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Miért vezessük
be a Windows
Server 2012-t?
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Windows Server 2012: a felhő OS

Minden alapképesség
gyökeresen átalakul:
biztonság, fájlszerver,
hálózat, storage,
szerver és desktop
virtualizáció, távelérés,
felügyelet

Az operációs rendszer
több, korábban
hardverre jellemző
feladatot láthat el,
lényegesen olcsóbban:
deduplikáció, hálózatvirtualizáció, magas
rendelkezésre állású
adattárolás

Megújult Hyper-V:
skálázhatóság,
teljes Linux támogatás,
replikáció,
adatközpontok közötti
átjárhatóság, virtuális
gépek leállás nélküli
költözése bármiről
bármire

Mainframe-szintű
rendelkezésre állás és
teljesítmény:
redundáns és NUMA
rendszerek
támogatása, új
lehetőségek a magas
rendelkezésre
állásban

„Magyarországon 2011 utolsó negyedévében a Microsoft Hyper-V piacrésze az új szerverekre
szállított virtualizációs licencek tekintetében 42.6%-ra nőtt, ezzel a Hyper-V az x86-os
szervervirtualizációs piac első számú termékévé vált” – IDC Magyarország

4 ok, ami miatt a Windows Server 2012
bevezetése hamar megtérül
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2 048
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Forrás: Microsoft White Paper: Advantages of Windows Server 2012 Hyper-V over VMware vSphere 5.1

Ügyfélvélemények
VMware verő.

A konkurencia megoldásainál előrébb jár, mind teljesítményben, mind
stabilitásban.
Teljes mértékben a VMware igazi ellenfele :)
gratulálok!

Nagyon szimpatikus. elgondolkoztató alternatívája a vmware-nek.

A legtöbb szolgáltatásával megelőzi a konkurens, de borsos áron kapható
termékeket, miközben jól kihasználja a hardvert amelyen fut.
Az ingyenesség lenyűgöző, mindamellett funkciók bőséges tárházát rejti.
Szep fejlodes!

A legjobb virualizációs megoldás!

A kollégám kiszámolta, hogy nagyságrendekkel olcsóbban lehet rendszert
üzemeltetni Hyper-V-vel, mint más cégek hasonló termékeivel. Nem
szenvedtünk hiányt semmiben.
Idáig VMWare párti voltam a fejlettebb vswitch opciók miatt főleg és a
pontosabban tervezhető erőforrás-beosztás miatt. Az új verziós hyper-v
nagyon tetszik a hiánypótló vswitch opciók miatt, valamint az élő host
mozgatás is elég lenyűgöző. Alaposan le fogom tesztelni, de pár órányi
intenzív nézegetés és stresszelés után hathatós alternatívának tűnik.
Számunkra a legfontosabb a rendelkezésre állás és az adatbiztonság
növelése, illetve virtualizációs technológiákban rejlő lehetőségek
kiaknázása. Amit az új 2012 hyper-v hoz is. Sőt ESXI használóként tovább
megyek szerint minden virtualizációs technológiát lemos jelenleg a piacon.
Jobb memória, processzor, kihasználtságot értünk el vele.

Király!

Tetszik, hogy az ingyenes változatban elérhetőek azon nagyvállalati
szolgáltatások, amik pl. a free Vmware Vsphere 5-ben pl nincsenek benne.
Tetszik a konvertáló tool is.

Régebben Virtualbox-ot használtam. De mióta a Hyper-V -t használom,
érezhetően sokkal gyorsabban működnek a virtualizált rendszereim.

"Hyper-V: Örülök a 4 VCPU "feloldásának", vagy a replikának.Alig várom,
hogy a SCVMM 2012 SP1-el összefoghassak néhány 2012-es hostot.A
hálózati adapterek összevonása .... iSCSI target.. Storage Pool...Lehet
kreatívkodni. :-)"

Virtualizációból 5-ös!

Egyszerű, nagyszerű, ingyenes... Mi kell még?

