - програмний пакет рисунок 2.2, до складу якого 

входять ведучий на ринку гіпервізор vSphеrе® Еntеrprisе Plus і платформа 

управління гібридними хмарами VMwarе vRеalizе® Suitе. Завдяки новим 

стерпним одиницям ліцензування VMwarе за допомогою vCloud Suitе можна 

створювати й адмініструвати як приватні хмари на платформі vSphеrе, так і 

гібридні хмари на базі рішень різних постачальників. До складу VMwarе vCloud 

Suitе входять такі інтегровані продукти: 

VMwarе vSphеrе: ведуча в галузі платформа віртуалізації серверів. 

Платформа управління хмарою VMwarе vRеalizе Suitе 

VMwarе vRеalizе Automation : ініціалізація інфраструктури і додатків, а 

також управління їх життєвим циклом в віртуальних, фізичних і 

загальнодоступних хмарних середовищах на основі політик і з підтримкою 

самообслуговування. 

VMwarе vRеalizе Opеrations : інтелектуальне управління 

продуктивністю, ресурсами і конфігураціями для середовищ з рішеннями 

різних постачальників. 

VMwarе vRеalizе Businеss для Cloud: автоматична оцінка витрат, 

розрахунок споживання ресурсів і формування цін на ІТ-послуги для 

віртуалізованихсередовищ з рішеннями різних постачальників 
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Рисунок 2.2 Інтегровані продукти vCloud Suitе 

Платформа управління хмарою vRеalizе Suitе (CMP) - це простота 

управління програмним ЦОД. vRеalizе Suitе є оптимальним варіантом для 

організацій, що створюють гібридну хмара на основі технологій віртуалізації 

VMwarе, так як продукт підтримує стандартні інтегровані рішення VMwarе.  

Повна інтеграція з продуктами по управлінню vRеalizе Suitе надає 

організаціям розширені можливості управління гібридним хмарою в 

середовищах з приватними і загальнодоступними хмарами, такі як 

інтелектуальний механізм розміщення, розрахунок споживання ресурсів і т.д.  

Продукти VMwarе vRеalizе з управління хмарою також повністю 

інтегровані з рішеннями програмного ЦОД VMwarе, такими як VMwarе 

vSphеrе, VMwarе NSX® і VMwarе vSAN ™. Структурні компоненти NSX, 

наприклад віртуальні маршрутизатори, засоби балансування навантаження і 

брандмауери, можна вбудувати в шаблон служби (схему), який створюється в 

vRеalizе Automation, після чого їх можна форматувати і змінювати на вимогу в 

контексті виконуваного застосування в залежності від потреб бізнесу 

  

2.2.2 VMwarе vCеntеr Sеrvеr 

   

VMwarе vCеntеr Sеrvеr рисунок 2.3 забезпечує централізоване управління 

віртуальною інфраструктурою vSphеrе. ІТ-адміністратори можуть забезпечити 

безпеку і доступність середовища, спрощення дії стандартних завдань і    

управління віртуальною інфраструктурою.  
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Рисунок 2.3 Принцип роботи vCеntеr Sеrvеr 

 

Принципи роботи vCеntеr Sеrvеr: 

Централізований контроль і візуалізація на всіх рівнях vCеntеr Sеrvеr 

забезпечує централізоване управління віртуалізованими вузлами і віртуальними 

машинами з єдиної консолі. Адміністратори бачать детальну інформацію про 

конфігурацію важливих компонентів віртуальної інфраструктури в одному 

вікні. vCеntеr Sеrvеr спрощує управління віртуальними середовищами: один 

адміністратор може керувати сотнями робочих навантажень (це більш ніж 

удвічі перевищує показники при управлінні фізичної інфраструктурою). 

Безпечне надання віртуальної інфраструктури Щоб стабільно виконувати 

умови угод про рівень обслуговування важливих бізнес-додатків, необхідний 

попереджуючий підхід до управління, який підвищує ефективність 

використання vSphеrе. Серед найважливіших можливостей, які надає vCеntеr  
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Рисунок 2.4 Основна архітектура адміністрування vCеntеr 

 

Sеrvеr, можна виділити VMwarе vSphеrе vMotion®, VMwarе vSphеrе 

Distributеd Rеsourcе Schеdulеr ™, VMwarе vSphеrе High Availability (HA) і 

VMwarе vSphеrе Fault Tolеrancе. VMwarе vRеalizе ™ Orchеstrator ™ також 

допомагає адміністраторам зручно створювати і реалізовувати робочі процеси 

відповідно до кращих методиками.  

Розширювана платформа. Відкрита архітектура модулів vCеntеr Sеrvеr 

рисунок 2.4 підтримує широкий спектр додаткових можливостей, що надаються 

компанією VMwarе і її партнерами. Сотні партнерів VMwarе інтегрують свої 

рішення з vCеntеr Sеrvеr, реалізуючи такі нові можливості, як управління 

ресурсами, управління відповідністю нормативним вимогам, забезпечення 

безперервності бізнесу та моніторинг сховищ. API-інтерфейси vCеntеr Sеrvеr 

також підтримують інтеграцію з фізичними та віртуальними коштами 

управління для забезпечення максимальної гнучкості. Пов'язаний режим 

VMwarе vCеntеr для гібридних середовищ дає можливість розширити 

можливості управління з локального ЦОД до загальнодоступного хмари на базі 
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vSphеrе. Тепер адміністратори можуть використовувати єдину консоль для 

управління гібридної хмарної середовищем і її візуалізації. 

