™Double-Take® AVAILABILITY

הבטחת הזמינות של מערכות חיוניות עם שכפול בזמן אמת ומעבר לגיבוי
זמינות יישומים עבור שרתי Windows

 Double-Take® Availabilityמספק שכפול נתונים רציף
בכל מרחק ,כך שתמיד יש לך גישה לעותק עדכני של הנתונים,
היישומים ומערכת ההפעלהDouble-Take Availability .
מנטר את השינויים בכל הקבצים המוגנים ומשכפל רק את
הבייטים שהשתנו .באפשרותך לשכפל לאתר של התאוששות
מאסונות רחוק ככל שתרצה ,באמצעות רשתות  IPרגילות ,כדי
להשיג הגנה מרבית מפני אובדן נתונים ,וכן לשפר את הביצועים
על-ידי דחיסת הנתונים המוגנים לפני שליחתם.

כיצד  Double-Takeעובד

בחר בין מעבר לגיבוי ברמת היישום לבין מעבר לגיבוי של שרת מלא
כדי להגדיר מערכת חלופית שתשתלט על שרת הייצור במקרה של
הפסקת פעילות Double-Take Availability .מגן על
 SharePoint® ,SQL Server® ,Exchangeועוד.

זמינות ללא תלות ביישום ובפלטפורמה

זמינות אשכולות עבור אשכולות מעבר לגיבוי של  Double-Take Availabilityתומך בכל יישום הפועל
ב ,Windows-בשרתים פיזיים או וירטואליים כאחת .ניתן גם
Windows
התכונה  ™GeoClusterשל  Double-Take Availabilityלשכפל מחשבים וירטואליים שלמים ממארח אחד לאחר עבור
סביבות  vSphereו .Hyper-V-ללא תלות ביישום או
מאפשרת לך לממש אשכולות של מעבר לגיבוי ללא אחסון
משותף או מגבלות גיאוגרפיות – ובכך מבטלת את נקודת הכשל בפלטפורמה ,תוכל להבטיח שעומסי העבודה החיוניים יהיו תמיד
היחידה ומעניקה לך את החופש למקם צומתי אשכולות בכל מקום זמינים.
שתרצה .כגישת תוכנה שזכתה לעידוד Double- ,Microsoft
 Take Availabilityמספק את הטכנולוגיה הדרושה לך כדי
 Windowsפלטפורמות נתמכות:
להבטיח מקסימום זמינות לאשכולות של ®Server
•  Windows Server 2003/2008מהדורות
שברשותך.

זמינות מחשב וירטואלי עבור vSphere
וHyper-V-

איחוד עומסי עבודה באמצעות Windows Server 2008
 ™Hyper-Vאו עם  VMware® vSphereמוביל לחסכון
משמעותי בזמן ובכסף .עם זאת ,כאשר שרת מארח נופל במקרה
אסון ,עלולים ליפול אתו מספר עומסי עבודה ,ועמם גם הרווח
והפרודוקטיביות Double-Take Availability .מסוגל לשכפל
מכשירים וירטואליים ממארח וירטואליזציה אחד לאחר בזמן
אמת ,ובמקרה של אסון או הפסקת פעילות ,להעביר את אותם
מחשבים וירטואליים לגיבוי במארח השני באופן אוטומטי.

קל .חסכוני .חדשני.