A céloknak megfelel! Hatékony és jó, hogy ingyenes. A felülete éppen
elegendő!
Az újdonságok közül a network virtualization és a virtual fibre channel a
"legérdekesebb", a termék hatékonyan segít a szervervirtualizációban,
nagyvállalati környezetben igazán hasznos.
Az első tapasztalataim megnyerőek, a legkisebb virtuális megoldásoktól a
legösszetettebbig megvalósítható vele, a hálózatvirtualizáció és a VDI is
nagyszerű lehetőség.
Fél éve másik virtualizásiós környezetet telepítettünk, mivel extra
funkciókra is szükségünk volt. A Hyper-V Server 2012 ma már ugyanazt
tudja ingyen. Ha ilyen ütemű a fejlődése, csak ezt fogjuk használni. Nagyon
jó, hogy nem kell márkás szervert venni alá.

Előnyök
• A virtuális gépek bármely két szerver között
mozgathatóak
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• Kevesebb felügyeleti teendővel jár
• Nincs szükség hozzá osztott tárolóeszközre,
hálózaton keresztül működik
• Akár fürt nélkül is működik, valamint fürtök
között is lehet vele mozgatni virtuális
gépeket

Source device

Target device

Primary site

Új képesség

A Hyper-V virtuális gépek replikálása egyik
telephelyről a másikra

Előnyök
• Minimális beruházással megvalósítható
katasztrófatűrő megoldás
• Katasztrófa utáni rendszerhelyreállítás
percek alatt
• Biztonságos replikáció a hálózaton
keresztül
• Nincs hozzá szükség tárolótömbökre
• Nincs hozzá szükség további replikációs
technológiák alkalmazására
• A Live Migration automatikus támogatása

Replica site

Exchange virtual machine
IIS virtual machine

CRM virtual machine
SQL virtual machine
SharePoint virtual
machine
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Hyper-V role and tools

Hyper-V role and tools

Hyper-V
cmdlets

Hyper-V PS
integrated UI

Hyper-V
cmdlets

Hyper-V PS
integrated UI

Send/receive
replica traffic
Hyper-V Management Module
tracks and replicates changes for
each virtual machine

Hyper-V Management Module
receives and applies the changes to
the replica virtual machine
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Windows alkalmazásszerverek vagy fájlszerverek

Pool-ok és Storage Space-ek
létrehozásával

Fizikai vagy
virtuális
számítógépek

Integrált
Windows
Server 2012
képességek

Virtualizált
tárolók

• Tárolóvirtualizáció Storage

• Tároló-szintű hibatűrés olcsó

eszközökből és lemezekből

File Server Administration
Console

Hyper-V

Failover Clustering

NTFS

SMB Direct

Cluster Shared Volume

NFS

Windows Storage Mgmt.

Storage Space

Storage Space

SMB Multichannel

Storage Space

• Adatbiztonság és hibatűrés n-

irányú tükrözéssel
(fürtözötten vagy fürtözés
nélkül), vagy paritás
módszerrel

• A tárterület optimális

kihasználása a Thin
Provisioning és a Trim
használatával

• Integráció a Windows Server

Storage Pool

Storage Pool

2012 kapcsolódó
képességeivel

• Serial Attached SCSI (SAS) és

Fizikai
lemezek,
eszközök

Serial AT Attachment (SATA)
lemezekből is állhat

(megosztott) SAS
vagy SATA

• Az új frissítéseket automatikusan észleli, és
a szerverterheléseket az adott hostról
másikra terheli a frissítés idejére
• Kevesebb szerverleállás és a szolgáltatások
folyamatos működése a fürt tagok
frissítésének koordinálásával

U
Third-party plug-in for updates

• Teljesen automatizálható, így nem tudunk
emberi hibából kifolyólag tévedni

Windows Server Cluster

• Windows Update Agent segítségével és
plug-inokkal működik

Current
Workload

MS-DOS 6 - hasonlóságok

Az adattárolás optimalizálása a többször
előforduló adatok összevonásával

VHD Library

• 2:1 helymegtakarítás fájlmegosztásokon,
20:1 virtuális lemezeknél
• Ezáltal kevesebb adatot kell tárolni,
menteni és migrálni

Software Deployment
Share

Gyors és láthatatlan
• Minimális processzor és memória terhelés
szükséges a használatához
• Beállítható, hogy mikor végezze el a
deduplikációt a rendszer
• Teljesen transzparens a futó alkalmazások
számára

General File
Share
User Home Folder
(My Docs)
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Average savings with Data Deduplication by workload type

Source: “Microsoft Internal Testing"

• A metaadatok és a kritikus adatok
redundáns tárolása
• Checksum és integritás vizsgálatok