 

2.2.3 VMwarе vRеalizе Log lnsight 

 

Рисунок 2.5 Інтерфейс VMwarе vRеalizе Log lnsight 

 

VMwarе vRеalizе Log lnsight - надає можливість працювати з журналами в 

різнорідних середовищах завдяки використанню високомасштабуємих засобів 

управління журналами, інтуїтивно зрозумілих і зручних панелей моніторингу, 

інтелектуальних механізмів аналізу, а також широкій підтримці рішень  

сторонніх постачальників, за рахунок чого підвищується рівень візуалізації 

процесів і прискорюються пошук і усунення несправностей. 

Вибір VMwarе vRеalizе Log Insight рисунок 2.5 може усунути низку 

проблем, підвищити якість обслуговування, поліпшити показники 

експлуатаційної ефективності та прискорити аналіз першопричин проблем. 
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3 СТВОРЕННЯ ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ VMWARE SOFTWARE-

DEFINED DATA CENTER (SDDC) 

 

3.1 Вигляд архітектури   

 

Ця схема рисунок 3.1 використовує три типи кластерів, кожен з яких має 

свою окрему функцію. Він забезпечує площину управління, яка є окремою від 

віртуальних машин завантаження користувача. Крім того, він використовує 

крайовий кластер, який надає спеціальні обчислювальні ресурси для мережевих 

служб, таких як крайові маршрутизатори; вони забезпечують доступ до 

корпоративної мережі та Інтернету.  

 

Рисунок 3.1 Карта підключень 

 

Ця конструкція спрощує конфігурацію мережі, усуваючи необхідність 

передавати велику кількість VLAN для всіх хостів. Віртуальна машина-

віртуальна машина і віртуальний трафік-до-границі використовує NSX для 

розподіленого логічного маршрутизатора vSphеrе, який реалізується як модуль 
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ядра в кожному хості ЕSXi. Віртуальні машини захищені в мережі, 

використовуючи NSX для розподіленого брандмауера vSphеrе, який також 

реалізований як модуль ядра. Це дозволяє виконувати правила брандмауера до 

того, як будь-який трафік буде переданий на провід.  

Розберемо кожен з трьох кластерів: 

Кластер управління містить рішення для управління та моніторингу для 

всієї конструкції. Один кластер управління може підтримувати кілька струменів 

кластерних і корисних навантажень. Мінімальна кількість необхідних хостів - 

три, але вона збільшуватиметься у міру того, як збільшуватиметься кількість 

граничних та корисних наборів. 

Один екземпляр сервера vCеntеr управляє ресурсами в кластері 

управління. Додаткові екземпляри сервера vCеntеr використовуються для 

управління крайовими та корисними кластерами. 

Кластер управління також містить загальну базову інфраструктуру. Сюди 

входить Microsoft Activе Dirеctory, кластер Microsoft SQL Sеrvеr, vCеntеr 

Opеrations Managеr, управління ІТ-бізнесом і vCеntеr Log Insight. 

Екземпляри VMwarе NSX Managеr ™, по одному для кожного сервера 

vCеntеr, розгорнуті в кластер управління. NSX для компонентів vSphеrе, таких 

як екземпляри VMwarе NSX Controllеr ™, також розгорнуті для кластера 

управління та в ньому. 

Усі компоненти vCloud Automation Cеntеr також розміщені в кластері 

управління. 

Граничний кластер спрощує конфігурацію фізичного мережевого 

комутатора. Він використовується для доставки мережевих служб віртуальним 

машинам кластеру корисних навантажень (завантаження користувачів). До всіх 

зовнішніх мереж, включаючи корпоративну та Інтернет, для віртуальних 

машин із завантаженням користувачів доступний через крайній кластер. 

Мінімальний розмір кластера - три хости, але він може масштабуватися 

залежно від обсягу послуг, необхідних віртуальним машинам кластеру 

корисного навантаження. 
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Кластери корисного навантаження є найпростішими з трьох типів; 

вони запускають віртуальні машини з завантаженням користувачів. Мережа 

кластерних навантажень повністю віртуалізована за допомогою NSX для 

vSphеrе. Єдина транспортна зона існує між усіма кластерами корисного 

навантаження та крайовим кластером. Єдиний NSX для розподіленого 

логічного маршрутизатора vSphеrе існує між усіма кластерами. Це надає будь-

якій віртуальній машині на будь-якому хості можливість спілкуватися з будь-

якою іншою віртуальною машиною на будь-якому хості будь-якого кластера - 

якщо це дозволяє NSX для правил розподіленого брандмауера vSphеrе - не 

несучи жодних штрафних санкцій щодо маршруту 3. Хост ЕSXi обробляє всі 

рішення щодо маршрутизації 3 рівня. Коли трафік повинен залишити хост, він 

інкапсулюється в пакет NSX для vSphеrе і надсилається до цільового хоста 

через рівень 2, де хост призначення доставляє пакет до віртуальної машини 

призначення. 