 32) Standard/Enterprise/Datacenterו 64-סיביות(
•  Windows Server 2003/2008מהדורת Storage
Server
•  Windows Server 2003/2008מהדורת Small
Business Server
• VMware vSphere
• Windows Server 2008 Hyper-V
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הגן על הנתונים שלך – כל הזמן ,בכל מקום
הגנה על Share- ,Oracle ,SQL Server ,Exchange
שכפול רציף ואסינכרוני ברמת הבייט לכל מרחק Point Double-Take .ועוד .הפעילות של  Double-Take Availabilityאינה
תלויה בחומרה וביישומים ,דבר המאפשר שימוש בחומרה
 Availabilityמנטר את השינויים בכל הקבצים המוגנים או
ובתוכנות המתאימות לארגון.
המחשבים הווירטואליים ומשכפל רק את הבייטים שהשתנו לשם
שמירתם באתר התאוששות מאסונות רחוק ככל שתרצה ,באמצעות
רשתות  IPרגילות ,כדי להשיג הגנה מרבית מפני אובדן נתונים .שכפול רציף של שרת מלא .הגנה על המערכות אינה מסתיימת
בהגנה על הנתונים .הגנת השרת המלא של Double-Take
שיקוף ושכפול קבצים פתוחים ,Availability Double-Take Availability .שאינה תלויה בחומרה ,מגנה על מערכת
מעבד ומשכפל קבצים פתוחים מבלי להעבירם למצב לא מקוון ,כך ההפעלה ,היישומים והנתונים ומאפשרת שחזור פשוט במחשב
פיזי או וירטואלי אחר ,ללא תלות ביצרן ,בדגם או בתצורה
שהיישומים נשארים במצב מקוון ופרודוקטיביות המשתמשים
נשמרת.
שחזור לנקודת זמן Double-Take Availability .משתלב עם
שלמות נתונים ועקביות בסדר הכתיבה .במארחים מסוג
שירות ) Volume Shadow Copyעותק צל של אמצעי
 Windows Serverאו במחשבים וירטואליים
אחסון( של  Microsoftכדי לאפשר לך לתזמן ולשחזר מעד 64
מבוססי Double-Take Availability ,Windows-משתמש עותקי נתונים בנקודות זמן ביעד של Double-Take Availabil-
בטכנולוגיית ה ,ity Sequential Transfer Asynchro-) STAR-כאשר הוא פועל בשרת פיזי או במחשב וירטואלי.
 - nous Replicationשכפול אסינכרוני של מעבר רציף(
המוגנת בפטנט כדי להבטיח את שלמותם של הנתונים
ללא אחסון משותף; ללא נקודת כשל יחידה עבור אשכולות
המשוכפלים ,דבר החשוב במיוחד במקרה של מסדי נתונים
 .Windowsשמר עותק נפרד ועדכני של משאבי נתונים
Microsoft
טרנסאקטיביים ,כגון  Microsoft SQLאו
הערוכים באשכולות בכל גוף אשכול להשגת שחזור חלק מכל
מסוג
וירטואליים
 .Exchangeבעת שכפול מחשבים
כשל בצומת ,ביישום או באחסון .נוסף על כך ,עם Double-
בממשקי
משתמש
Double-Take
Availability ,vSphere
 Take Availabilityאינך מוגבל לאשכולות מעבר לגיבוי של
 APIשל  VMwareלצורך פונקציונליות של לכידת תמונת מצב  – Windows Serverאחסון מוסמך – ובאפשרותך להשתמש
של מחשב ווירטואלי ,ובכך מבטיח שמצב המחשבים הווירטואליים בכל חומרת אחסון של כל יצרן או דגם ,ואפילו לשלב ביניהם.
יהיה ידוע ,עקבי ומוכן לשחזור בכל עת) .ראה איור (.1
תזמון רוחב פס גמיש .קבע גבולות עליונים ותחתונים לשימוש
ברשת בזמנים המתאימים ביותר לארגון .הגבל את השימוש של
 Double-Take Availabilityברשת בשעות העומס והרחב או
הסר את המגבלות בשעות השפל כדי להשיג שכפול יעיל במינימום
השפעה על משאבי הייצור.

