
VMware®  
mentés IBM® 

technológiával 
ADATMENTÉS 

VMware környezetben IBM Tivoli eszközökkel 



Érintett témák 
• Megoldások 
• Előnyök és hátrányok 
• Piaci termékek 
 
• IBM megoldásai: 
  - IBM Tivoli® Storage Manager 
  - IBM Tivoli Storage Manager for Virtual Environments 
  - IBM Tivoli Storage FlashCopy® Manager for VMware 



VMware mentési lehetőségek 
 
• In-Guest, mint a fizikai környezetekben 
Virtuális gépbe telepített mentő kliens segítségével  
 
• Off-Host mentés 
Proxy/gateway gépeken keresztül, megosztott lemezes 
tároló eléréssel (SAN/LAN)   
 
• Hardver snapshot + Off-Host 
Lemezkép tárolása HW eszközön és mentőrendszeren 



In-Guest, mint a 
fizikai 

környezetben 



Előnyök és hátrányok 

Előnyök: 
 + célzott alkalmazás mentés 
 + adatbázis mentés/visszatöltés 
 + egyedi fájlok könnyű visszatöltése 
 
Hátrányok: 
 - nincs támogatott LAN-Free 
 - telepíteni, konfigurálni kell, rendszergazdai jogosultság 
kell  
 - szalagos meghajtók (mount, seek) sok fájlon lassú 
lehet a visszatöltés 
 
In-Guest, mint a fizikai környezetekben 



Piaci termékek 
• Symantec Backup Exec™ and NetBackup™ 

• EMC® NetWorker® 
• CA Technologies ARCserve® 
• HP® Data Protector 

• Bacula® 
• IBM Tivoli Storage Manager 
 

In-Guest, mint a fizikai környezetekben 



Mentés 
IBM Tivoli Storage 

Managerrel 

In-Guest, mint a fizikai környezetekben 



IBM Tivoli Storage Manager  
• v6.4 (v6.3.4.200) 
• Incremental forever 
• Kliens/szerver oldali deduplikáció 
• Node replikáció (LAN) 
• Space reclamation 
• Másolat készítés 
• Automatikus kliens frissítés 
• Tivoli Data Protection termékek (TDP for VMware, VE) 
• Hierarchical Storage Manager (HSM) 
• DRM tervek 
• Monitoring + Cognos Reporting + Operations Center 
• LDAP integráció 

In-Guest, mint a fizikai környezetekben 



TSM BA kliens 

In-Guest, mint a fizikai környezetekben 



Off-Host mentés 



Off-host mentés 
• vStorage API for Data Protection (VADP) online 
mentés  
• MS Volume Shadow Copy Service (VSS) szinkronizáció   
• Teljes, inkrementális lemezképszintű mentés 
• Teljes VM visszatöltés  
• VM visszatöltés más névre  
• TCP/IP és SAN (FC/iSCSI) VMware Datastore hozzáférés 

Off-Host mentés 



Előnyök és hátrányok 
Előnyök: 
 + Nem kell telepíteni klienseket 
 + Nem kell hozzáférés a mentendő gépekhez OS szinten 
 + vCenter plugin lehetőség 
 + Image mentés 
 + SAN 
 
Hátrányok: 
 - Rész mentésekre nem nagyon alkalmas 
 - Alkalmazás konzisztencia korlátozottan biztosítható 
 - Diszk hely, delta fájlok kezelése 
 - Objektum szintű visszatöltés 

 
Off-Host mentés 



Piaci termékek 
• Veeam® Backup & Replication™ 
• Quest Software's vRanger 
• NetVault®/BakBone® 
• EMC Avamar and NetWorker   
• Symantec NetBackup™  
• Bacula 
• IBM Tivoli Storage Manager 

 

Off-Host mentés 



IBM Tivoli Storage 
Manager for 

Virtual 
Environments 



v6.4 (MS Windows, Linux) 
• Nincs szükség plusz tárterületre 
• A szükséges komponenseket a BA kliens  részeként 
telepíthetjük 
• Visszatöltés funkció, nincs szükség konverterre 
• GUIs és parancssoros mentés/visszatöltés 
• Csak teljes VM mentési lehetőség (+BA fájlszintű mentés) 
• Template és Vapp mentési lehetőség 
• Virtuális diszk exclude/include 
• VE (TDP for VMware) 

Off-Host mentés 



Virtual Environments 
• Örök inkrementális mentés a VM mentésekre 
• Konfigurációs varázsló 
• Párhuzamos mentés 
• Mentési feltételek meghatározása ( ?, * ) 
• Szabályozható, hogy mely VMware lemezeket mentsük 
• Alkalmazás védelem, amik a virtuális gépen futnak 
• VMware konfigurációk megőrzése 
• Virtuális gép sablonok és vApps mentése 
• Virtuális gép mentéseinek riportozása 
• Secure Sockets Layer (SSL) kommunikáció 
• Szerep-alapú (Role-based) felhasználok hasnzálata 



Virtual Environments  

Off-Host mentés 



TSM Incremental forever 



VE vCenter plugin 

Off-Host mentés 



VE GUI 

Off-Host mentés 



VE mount 

Off-Host mentés 



MS Application Protection 
• VSS 
• A 6.4-től kezdve képes az adatbázis logokat is törölni 
(truncate) mentés után 
• TDP for MS SQL vagy TDP for MS Exchange nélkül is 
meg tudjuk oldani a mentést 
 
• MS Windows 2008,2008 R2 
• MS SQL 2008, 2008 R2, 2012 
• MS Exchange 2007, 2010 

Off-Host mentés 



Hardver snapshot 
+ Off-Host mentés 



Előnyök és hátrányok 
Előnyök: 
 + Gyors, mérettől függetlenül 
 + Nincs hagyományos mentési ablak 
 + A snapshot-ot a HW készíti és kezeli 
 + vCenter plugin 
 
Hátrányok: 
 - Diszk hely kellhet hozzá (COPY) 
 - Csak támogatott HW környezeteken működik 
 - Kell hozzá licence  

Hardver snapshot + Off-Host mentés 



Piaci termékek 
• NetApp® Snapshot™ 
• EMC TimeFinder® 
• Hitachi, HP, ... 
• IBM FlashCopy 

Hardver snapshot + Off-Host mentés 



IBM Tivoli Storage 
FlashCopy 

Manager (FCM) for 
VMware 

Hardver snapshot + Off-Host mentés 



FlashCopy Manager 

Hardver snapshot + Off-Host mentés 



Köszönjük a 
figyelmet! 
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