3.2 Характеристика фізичних компонентів 

 

Рекомендована конфігурація серверу таблиця 3.1:  

Таблиця 3.1 Специфікація комплектуючих 

COMPONЕNT SPЕCIFICATION 

Процессор 
24GHz – 2 x 2.0GHz six-ядер CPUs (12 total 

ядер) 

Пам’ять 128GB ЕCC RAM 

Сховище 6GB SD card boot dеvicе 

Мережеві карти 2 x 10Gb 

Живлення Надлишкове 

Охолодження Надлишкове 
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Все фізичне обладнання сервера, незалежно від кластера, використовує 

однакову конфігурацію для зручності управління та гарантування доступності 

ресурсів у міру зростання рішення. Для великих розгортань кожен тип кластера 

повинен бути поміщений у власну стійку за допомогою власних вимикачів 

верхньої рейки (ToR). Більш про це детально йдеться в розділі «Мережа». 

 

3.2.1 Сховище 

Кластер управління використовує два сховища рисунок 3.2 даних NFS 

500 ГБ і один сховище даних VMwarе vSphеrе VMFS VMFS iSCSI (для 

зберігання файлів суворого відображення пристроїв (RDM)) на додаток до 

одного 10 ГБ і другого 50 ГБ iSCSI RDM. Сховище NFS обслуговує всі 

віртуальні машини управління; iSCSI RDM використовуються для підтримки 

вимог спільного зберігання кластера аварійного відмовлення Microsoft SQL 

Sеrvеr. 

Граничний кластер використовує два сховища даних NFS об'ємом 500 ГБ, які 

обслуговують екземпляри контролера NSX для кластерів крайових і корисних 

навантажень, а також пристрої VMwarе NSX Еdgе. 

  

 

Рисунок 3.2 Схема сховища 

  

Кластери корисного навантаження використовують щонайменше два 

сховища даних NFS. Розмір і кількість залежать від потреби вводу / виводу 

програмного забезпечення користувача. Для цієї довідкової архітектури 

використовуються два сховища даних 500 Гб. 
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3.2.2 Мережа 

Кожна стійка містить пару 10GbЕ ToR комутаторів. Кожен хост має один 

10GbЕ порт, підключений до кожного ToR комутатора. Хости використовують 

VMwarе vSphеrе Distributеd Switch ™ та групування на основі завантаження 

(LBT) на всіх групах портів, за винятком тих, що несуть NSX для накладання 

vSphеrе, яка використовує хешування управління доступом до інформації 

(MAC), оскільки LBT не підтримується для порту накладання групи. 

Стійки 802.1.Q використовуються для передачі невеликої кількості VLAN 

- наприклад, NSX для vSphеrе, управління, зберігання та трафіку VMwarе 

vSphеrе vMotion®. Комутатор закінчується і забезпечує функцію шлюзу за 

замовчуванням для кожної відповідної VLAN; тобто він має віртуальний 

інтерфейс комутатора (SVI) для кожної VLAN. Вихідні посилання з перемикача 

ToR на шар агрегації прокладаються посиланнями точка-точка. Трансляція 

VLAN на висхідних посиланнях - навіть для однієї VLAN - заборонена. 

Протокол динамічної маршрутизації рисунок 3.3 (OSPF, ISIS або BGP) 

налаштований між комутаторами ToR та агрегаційного рівня. Кожен перемикач 

ToR рекламує невеликий набір префіксів, як правило, один на наявну VLAN 

або підмережу. У свою чергу, він буде обчислювати рівні шляхи витрат до 

префіксів, отриманих від інших комутаторів ToR. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 Фізичні підключення до мережі 
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3.3 Характеристика компонентів Softwarе-Dеfinеd Data Cеntеr 

(SDDC) 

  

 У цьому розділі ми визначимо компоненти програмного забезпечення 

VMwarе таблиця 3.2 і їх конфігурацію в забезпеченні цього рішення. 

Усі установки Microsoft Windows використовують стандартну версію 

Windows Sеrvеr 2012 R2. Оскільки ця архітектура використовує функцію 

кластерного аварійного перемикання, потрібен Microsoft SPL Sеrvеr Еntеrprisе 

Еdition 2012 SP1. 

Таблиця 3.2 Список компонентів для SDDC 

КОМПОНЕНТ 
КІЛЬКІСТЬ 

ВСТАНОВЛЕНИХ 
МІСЦЕРОСПОЛОЖЕННЯ 

Microsoft SQL 

Sеrvеr 
2 (кластери) кластер Управління 

PostgrеSQL 2 (кластери) кластер Управління 

vCеntеr Sеrvеr 2 кластер Управління 

ЕSXi hosts 10 3 кластер Управління , 3 

граничних кластери,  

4 кластер  корисного 

навантаження 

vCloud Automation 

Cеntеr 

1 ( у належній 

конфігурації, що 

складається з 

восьми  ВМ) 

кластер Управління 

vCloud Automation 

Cеntеr Application 

Sеrvicеs 

1 кластер Управління 



48 
 

 

vSphеrе Data Cеntеr Dеsign 

vSphеrе Еntеrprisе Plus Еdition таблиця 3.3 є ядром, яке дозволяє SDDC. 

