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SPRÁVA SERVEROV

HP SIM je teda prostredie určené na

správu serverov, storage a ostatných

„manažovateľných“ zariadení do-

stupných cez sieť. Je používateľovi

dostupné buď cez webové rozhranie,

alebo cez príkazový riadok, čiže na

to, aby som sa vedel dostať do HP SIM

prostredia, potrebujem iba PC, inter-

netový prehliadač a prihlasovacie me-

no s heslom. Rozhranie príkazového

riadku CLI sa využíva najmä pri integ-

rácii HP SIM do už existujúceho ma-

nažovacieho prostredia.

Predstaviť alebo opísať webové roz-

hranie HP SIM bez obrázku by bolo

neriešiteľnou úlohou. Preto obrázok 

1 schematicky zobrazuje najdôležitej-

šie funkcionality. Napríklad základné

tabuľkové zobrazenie serverov. Každý

server reprezentuje jeden riadok. Zá-

kladné informácie, ktoré tabuľka po-

skytuje, sú systémové meno, IP adresa,

typ systému (server, switch, atď.), pro-

duktové meno a operačný systém.

Stĺpec systémové meno môže uží-

vateľovi poskytnúť aj informáciu 

o nadradenom systéme (vm1 hosted by

blade01 = virtuálny serever VM1 je

hosťovaný na fyzickom serveri blade1),

prípadne o hardvérovej závislosti resp.

viazanosti (blade03 in Encl. Enclosu-

re1 = server blade3 je osadený v ser-

verovom šasi Enclosure1). Pred sys-

témovým menom sú stĺpce, ktoré ho-

voria o aktuálnej kondícii, teda „zdra-

votnom“ stave servera z rôznych

pohľadov.

HW = hardvér: tento stĺpec hovorí

o zdravotnom stave servera z hard-

vérového pohľadu.

MP = management procesor: stĺpec

zas signalizuje stav manažovacej

karty servera, ak server takúto kartu

má (iLO, RILO, RIB).

SW = softvér: v tomto stĺpci náj-

deme aktuálnosť ovládačov servera.

PF = performance: hovorí o výkon-

nosti resp. konfiguračných problé-

moch servera.

VPM = vulnerability and patch ma-

nagement: hovorí o bezpečnosti ser-

vera a o stave bezpečnostných záplat

– patchov.

VM = virtual machine: tento stĺpec

hovorí o „zdravotnom stave“ virtuál-

nych strojov, prípadne o zdravotnom

stave servera, ktorý poskytuje pro-

striedky pre virtuálne servery (host).

Zdravotný stav reprezentujú fareb-

né ikony, ktorých význam je zrejmý.

Zelená = všetko v poriadku, žltá =

menší problém, oranžová = väčší

problém, červené = kritický problém.

Všetky informácie sa automaticky a pra-

videlne aktualizujú. Ak chce mať po-

užívateľ prehľad o momentálnom

stave serverov, má k dispozícii túto

obrazovku. Ak chce byť používateľ

informovaný o zmenách, dokáže si po-

mocou HP SIM nastaviť notifikáciu

na e-mail, pager alebo SMS bránu,

prípadne možno na základe novej

udalosti vygenerovať skript alebo

posunúť udalosť nadradenému sys-

tému.

FUNKČNOSŤ V ZÁKLADNOM

BALÍKU 

Fault management – všetko o zdra-

votnom stave servera. HP SIM je aj

nástroj na identifikáciu predporucho-

vej záruky pre určité komponenty.

Ak napríklad pevný disk presiahne

predpísané hraničné hodnoty (max.

čas rozbehu, max. počet opraviteľných

sektorov, ECC chyby zápisu alebo čí-

tania...), je identifikovaný ako nie

dostatočne spoľahlivý a na základe

tejto informácie z HP SIM možno žia-

dať výmenu takéhoto komponentu.

Pokiaľ má server v sebe zabudo-

vanú kartu pre vzdialený managment

(iLO, RILO, RIB), tak HP SIM sleduje

tento komponent samostatne.

Inventory – keďže systém pozná

presnú konfiguráciu serverov, mož-

no pomocou týchto informácii veľmi

rýchlo a efektívne urobiť inventúru

techniky bez nevyhnutnosti fyzickej

návštevy každého servera.

