
Novell a múlt hónapban

jelentette be az iparág elsõ

olyan vállalati Linux alapú

virtualizációs megoldását, melynek

alapja az Intel Virtualization

Technology megoldásra optimalizált

Xen technológia. A Dual-Core Intel

Xeon platformon futó SUSE Linux

Enterprise Server 10 alacsony költség-

szint mellett nagy teljesítményû

virtualizációs megoldást kínál az

ügyfelek számára, amely a vendég

operációs rendszerek módosítása

nélkül képes Linux környezetek

fogadására. Az Intel

Virtualization Technology Xen

szoftverbe való integrációjával

egyidõben a Novell bejelentet-

te, hogy a jövõben vállalati

szintû támogatást biztosít a vir-

tuális SUSE Linux Enterprise

Server 9 és a SUSE Linux

Enterprise Server 10 termékén

futó Red Hat Enterprise Linux

4 rendszerekhez is. Ezáltal le-

hetõvé teszi a Red Hat felhasz-

nálók számára, hogy igénybe

vegyék a Novell szolgáltatásait

és támogatását, miközben

a Red Hat Enterprise Linux

rendszert futtathatják

virtualizált környezetükben. 

„A Gartner független piacelemzõ

cég felmérései szerint napjaink-

ban egyre több ügyfél dönt a

virtualizációs megoldások mellett hard-

ver eszközeik egyszerûsítésére, rendsze-

rük felügyeletének javítására és a to-

vábbfejlesztett hardverek megnövelt

rendelkezésre állásának, megbízható-

ságának és skálázhatóságának ki-

használása érdekében. Mivel a Novell

elsõként kínál nagyvállalati Linux

rendszerekhez kifejlesztett Xen

virtualizációs megoldást, ügyfeleink

is elsõként élvezhetik ennek elõnyeit”

– nyilatkozta Hargitai Zsolt, a Novell

Magyarország vezetõ rendszermérnö-

ke. „A virtualizált Linux platformot –

például Novell SUSE Linux Enterprise

10 platformot – futtató felhasználók

a már meglévõ virtualizációs megoldá-

sok árának töredékéért használhatják

ki a virtualizáció elõnyeit: a költségek

megtakarítását és a rugalmasságot” –

tette hozzá Hargitai.

A virtualizáció vállalati szintû 
támogatása
A Novell az Intel Virtualization

Technology megoldást támogató SUSE

Linux Enterprise Server 10 termékén

futó Red Hat Enterprise Linux 4 rend-

szert a 3. (rendszermérnöki) szintig

támogatja. Ennek értelmében a Novell

mûszaki támogatást nyújt a Xen vir-

tuális gépeket felügyelõ szoftver

(hypervisor) számára, amennyiben az

ügyfél problémába ütközik a Red Hat

Linux virtuális példányának futtatása

közben és a hiba nem reprodukálható

natív, vagyis nem virtualizált környe-

zetben. Ha az ügyfél virtuális SUSE

Linux Enterprise Server 9 vagy 10

rendszert futtat, a Novell fejlesztõi

szintû támogatást nyújt a befogadó

operációs rendszerhez, a Xen

hypervisor szoftverhez, valamint

a vendég operációs rendszerhez is.

Emellett az Intel és a Novell együtt-

mûködik a hypervisor szoftverhez

és az Intel Virtualization Technology

hardverhez kapcsolódó összes hiba

megoldásában is.
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Új, Intel technológián alapuló virtualizációs
megoldás a Novelltõl

A Gartner független piacelemzõ cég felmérései szerint napjainkban egyre
több ügyfél dönt a virtualizációs megoldások mellett hardver eszközeik
egyszerûsítésére, rendszerük felügyeletének javítására, vagy a továbbfej-
lesztett hardverek megnövelt rendelkezésre állása, megbízhatósága és skáláz-
hatósága miatt. A Novell és az Intel most közösen kínálja az iparág elsõ olyan
vállalati, Linux alapú virtualizációs megoldását, melynek alapja az Intel
Virtualization Technology megoldásra optimalizált Xen technológia.
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A SUSE Linux Enterprise 10 a Novell

következõ generációs nyílt vállalati

platformja, és az elsõ vállalati Linux-

disztribúció, amely tartalmazza a Xen

alapú virtualizációt.  A Novell SUSE

Linux Enterprise 10 tartalmazza

a SUSE Linux Enterprise Server és

SUSE Linux Enterprise Desktop termé-

keket, így biztonságos és megbízható

alapot nyújt a vállalati felhasználók-

nak az asztali megoldásoktól az adat-

központokig. A platform kiegészül

a Novell nemrégiben bejelentett

online portáljával, a Novell Customer

Centerrel, amely olyan eszközöket

és automatizált szolgáltatásokat

kínál, melyek használata leegysze-

rûsíti a licencelést és a frissítések

kezelését, így csökkenti a rendszer-

felügyelet költségét.

Az Intel Virtualization Technology

(VT) hardvertámogatást nyújt

a virtualizációs szoftverhez (Virtual

Machine Monitor – VMM), csökkentve

ezáltal a VMM beavatkozásának – így

a bonyolult, számításigényes szoftver-

fordítási feladatok – szükségességét.

Az Intel 2005 novembere óta szállít

virtualizációs technológiájával ellá-

tott processzorokat kiszolgálók és

munkaállomások számára.

Az Intel Virtualization Technology

egy olyan többgenerációs fejlesztési

terv elsõ állomása, amely egyre na-

gyobb teljesítményû fejlesztéseket

tartalmaz az Intel platformjaihoz,

és többszintû védelmet biztosít az

összes platformerõforrás – processzor,

memória és I/O erõforrások – virtuális

eléréséhez.

Elérhetõség
A Novell október végén próbaprogra-

mot indít számos nagyvállalati ügyfél

részvételével. A Novell Intel technoló-

giáján alapuló virtualizációs megoldá-

sa várhatóan ez év végén lesz elérhe-

tõ. A Dual-Core Intel Xeon platformon

SUSE Linux Enterprise Server 10

virtualizációt futtató kiszolgálók már

elérhetõk az összes nagyobb számító-

gépgyártónál. További információ

a � http://www.novell.com/intel

weboldalon érhetõ el.

192006. novemberwww.linuxvilag.hu

Magazin

A SUSE Linux Enterprise Server 10
A SUSE Linux Enterprise Server 10 integráltan és támogatottan tartalmazza

a nyílt forrású Xen virtualizációs technológiát, ami lehetõvé teszi különbözõ

platformokon futó alkalmazások konszolidációját egy szerveren, ezáltal javít-

va az erõforrások kihasználtságát, növelve a hatékonyságot és csökkentve

a költségeket. A Xen technológiát a Novell YaST-alapú (Yet Another Setup Tool,

telepítõ- és konfigurációs eszköz) menedzsment eszközei is  támogatják, le-

egyszerûsítve a virtualizált megoldások bevezetését a vállalati infrastruktúrá-

kon. A SUSE Linux Enterprise Server 10-ben található Xen 3.0 támogatja az

AMD Pacifica és az Intel VT hardveres virtualizációs technológiáit. A YaST fej-

lõdésének köszönhetõen egyszerûsödött a telepítés és konfiguráció. A SUSE

Linux Enterprise Server 10 architektúrája teljesen CIM-kompatibilis (Common

Information Model) ezáltal zökkenõmentesen együttmûködik más monitoring

és menedzsmenteszközökkel is.
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