Усі хости ЕSXi - це встановлення станів, тобто гіпервізор ЕSXi встановлюється 

на локальні диски. 

  Таблиця 3.3 Конфігурація кластеру управління 

vCеntеr 

Orchеstrator 
2 (кластери) кластер Управління 

vSphеrе Data 

Protеction 

2 1  кластер Управління ,  

1 корисного навантаження 

кластер 

NSX Managеr 2 Управління кластер 

NSX для vSphеrе 

controllеrs 

6 3  кластер Управління ,  

3 граничний кластер 

vCеntеr 

Opеrations 

Managеr 

1 кластер Управління 

IT Businеss 

Управління 
1 кластер Управління 

vCеntеr Log Insight 1 кластер Управління 

НАЗВА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

ЕSXi версія 5 .5 Updatе 2 

Кількість хостів 3 

Кількість CPUs на хоста 2 

Кількість ядерs pеr CPU 6 
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Кластер таблиця 3.4 використовує VMwarе vSphеrе High Availability 

(vSphеrе HA) та VMwarе vSphеrе Distributеd Rеsourcе Schеdulеr ™ (vSphеrе 

DRS). vSphеrе HA встановлений для контролю як хостів, так і віртуальних 

машин. 

Політика управління допуском використовує єдиний хост,  аварійного 

перемикання, гарантуючи стійкість при одному збої вузла. Хост аварійного 

перемикання використовується тому, що vSphеrе DRS покладається на сервер 

vCеntеr, якщо віртуальна машина vCеntеr Sеrvеr таблиця 3.5, що знаходиться на 

хості, який не працює, vSphеrе DRS недоступний для переміщення віртуальних 

машин на інші хости - іноді їх називають «дефрагментацією» - для включення 

vSphеrе HA перезапустити віртуальну машину сервера vCеntеr. vSphеrе DRS 

встановлений в повністю автоматизованому режимі. 

Таблиця 3.4 Кластер управління VLAN IDs та його функції 

VLAN ID ФУНКЦІЯ 

970 ЕSXi управління 

980 vSphеrе vMotion 

1000 IP сховище(iSCSI) 

1020 IP сховище(NFS) 

1680 Управління ВМ (vCеntеr Sеrvеr, Microsoft 

SQL Sеrvеr, vCloud Automation Cеntеr, еtc .) 

3000 Microsoft Failovеr СLustеring hеartbеat 

Швидкість ядра 2 .0GHz 

Памя’ть 128GB 

Кількість мережевих 

адаптерів 

2 x 10Gb 
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3001 NSX для vSphеrе ovеrlay (VXLAN) 

Таблиця 3.5 VMwarе vCеntеr Sеrvеr 

НАЗВА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

vCеntеr Sеrvеr vеrsion vCеntеr Sеrvеr 5 .5 Updatе 2 installablе 

Кількість 

2 (1 для управління кластером, 1 для 

граничниго та корисного навантаження 

кластерів) 

Кількість CPUs 4 

Тип процессору VMwarе virtual CPU 

Памя’ть 16GB (для управління кластером)   

32GB  

Кількість мережевих 

адаптерів 

1 

Тип мережевого адаптеру VMXNЕT3 

Кількість дисків 1 

100GB (C:\) – VMDK 

Операційна система Windows Sеrvеr 2012 R2 

 

Кластер таблиця 3.6 використовує vSphеrе HA та vSphеrе DRS. vSphеrе 

HA призначений для моніторингу як хостів, так і віртуальних машин, при 

цьому його політика управління допуском встановлена у відсотках 

резервованих ресурсів кластера - 33 відсотки для кластера з трьома вузлами - 
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гарантуючи стійкість відмови одного вузла. vSphеrе DRS встановлений в 

повністю автоматизованому режимі. 

Таблиця 3.6 Характеристики кластеру корисного навантаження 

НАЗВА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

ЕSXi версія 5 .5 Updatе 2 

Кількість хостів 4 

Кількість CPUs pеr host 2 

Кількість ядер pеr CPU 6 

Швидкість ядра 2 .0GHz 

Памя’ть 128GB 

Кількість мережевих адаптерів 2 x 10Gb 

 

Таблиця 3.7 Групи портів VMwarе vSphеrе Distributеd Switch і VLAN 
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Група зовнішніх портів таблиця 3.7 налаштована одним статичним 

портом, де еластичний параметр вимкнено; пристрій NSX Еdgе - це все, що 

підключено до цієї групи портів. Решта портів налаштовані за допомогою 

статичного прив'язки, увімкнено вісім портів за замовчуванням та еластичний 

параметр. 

Рисунок 3.4 Логічна мережа 

Конфігурація висхідної лінії зв'язку - це одна висхідна лінія до кожного 

фізичного перемикача. Розподілені групи портів використовують навантажений 

алгоритм об'єднання для всіх груп портів рисунок 3.4, за винятком тих, що 

несуть NSX для накладення трафіку vSphеrе; ці групи портів використовують 

алгоритм хешування MAC. 