Version Control – sledovanie ak-

tuálnosti verzii ovládačov. Je riešené

pomocou dvoch komponentov, na

úrovni HP SIM je to VCRM (version

control repository manager), ktorý

skladuje rôzne verzie ovládačov pre

rôzne operačné systémy. Na úrovni

serverov je to VCA (version control

agent), ktorý overuje aktuálnosť ovlá-

dačov voči referenčnému balíku na

VCRM (referenčný balík môže byť pre

každý server iný – nie všetky servery

musia mať rovnaké verzie ovládačov)

a v prípade nezrovnalosti o tom podá

informáciu. Ovládače možno hromadne

a automaticky aktualizovať na celej

skupine serverov.

Uvedené funkcie sú súčasťou zá-

kladného balíka HP SIM, ktorý sa

poskytuje spolu s každým HP serve-
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HP SIM možno inštalovať na PC alebo na serveri, ktorý má sieťový dosah

na spravované prostredie (TCP/IP a SNMP). Nároky na hardvér nie sú veľké,

požadované je jedno CPU 1.5 GHz, 1GB RAM a 500 MB diskového priestoru.

Obr. 1: HP SIM
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rom zadarmo. V prípade, že použí-

vateľ nemá k dispozícii poslednú

verziu HP SIM, možno ju bezplatne

stiahnuť z našich webových stránok

http://www.hp.com/go/HPSIM. 

PRIDANÁ FUNKČNOSŤ

Performance management pack

(PMP) – je nástroj, ktorý dokáže sle-

dovať a vyhodnocovať vyťaženosť,

resp. nevyťaženosť serverov a malých

diskových polí MSA. (Obrázok 2) Zá-

roveň dokáže kontrolovať optimálnosť

konfigurácie servera, ako napríklad:

��nie sú na jednom SCSI kanáli pri-

pojené disky s rôznymi rýchlosťa-

mi otáčania?

��nie sú na jednom SCSI kanáli pri-

pojené disky s rôznymi SCSI pro-

tokolmi (Ultra2, Ultra3, Ultra320)?

��nie sú na jednej PCI zbernici za-

pojené dve výkonné karty, pričom

ďalšia zbernica je prázdna?

Nástroj PMP kontroluje päť oblas-

tí: procesory (CPU), pamäť (RAM),

sieťové prepojenia, storage a zbernice

(PCI subsystém). Sledovaním a vy-

hodnocovaním dôležitých paramet-

rov dokáže pomôcť pri hľadaní úzkych

miest v serveri. Výsledok takéhoto

sledovania môže byť potom napríklad

informácia, že procesory v danom

serveri sú dlhodobo vyťažované na

80 %, čo môže spôsobovať výkon-

nostné problémy. Alebo pamäť ser-

vera musí veľmi často stránkovať na

disk, čím sa systém tiež spomaľuje.

Alebo aktuálna čakacia „fronta“ na

diskoch je väčšia ako odporúčaná

hodnota 2, čo môže tiež spôsobovať

výkonnostné problémy.

Okrem sledovania výkonnosti 

a správnej konfigurácie možno PMP

použiť aj na sledovanie „nevyťaže-

nosti“ systémov. Týmto spôsobom

možno elegantne nájsť vhodných

kandidátov na virtualizáciu, prípadne

získať informácie potrebné na sizing

virtuálneho prostredia. Ak viem o ser-

veri zistiť, koľko má CPU, ako sú vy-

ťažené, koľko má pamäte, koľko má

diskového priestoru – viem oveľa pres-

nejšie navrhnúť parametre novej vir-

tuálnej infraštruktúry, ktorá bude po-

skytovať pre tieto servery dostatočné

kapacity.

Licencie:

Pri úvodnej inštalácii HP SIM je 

k dispozícii päť voľných licencií PMP.

Staršie servery ProLiant, vhodné na

virtualizáciu (servery, ktoré nemajú

označenie ML, DL alebo BL, teda napr.

ProLiant 5500, alebo ProLiant 3000)

nevyžadujú licencie. 

Vulnerability and Patch mana-

gement Pack (VPMP) – je nástroj na

sledovanie a vyhodnotenie útoku na

systém z vonkajšieho prostredia, pri-

čom výsledkom analýzy je zoznam

komponentov a nastavení, ktoré ne-

vyhovujú požadovanej bezpečnosti

serverov. Nástroj umožňuje aj kon-

trolovanie bezpečnostných záplat pre

Windows systémy.

Licencie:

Pri úvodnej inštalácii HP SIM je 

k dispozícii päť voľných licencií VPMP.

Virtualization management (VM)

– je súbor nástrojov na zjednodušenie

práce s virtuálnymi servermi. Ide vlast-

ne o dva nástroje: Virtual Machine

Management (VMM) a Server Migra-

tion Pack (SMP). VMM ponúka jeden

spoločný centrálny nástroj na mana-

gement virtuálneho prostredia VMwa-

re alebo Microsoft Virtual server. 