קל .חסכוני .חדשני.
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תמיכה בפריסות באשכולות בשרתי  .Windowsהגנה על עד
שמונה צמתים באשכול אחד ,שכפול עד  16צמתים לאשכולות
 MSCSאו מהם ,ותגובה אוטומטית כאשר משאבי אשכולות
עוברים מצומת לצומת.
אימות נתונים משותפים/משוכפלים .אימות ודיווח כי היעדים של
 Double-Take Availabilityמסונכרנים עם המקורות.
בנוסף ,התכונה  ™GeoClusterשל Double-Take
 Availabilityמגנה מפני השחתת נתונים בכך שמונעת
מהאשכולות לעבור ) (fail-overלצומת שבו נתונים חשודים.
למשתמשים ניתנת אפשרות לאמת את הנתונים ביעד לפני
העברתם למצב מקוון ,לחזור אל תמונת המצב התקינה האחרונה
הידועה של הנתונים המשותפים או לכפות העברה של המשאב
למצב לא מקוון.
® Double-Take Cargoהתכונה  Cargoממטבת את
האחסון בשרתי הקבצים על-ידי הסרת נתונים ישנים ממערכות
הייצור והחלפתם במראי מקום לעותקים של אותם נתונים ביעד של
 .Double-Take Availabilityהודות למיטוב נתוני שרת
הקבצים בדרך זו ניתן להפחית את דרישות האחסון ולשפר את
ביצועי הגיבוי וההתאוששות מאסונות.
כלי תכנון משאבים בלעדי .באמצעות הכלי TDU
) - Throughput Diagnostics Utilityכלי אבחון תפוקה(
של  Double-Take Availabilityניתן לדמות את כמות
תנועת השכפול שנוצרת כתוצאה משינויי הנתונים בסביבתך
ולהעריך מהו רוחב הפס הדרוש לפעולה.

השבתת פעילות היא האויב שלך .בחר את הנשק.

זמינות גבוהה ומעבר לגיבוי .בחר בין מעבר לגיבוי ברמת
היישום/המחשב הווירטואלי לבין מעבר לגיבוי של שרת מלא כדי
להגדיר מערכת חלופית שתשתלט על שרת הייצור במקרה של
הפסקת פעילות .התכונה  Full-Server Failoverשל
 Double-Take Availabilityמספקת מעבר לגיבוי והגנה על
שרת מלא ,ובכך תורמת להגנה על מצב המערכת ללא תלות
בחומרה ,יחד עם יכולות ניטור ומעבר לגיבוי של מערכות חיוניות.
עבור מחשבים הפועלים עם  vSphereו ,Hyper-V-שכפול
מלא של מחשבים וירטואליים מבטיח לך את האפשרות
להתאוששות מהירה ,עם מעבר לגיבוי ושחזור בלחיצת כפתור.

קביעת תצורה פשוטה ומהירה .התכונה Application Man-
 agerמגדירה ומנהלת את ההגנה על Microsoft
Blackberry Enterprise ,SQL Server ,Exchange
 SharePoint Services ,ServerוWindows File-
 Servicesהפועלים בשרת פיזי או במחשב וירטואלי .עם תכונה

זו ,ההגדרה וקביעת התצורה של ההגנה בזמן אמת וניהול הזמינות
של היישומים החיוניים לעסק מתבצעות באופן אוטומטי.
)ראה איור (.2

קל .חסכוני .חדשני.

איור  :2התכונה  Application Managerשל Double-
Take Availability
בדיקת מעבר לגיבוי .התכונה Target Data Verification
)אימות נתוני יעד( מאפשרת בדיקה של נתוני השכפול )בתנאי
ששרת היעד עובד עם  Windows Server 2003 SP1או
גרסה מתקדמת יותר( .הבדיקה מבוצעת אל מול העותק המשוכפל
של הנתונים ,מבלי שיהיה צורך להפסיק את המעקב אחר שינויים
בשרת המקור או לבצע שיקוף חוזר של ערכת הנתונים .בתום
הבדיקה ,השינויים בנתונים המשוכפלים משוחזרים בעזרת תמונת
מצב שנלקחה בתחילת הבדיקה ,והחלת הנתונים המשוכפלים
בתור השכפול מתחדשת.