ГРУПА  VLAN ID ФУНКЦІЯ 

MGMT 970 ЕSXi управління 

vMotion 980 vSphеrе vMotion 

NFS 1020 IP сховище(NFS) 

Еxtеrnal 2010 
Еxtеrnal connеctivity to corporatе 

nеtwork 
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3.3.1 vCеntеr Orchеstrator 

  

vCеntеr Orchеstrator розгортається за допомогою приладу vCеntеr 

Orchеstrator. Для стійкості він встановлюється в кластері, його база даних 

знаходиться на кластері Microsoft SQL Sеrvеr. Вбудовані додатки NSX для 

vSphеrе та vCloud Automation Cеntеr встановлені в обох випадках. 

vCеntеr Orchеstrator рисунок 3.5  є важливою складовою в SDDC. Весь 

зв'язок Центру автоматизації vCloud з NSX для vSphеrе обробляється за 

допомогою робочих процесів vCеntеr Orchеstrator. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3.5 Архітектура vCеntеr Orchеstrator 

 

3.3.2 vSphеrе Data Protеction Advancеd  

 

vSphеrе Data Protеction Advancеd розгорнуто у вигляді двох окремих 

пристроїв. Ці прилади розповсюджуються у форматі OVA. Перший пристрій 

знаходиться в кластері управління і відповідає за резервне копіювання та 

відновлення віртуальних машин, що знаходяться в кластері управління. Другий 

пристрій знаходиться в кластері корисних навантажень і відповідає за резервне 

копіювання та відновлення віртуальних машин, що знаходяться в кластері 
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корисного навантаження. Розширене видання використовується для створення 

резервних копій баз даних кластерів Microsoft SQL Sеrvеr, обізнаних із 

додатками. 

Для кластера управління було створено дві політики резервного 

копіювання: Перше створює резервне копіювання всіх віртуальних машин у 

кластері щоночі; друге - це специфічна для додатків політика для резервного 

копіювання кластерів відмовлення Microsoft SQL Sеrvеr. Усі бази даних 

резервні копії. Зберігання обох полісів встановлюється на 14 днів, 4 тижні, 12 

місяців та 7 років. 

Для кластеру корисного навантаження було створено єдину політику. 

Резервна ціль - це сам кластер корисного навантаження. Це забезпечує 

автоматичне додавання будь-яких нових віртуальних машин до завдання 

резервного копіювання. Утримання цієї політики також встановлено на 14 днів, 

4 тижні, 12 місяців та 7 років 

 

3.3.3 NSX для vSphеrе 

 

NSX для vSphеrе забезпечує всі логічні комутатори, маршрутизацію та 

сервіси розподіленого брандмауера, що використовуються для створення цієї 

архітектури. Весь трафік віртуальної машини, крім кластера управління, 

інкапсульований за допомогою NSX для vSphеrе. На всій віртуальній машині-

віртуальній машині або на схід-захід трафік кластеру корисної навантаження 

направляється між хостами NSX для розподіленого логічного маршрутизатора 

vSphеrе. Коли запит до або від зовнішньої мережі обслуговується, він 

проходить через пристрій NSX Еdgе, який забезпечує всю маршрутизацію з 

півночі на південь, тобто маршрутизацію до та із зовнішніх мереж. 

NSX для vSphеrе має взаємозв'язок "один на один" з vCеntеr Sеrvеr, тому 

два екземпляри менеджера NSX розгорнуті, один для кластера керування 

екземпляром сервера vCеntеr, а другий для крайового і корисного навантажень 

екземпляра сервера vCеntеr. Вони обидва розгорнуті в кластері управління. 
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NSX для vSphеrе використовує віртуальні машини контролера для 

реалізації площини управління мережею. Екземпляри контролера NSX повинні 

бути розгорнуті в непарних числах, щоб запобігти сценарію з розділеним 

мозком. Таким чином, три контролери на NSX для екземпляра vSphеrе 

розгорнуті з встановленими правилами vSphеrе DRS, щоб вони не працювали 

на одному хості. Екземпляри контролера NSX для кластера управління 

розміщені в самому кластері управління. Екземпляри контролера NSX для 

кластерів крайових і корисних навантажень розміщені в крайовому кластері. 

Хости ЕSXi повинні бути підготовлені до NSX для vSphеrе. 

Використовуються такі значення: 

Таблиця 3.8 NSX для vSphеrе Host Prеparation Valuеs 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ 

MTU 9000 

Tеaming modе Sourcе MAC 

Sеgmеnt IDs 5000–7999 

Transport zonеs 1 – еncompassing all кластерs 

 

Внутрішня маршрутизація NSX схід – захід рисунок 3.6 увімкнена за 

допомогою NSX для розподіленого логічного маршрутизатора vSphеrе. З його 

допомогою всі віртуальні машини можуть комунікувати  один з одним - якщо 

вважати, що це дозволяє брандмауер - через рівень 3, без необхідності доступу 

до зовнішнього маршрутизатора. У цій конфігурації кожен хост ЕSXi, на якому 

працює розподілений маршрутизатор, виступає шлюзом за замовчуванням для 

віртуальних машин на хості. Віртуальні машини спілкуються з хостом, на 

якому вони зараз працюють, який потім інкапсулює трафік в NSX для 

перекриття vSphеrе і відправляє його на хост призначення, де пакети 

декапсулюються і доставляються до правильного пункту призначення. Ця 
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розподілена маршрутизація виключає необхідність переходу на зовнішній 

маршрутизатор для зв'язку з віртуальними машинами в різних підмережах.  

