
vSAN 7.0 – nowa odsłona

Rys historyczny

amiana architektury z
multicase na unicast

localna protekcja dla
storage klastr

Jak zacząć

Narzędzie do analizy środowiska

VSAN Ready Node Sizer

Live Optics
wynik ładujemy do
VSAN Ready Node

HOL

własne DEMO/LABy

STORAGEHUB

alternatywy

VMFS (FC/iSCSI)

NFS

vVOL wsparcie w nowym SRMie

Cechy

sterowany politykami
(storage base policy

management)

Share nothing
distributed object

storage

Nie jest "single filesystem"

na wszystko patrzymy per "object"

Wydajność

im większy dysk
większa wydajność

Koszt to niezawodna sieć
latencje

w PL najczestsze prędkości 5/25 

Object store
"vallet service" vs parking -

porównanie do vSphere i VSAN

Techniczne

HA i Hearbeat zmienia się na
sieć VSANową po wlączeniu

VSANa na klastrze

quorum per object

Sieć

Host isolation restart maszyn

Clusterpartition
host szuka quorum i wybiera tam

gdzie jest więcej hostów

vmkernele sieciówki VSAN/vMotion active/pasive i na odwrót

Karty sieciowe
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Network I/O Control (NIOC) Awaria - jak zachowac stabilnść konfiguracja odpowiednich share

vSAN Shares: HIGH Value: 100

vMotion Shares: LOW Value: 25

VM Shares: NORMAL Value: 50

iSCSI/NFS Shares: LOW Value: 25

VSAN "air gap"

2 vmkernele vsanowe osobne switche

możliwa konfiguracja
ale portożerna

LAG

stosowane jeśli mamy dobry
kontakt z zespołem sieciowym.

z punktu widzenia ESX
niewiele mozna zrobic

L3 routed vSAN network

w przypadku kilku racków

wykorzystujemy static route

Fault Domain

Rózne VLANy

LACP

Stretched Cluster

Potrzebny witness

L3 RTT < 200 ms

L2/L3 RTT < 5 ms

Możliwa granulacja na
poziomie VMDK

VMDK site affinity

Lokalna protekcja

Dual site protection

1 kopia po jednej stronie i
po drugiej stronie

dalej mozliwy RAID-1, RAID-5

RAID-1 synchroniczny

ROBO

2 serwery na site

witness w innym site dla quorum (VMka na ESXi)

połączenie poprzez tzw. "direct"

1 procesor

Uplink do vCenter 1 vCenter dla wszystkich site ROBO

NFS Shares polityki przypinane per share

File service share

żródła wiedzy:VSAN networking Guide

Budowa

własny protokół RDT

Object MGR

Cluster Directory Services

min. 1 dysk grupa, maks 5

dysk bootujący odzielony
od strefy VSANowej

Przy reinstalacji ESXi dysk
grupy z danymi przetrwają

NVMI, intel Optane - przyszłość

Najmniejsza fault domena to host ??????

VSAN Hypervidor Integrated

Backplane traffic vs Vm traffic

liczone jest CRC w
momencie opuszczenia

VMki

Fairness Sheduler

One step upgrade
aktualizacja VSANa

poprzez object upgrade

UNMAP TRIM
kurczenie się VMDK po usuniecu

plików wewnątrz systemu!

Kolejność zapisu danych pomiędzy hostami

tze. Read ahead cache

ACK

Destaging

Granulacjapolityka

FTT=0 (kontenery)

FTT=1

FTT=2 (Raid-6)

FTT=3

Serwisy

TRIM/UNMAP

Encryptionzewnętrzny VSAN

iSCSI 

CNS read-write once)
(shares + read-write many)

uzywa Kubernetes

NFs

3 & 4.1

dla VMek

Nie dla innych ESXów (nie
przewiduje tego licencja)

Deduplication and Compresionper dysk grupa

SCSI3-PR

serwisy zewnętrzne
który pracują z VSAN

vRA

vROPS

VMC

VCF

VSAN Health
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