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Увод

• IT системи постају критични за рад како 
приватних компанија, тако и јавних предузећа 
и државне управе

• Неопходно обезбедити континуиран рад тј. 
минимизовати или елиминисати SPOF
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Увод

• Шта је Disaster (катастрофални догађај)?
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Увод

• Компаније које погоди потпуни губитак data 
centra
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Disaster recovery

• Низ техника и процедура за опоравак IT 
инфраструктуре на алтернативној локацији, 
када примарна локација није доступна или 
расположива због неког катастрофалног 
догађаја

• Репликација података са примарне стране на 
секундарну
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Репликација

• Storage level – ниво сториџа

• Hypervisor level – ниво хипервизора

• Application level – AD репликација, Exchange 
DAG, SQL Database Mirroring

• 3rd party алати

• Репликоване податке искористити како би се 
подигла потпуно функционална виртуелна 
инфраструктура и то за прихватљиво време и 
са што мањим губитком података
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Стање пре реализације DR 
локације
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Стање пре реализације DR локације

• Главни проблем: нередудантност сториџа

• Заштита на нивоу диска-RAID 5 и EVA sparing 
механизма

• Отказ сториџа, шасије или комплетног сајта 
значио би отказ свих битних сервиса
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Реализација DR-a

• Сториџ: HP EVA P6300, 2 x 8 GB FC контролера

• HP Blade c3000 шасија

• HP Blade сервери: 4 сервера 

2x BL460c G7 2xXeon Е5530, 2x146GB HDD, 
72GB RAM

2x BL460c G7 1xXeon Е5506, 2x146GB HDD, 
24GB RAM i 12GB RAM

• интерконекције: 

HP pass through модули,1x Cisco MDS 9124e FC

• Успостављање синхроне репликације
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Аутоматизовати DR
Подесити умрежавање 

опорављених VM
Имплементирати контролу

промена DR плана

Обављати редовно 
тестирање

Управљати DR 
VM ресурсима 

Проширити
покривеност DR-ом

Побољшати проценат
успешности опоравка

Минимизовати време
опоравка

Осигурати испуњење 
циља DR-a

Пословне потребе

Техничке потребе

Упаривање storage-level 
репликације са  

VM инфраструктуром
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Vmware Site recovery manager (SRM)

• DR менаџмент решење

• Омогућава контролу и аутоматизацију планова 
опоравка у случају катастрофе

• Омогућава тестирање планова опоравка без 
утицаја на продукционо окружење

• Користи софтверску компоненту Storage 
Replication Adapter (SRA)

• SRA омогућава интеракцију између SRM-a i 
storage контролера
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Vmware Site recovery manager (SRM)

• Драматично смањује трошкове DR-a кроз 
аутоматизацију управљања и тестирања и кроз 
елиминацију комплексних процедура, а у исто 
време осигурава кратко и предвиљиво време 
опоравка

• Подржава и vSphere репликацију

• Омогућава и планску миграцију

• Аутоматско подешавање IP адреса на DR сајту

• Управљање једноставно из vSphere клијента
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Повезивање локација
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Протекционе групе

• Протекционе групе – VM које се заједно штите 
(налазе на истом datastore-u) и чији подаци се 
репликују

• Најмања логичка јединица – садржи један или 
више datastore-ова и све VM које су на њима
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Протекционе групе
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План опоравка

• Аутоматизовани план за потпуни или 
делимични опоравак на DR локацију

• Листа VM из протекционих група, редослед 
опоравка и међусобне зависности и додатни 
елементи који могу да се извршавају пре или 
после стартовања VM

• Креира се на DR локацији

• Глобални или по апликацији
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План опоравка
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План опоравка
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Site Recovery Manager (SRM) 
инфраструктура
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Site Recovery Manager (SRM)

• Изоловано тестно окружење
• Bubble network - VLAN 240 на који се конектују 

опорављене машине у тест моду
• Аутоматско извршавање теста
• Користи се storage snapshot технологија
• Аутоматско чишћење тестног окружења након 

извршења теста
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Failover

• Гашење заштићених VM на примарној страни

• Заустављање репликације

• Рескенирање storage-a како би се ESXi 
хостовима презентовали репликовани 
datastore-ови

• Mount-овање datastore-ova

• Гашење  небитних VM на DR локацији

• Стартовање VM по плану
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Хвала на пажњи

branislav.belic@vojvodina.gov.rs

021/4874804