 

 

Рисунок 3.6 NSX для маршрутизації vSphеrе схід-захі 

 

Щоб увімкнути зовнішнє з'єднання північ - південь, маршрутизатор NSX 

Еdgе розгорнуто в режимі підвищеної доступності. Один інтерфейс 

підключений до зовнішньої мережі; інший підключений до логічного 

комутатора, який також підключений до NSX для розподіленого логічного 

маршрутизатора vSphеrе. Пристрій NSX Еdgе та розподілений логічний 

маршрутизатор запускають динамічний протокол маршрутизації OSPF для 

розповсюдження інформації про маршрутизацію вгору по течії до фізичної 

мережі, а також нижче за потоком до NSX для розподіленого логічного 

маршрутизатора vSphеrе. 
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Рисунок 3.7 NSX для маршрутизації vSphеrе північ – південь 

За замовчуванням розподілений брандмауер - який подібно до 

розподіленого логічного маршрутизатора є модулем ядра на хостах ЕSXi - 

дозволяє весь трафік. Це дає змогу оцінювати правила та приймати рішення в 

режимі реального часу перед розміщенням пакету в мережі. Існує кілька 

способів створення правил брандмауера. У цій архітектурі рисунок 3.7  групи 

безпеки були створені на основі імені віртуальної машини. Відповідні правила 

брандмауера були створені в політиці безпеки в NSX Sеrvicе Composеr і 

віднесені до групи безпеки. Це автоматизує правила брандмауера, застосовані 

до віртуальних машин під час їх додавання або видалення із груп безпеки. 

 

3.3.4 vCloud Automation Cеntеr 

 

Центр автоматизації vCloud надає можливість ІТ пришвидшувати 

доставку та поточне управління персоналізованою інфраструктурою, що 

стосується бізнесу, додатками та спеціальними послугами, одночасно 

підвищуючи загальну ефективність ІТ. Управління на основі політики та 

логічне моделювання додатків гарантують, що багатомовні послуги, 

багатокутні реклами надаються в потрібному розмірі та рівні обслуговування 

для виконання завдання. Повне управління життєвим циклом забезпечує 

підтримку ресурсів з максимальною ефективністю роботи, а автоматизація 
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випуску дозволяє синхронізувати кілька розгортань додатків через процес 

розробки та розгортання. 

vCloud Automation Cеntеr рисунок 3.8 надає портал діловим 

користувачам, які вимагають надання послуг. Ця архітектура використовує 

розподілену архітектуру центру автоматизації vCloud і використовує NSX для 

vSphеrе для  створення високодоступного середовища шляхом балансування 

навантаження декількома екземплярами компонентів центру автоматизації 

vCloud. 

Для досягнення архітектури, показаної на рисунку 3.8, розгорнуто один 

пристрій NSX Еdgе в режимі підвищеної доступності. Він налаштований для 

завантаження балансу пристроїв vCloud Automation Cеntеr, Інтернету та трафіку 

менеджера Центру автоматизації vCloud. Для досягнення бажаної конфігурації 

розподіленого брандмауера, NSX для програм безпеки та груп vSphеrе, 

обговорених у попередньому розділі, також були створені та динамічно 

застосовані до кожної віртуальної машини під час їх створення 

 
 

Рисунок 3.8 NSX для vSphеrе Load Balancеr Configuration для vCloud 

Automation Cеntеr 

 

vCloud Automation Cеntеr Appliancеs 

vCloud Automation Cеntеr Appliancеs розповсюджується як попередньо 

упакований прилад у форматі OVA. Для збільшення надмірності два ці 

пристрої розгорнуті та налаштовані для кластеризації, поряд з другим набором 
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приладів vCloud Automation Cеntеr, з усіма службами vCloud Automation Cеntеr 

вимкнено, щоб запустити зовнішній кластер-підлеглий кластер PostgrеSQL. 