Pomocou VMM užívateľ dokáže:

�� jednoducho identifikovať, na akom

serveri beží ktorý virtuálny ser-

ver, 

��kontrolovať vyťaženosť CPU, pamä-

te a diskového priestoru ako vir-

tuálnych serverov, tak aj ich hos-

titeľov, 

�� zapínať alebo vypínať virtuálne ser-

very priamo z prostredia HP SIM

nezávisle od toho, či ide o virtuál-

ny server na VMware alebo MS plat-

forme (Obrázok 3),

�� vyrábať serverové šablóny na rých-

lu inštaláciu a nasadenie nových

serverov,

�� zálohovať virtuálne servery a pod.

SMP ponúka tri základné migrácie

serverov:

P2V = physical to virtual. Migrá-

cia existujúceho fyzického servera do

virtuálneho prostredia VMware ale-

bo Microsoft, pričom ostanú zacho-

vané všetky nastavenia pôvodného

servera a operačný systém pôvodné-

ho servera ostane nemodifikovaný. 

Používa sa v prípade, že potrebu-

jete ešte nejaký čas prevádzkovať

starú aplikáciu, ktorá Vám beží na

staručkom serveri, ktorý už nemožno

servisne zabezpečiť. Alebo aplikácia

vyžaduje operačný systém, ktorý už

nemožno nainštalovať na súčasných

serveroch (typicky WinNT 4.0). 

V2V = virtual to virtual. Migrácia

existujúceho virtuálneho servera na

iného hostiteľa, pričom nie je nevy-

hnutné zachovať rovnakú platformu.

Teda dokážete napríklad premigro-

vať server z testovacieho virtuálneho

prostredia Microsoft do produkčného

virtuálneho prostredia VMware ESX.

V2P = virtual to physical. Migrácia

existujúceho virtuálneho servera na

fyzický server.

Typický príklad: vo svojom virtuál-

nom prostredí si pripravíte a otestujete

server, ktorý z hľadiska produkcie ne-

môžete nechať bežať vo virtuálnom

prostredí, ale požadujete jeho cieľovú

inštaláciu mimo virtuálneho prostre-

dia na fyzickom serveri. Opäť ak nie

je server pripravený, môžete migro-

vať ako z VMware tak aj z Microsoftu.

K migrácii V2P treba dodať jednu

poznámku, že cieľový server musí

byť ProLiant (teda iniciálka P sedí) 

z jednoduchého dôvodu – cieľový ser-

ver musí používať definované tech-

nológie, z ktorých najdôležitejší je ra-

dič diskového poľa.

Licencie:

Pri úvodnej inštalácii HP SIM je 

k dispozícii päť licencií platných 60

dní pre VPMP. Licencuje sa server,

na ktorom beží virtuálne prostredie

(teda ESX server, alebo MS virtual

server)

Pri úvodnej inštalácii HP SIM je 

k dispozícii päť voľných licencií SMP.

NA ČOM MOŽNO 

HP SIM INŠTALOVAŤ?

Na PC alebo na serveri, ktorý má

sieťový dosah na spravované prostre-

die (TCP/IP a SNMP). Nároky na hard-

vér nie sú veľké, požadované je jedno

CPU 1.5 GHz, 1GB RAM a 500 MB dis-

kového priestoru. Odporúčaná konfi-

gurácia je 2.4 GHz CPU a 1.5 GB RAM.

Pokiaľ ide o databázu, možno použiť

existujúcu SQL alebo Oracle databázu,

prípadne MSDE (nájdete na inštalač-

nom disku). 

HP SIM sa dodáva s každým no-

vým HP ProLiant serverom na CD,

novšie verzie a upgrade starších ver-

zií môžete nájsť, ako som už spomí-

nal, na našich verejných stránkach

http://www.hp.com/go/HPSIM.

Na záver si dovolím spomenúť myš-

lienku, ktorú som zachytil na jednej

prezentácii Michaela Dohertyho,

kolegu z Francúzskeho kompetenčné-

ho centra. „Viete, čo je hlavnou nevý-

hodou HP SIM? Nuž, hlavnou nevýho-

dou je to, že HP SIM je zadarmo...“.

Ak vás táto informácia neodradila,

tak ho vyskúšajte.

Viac informácií môžete nájsť na strán-

kach http://www.hp.com/go/HPSIM

Obr. 2: PMP Obr. 3: VMM