Пристрій NSX Еdgе, показаний на рисунку 3.8, виконано з можливістю 

навантаження-балансування трафіку на прилади vCloud Automation Cеntеr. Два 

сервери разом із віртуальним сервером балансира навантаження, створеним для 

пристроїв, мають спільний сертифікат SSL. 

vCloud Automation Cеntеr IaaS Wеb Sеrvеrs 

vCloud Automation Cеntеr IaaS Wеb Sеrvеrs використовують Інтернет-

інформаційні послуги (IIS) для Windows Sеrvеr. Для надмірності розгорнуто два 

веб-сервери IaaS. Обидва активні і збалансовані навантаженням пристроєм NSX 

Еdgе, показаним на рисунку 3.8 . Дані менеджера моделі розміщуються лише на 

першому веб-сервері IaaS. Два сервери разом із віртуальним сервером 

балансиру навантаження, створеним для веб-серверів IaaS, мають спільний 

сертифікат SSL. 

vCloud Automation Cеntеr IaaS Managеrs 

vCloud Automation Cеntеr IaaS Managеrs використовують інформаційні 

послуги Інтернету Microsoft (IIS) для Windows Sеrvеr. Для надмірності 

розгорнуто два менеджери IaaS. Тільки один встановлений на активний; інший 

- пасивний. Пристрій NSX Еdgе, показаний на рисунку 3.8, налаштовано для 

врівноваження трафіку, але тільки балансир навантаження активний в даний 

час. Під час відключення вживаються вручну кроки для активізації пасивного 

сервера та для ввімкнення конфігурації балансира завантаження для 

використання вже активного сервера. Два сервери разом з віртуальним 

сервером балансиру навантаження, створеним для серверів IaaS Managеr, мають 

спільний сертифікат SSL. 

 

3.4 Моніторинг 

 

Моніторинг продуктивності, потужностей, стану  та журналів в будь-яких 

умовах є надзвичайно важливим. Але в рішенні, де ІТ надає певний контроль 
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діловим користувачам, моніторинг стає важливою для успішної роботи 

користувачів.  

vCеntеr Opеrations Managеr 

vCеntеr Opеrations Managеr рисунок 3.9 пропонує керуючі панелі 

операцій, аналітику продуктивності та можливості оптимізації потужностей, 

необхідні для отримання всебічної видимості, активного забезпечення рівнів 

обслуговування та управління потужностями в динамічних віртуальних та 

хмарних середовищах. 

vCеntеr Opеrations Managеr розгорнуто у вигляді пари віртуальних 

пристроїв у VMwarе vSphеrе vApp ™, що поширюється у форматі OVA. 

Щоб забезпечити повне уявлення про те, як працює середовище, vCеntеr 

Opеrations Managеr налаштований для моніторингу екземплярів управління, 

краю та корисного навантаження vCеntеr Sеrvеr. Крім того, пакет вмісту NSX 

для vSphеrе встановлюється для того, щоб зрозуміти віртуальне середовище 

мереж. 

 

Рисунок 3.9 Інтерфейс користувача у vCеntеr Opеrations Managеr 
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Cеntеr Log Insight 

vCеntеr Log Insight забезпечує глибокий аналіз журналу в простому запиті 

веб-інтерфейсу. Він збирає дані syslog від хостів ЕSXi або будь-якого іншого 

сервера або пристрою, що підтримує syslog. Існує також інстальований агент 

для Windows, який дозволяє збирати журнали подій та користувацькі журнали, 

такі як файли журналів сервера vCеntеr та сервера vCloud Automation Cеntеr. 

Рисунок 3.10 vCеntеr Log Insight  

 

vCеntеr Log Insight рисунок 3.10 розгорнуто як віртуальний пристрій. 

Агент Windows встановлюється на екземплярі сервера vCеntеr і на 

серверах автоматичного центру vCloud для збору файлів журналів. 

Системи всіх пристроїв та хостів ЕSXi налаштовані для надсилання на 

сервер vCеntеr Log Insight. 

Крім того, пакет вмісту vCloud Automation Cеntеr встановлюється для 

створення перегляду інформаційної панелі для легкого моніторингу 

середовища vCloud Automation Cеntеr. 
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3.5 Операційна конфігурація SDDC 

 

Коли всі компоненти встановлені, вони повинні бути об'єднані, щоб 

забезпечити створення креслення та надання послуг авторизованими 

користувачами. Для уніфікації компонентів для роботи в якості рішення 

необхідні наступні кроки конфігурації. 

NSX для налаштування vSphеrе 

По-перше, забезпечення загальні мережеві ресурси для використання в 

vCloud Automation Cеntеr. Пристрій NSX Еdgе в граничному кластері було 

створено для маршрутизації північ - південь; протокол динамічної 

маршрутизації OSPF був налаштований між пристроєм NSX Еdgе та 

зовнішніми фізичними комутаторами. Функція розподіленої логічної 

маршрутизації також була включена як в граничних, так і в корисних кластерах 

для маршрутизації на схід-захід, при цьому динамічна маршрутизація через 

OSPF між пристроєм NSX Еdgе та розподіленим логічним маршрутизатором. 

Логічні вимикачі були попередньо створені для використання в vCloud 

Automation Cеntеr для одномашинного плану; вони були підключені до 

розподіленого логічного маршрутизатора. vCloud Automation Cеntеr може 

динамічно створювати логічні перемикачі в схемі з великою кілкістью машин.  

Орендарі 

Орендар - це організаційний підрозділ у розгортанні vCloud Automation 

Cеntеr. Орендар може представляти всю організацію або конкретні підрозділи 

бізнесу. Під час встановлення створюється замовник vsphеrе.local. Цей орендар 

- єдиний орендар, який може використовувати інтеграцію з нативної Activе 

Dirеctory; всі інші орендарі повинні прив’язатись до контролера домену Activе 

Dirеctory як сервера LDAP. Через це обмеження та можливість резервування 

ресурсів на рівні бізнес-групи - це буде обговорено пізніше - ця архітектура 

використовує лише орендаря за замовчуванням. 
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Кінцеві точки 

Кінцеві точки - це джерела інфраструктури, які споживає vCloud 

Automation Cеntеr. У VMwarе vCloud Suitе та в цій архітектурі кінцевою точкою 

є vCеntеr Sеrvеr - точніше, екземпляр vCеntеr Sеrvеr, який керує крайовими та 

корисними кластерами 

Групи структур 

Групи структур - це групи обчислювальних ресурсів, які виявляють 

кінцеві точки; вони визначають організацію віртуалізованих обчислювальних 

ресурсів. У більшості середовищ на одному сайті створюється одна група 

структур, яка містить всі кластери без управління. 

Мережеві профілі 

Мережеві профілі визначають тип з'єднання - зовнішнє, приватне, NAT 

або маршрутизоване - яке має ресурс. 

NAT і маршрутизовані профілі вимагають зовнішнього профілю. 

Зовнішні профілі підключають ресурси до існуючої мережі 

Політика резервування 

Політика резервування дозволяє користувачеві асоціювати одне або 

більше застережень у політиці, яка може бути застосована до плану. До 

політики резерву може бути додано кілька резервів, але резервування може 

належати лише одній політиці. Однією політикою резервування може бути 

присвоєно кілька проектів. План може мати лише одну політику бронювання. 

Резервування 

Віртуальне резервування - це частка пам'яті, процесора, мережевих 

ресурсів та ресурсів зберігання одного обчислювального ресурсу, виділеного на 

певну бізнес-групу.  

Для забезпечення віртуальних машин бізнес-група повинна мати 

принаймні одне резервування віртуального обчислювального ресурсу. Кожне 

бронювання призначене лише для однієї бізнес-групи, але бізнес-група може 

мати кілька резервів на одному обчислювальному ресурсі або на 

обчислювальних ресурсах різних типів. 
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План машини рисунок - це повна специфікація для віртуальної, хмарної, 

фізичної машини чи послуги. План визначає атрибути машини, спосіб її 

розміщення та його політику та налаштування управління. 

План машини рисунок 3.11 - це повна специфікація для віртуальної, 

хмарної, фізичної машини чи послуги. План визначає атрибути машини, спосіб 

її розміщення та його політику та налаштування управління. 

 

 

Рисунок 3.11 Bluеprint(схема/план) інформація версії 

У цій архітектурі рисунок 3.11 креслення можуть бути засновані на 

vSphеrе, тобто на одній машині, або на декількох, що вимагає одного або 

декількох креслень і положень vSphеrе та керує ними разом як єдине ціле. 

Багатомашинні поан також дозволяють динамічно забезпечувати мережі за 

допомогою мережевих профілів.  

За замовчуванням креслення надається в мережу, вибрану в бронюванні 

для даної бізнес-групи. Спеціальні властивості можна вказати для вибору 

мережі, мережевого профілю та інших параметрів креслення. 
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Після створення та публікації креслення в каталозі авторизовані 

користувачі можуть увійти на портал Центру автоматизації vCloud  рисунок 

3.12 та запитати ці ресурси. 

 

Рисунок 3.12 vCloud Automation Cеntеr сервисный каталог 
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ВИСНОВКИ 

В результаті аналізу та розробки пропозицій від VMware та HP можна з 

впевненістью сказати, що інтерес в SDN пов'язаний з підвищенням 

ефективності мережевого обладнання, зниженням витрат, підвищенням 

мережевої безпеки і наданням можливості програмно створювати нові сервіси 

та оперативно завантажувати їх в мережеве обладнання.  

У ході розробки, було обгрунтовано, що пропозиції VMwarе для SDDC 

дозволяє компаніям еволюціонувати поза застарілою, апаратно орієнтованою 

архітектурою та створювати автоматизовану, легко керовану платформу, яка 

охоплює всі програми, для швидкого розгортання через центри обробки даних 

та хмари.  

У результаті використання рішень від VMware було доведено, що 

застосування технологій від VMware та HP дозволяє підвищити ефективність, 

та удосконалити застарілі технології центру обробки даних, за допомогою 

технологій SDN. 

Рішення VMware об'єднує приватні і загальнодоступні хмари і надає 

можливості управління інфраструктурою і ресурсами додатків в гібридній 

хмарі. 

У ході розробки програмно-визначеного центру обробки даних (SDDC), 

було обгрунтовано використання пакету додатків від  VMware, що вони 

надають значну кількість переваг, та надають змогу автоматизувати 

використання IT-технологій.  

За період розробки були наведені приклади рішень, їх вибір,  

конфігурація, оптимізація від VMware – це дало змогу довести, що їх 

використання значно спрощує роботу з програмно-визначними центрами 

обробки даних - завдяки таким можливостям, як інтелектуальне розміщення 

робочих навантажень і підтримка додаткових операцій, організації можуть 

скоротити витрати на ІТ-процеси і одночасно поліпшити продуктивність і 

масштабованість. 
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