בפלטפורמות  Hyper-Vו ,vSphere-התכונה "ביטול מעבר
לגיבוי" של  Double-Take Availabilityמאפשרת הפעלה
מחדש של המחשב הווירטואלי של המקור בדיוק בנקודה שבה החל
המעבר לגיבוי ולבטל את כל שינויי הנתונים שנעשו ביעד .תכונת
בדיקת המעבר לגיבוי מאפשרת הפעלה של מחשב היעד ללא חיבור
לרשת ,כדי לאמת את שלמות הנתונים ביעד ובמקביל לשמור על
זמינות מחשב המקור.

ניהול מקיף וחלק

ניטור במסך יחיד .לוח המחוונים של Double-Take Availabil-
 ityמאפשר לך למיין ,לסנן ולנטר את תקינות השרתים המוגנים,

את מצב השיקוף ואת יומני רישום האירועים במסך אחד.

דיווח וניתוח ממרכז אחד .מרכז הדיווח של Double-Take
 Availabilityמציע ניתוח ודוחות מפורטים ומותאמים אישית של
סביבת  Double-Take Availabilityבכללותה .תצוגות לוח
המחוונים ואפשרויות הדיווח העשירות במרכז הדיווח ,מאפשרות
ניהול בקלות גם של פריסות גדולות מאוד.
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התקנה ללא סוכן .עם פלטפורמת  ,vSphereאין צורך בתוכנת
סוכן בשרת ה vSphere-או בכל מחשב וירטואלי מוגן אחר ,מה
שמאפשר ניהול פשוט ופריסה מהירה של תרחישי הגנה .בנוסף
לכך ,שכפול מחשבים וירטואליים הפועלים עם  Hyper-Vממארח
אחד לאחר מצריך סוכן אחד בלבד הממוקם במארח
ה Hyper-V-אך לא בכל אחד מהמחשבים הווירטואליים
המוגנים ,כך שקביעת התצורה של עומסי עבודה וירטואליים וניהול
ההגנה עליהם עם  Hyper-Vהופכים לפשוטים יותר.

פתרונות ותמחור המתאימים ללקוחDouble-Take Avail- .
 abilityמשפר את התועלת מההשקעות הנוכחיות שלך בחומרה,
בתוכנה ובחיבור לרשת ,וניתן לשלבו בצורה חלקה בכל תצורת
מחשבים פיזיים או וירטואליים שהיא כדי לאפשר וירטואליציה של
המקור ,היעד ,או שניהם .בנוסף לכך ,בסביבות וירטואליות,
מהדורת  Datacenterשל Double-Take Availability
מאפשרת הגנה על מספר בלתי מוגבל של מחשבים וירטואליים
במחיר נוח אחד

גילוי והקצאת משאבים באופן אוטומטי עבור מחשבים וירטואליים
הפועלים עם Hyper-V. Double-Take Availability
משתלב עם ממשקי הניהול של  Hyper-Vבצורה חלקה כדי
לאפשר לך לראות את רשימת כל המחשבים הוירטואליים בסביבה
ולבחור בקלות את עומסי העבודה שעליהם יש להגן .במקום
שתבחר ידנית את כל הקבצים החיוניים שמצריכים הגנה ושחזור
של מחשב וירטואלי Double-Take Availability ,מגלה היכן
נמצאים הקבצים הנדרשים באופן אוטומטי ומבטיח שאלה ישוכפלו
במארח ה Hyper-V-של היעד.

דרישות מערכת

ניהול אשכולות משולב .התכונה  ™GeoClusterשל
 Double-Take Availabilityמשתלבת בצורה בלתי מורגשת
עם קיבוץ באשכולות מעבר לגיבוי של ,Microsoft Server
וכך מספקת למנהלים ניהול חד-שלבי הן של שכפול נתונים והן של
הגדרות תצורה/מעבר לגיבוי של אשכול עבור אשכולות הממוקמים
במספר אתרים.
הודעות בדוא"ל .ל Double-Take Availability-יש אפשרות
לשלוח הודעות על אירועים בדוא"ל .ניתן להגדיר נמענים שונים של
ההודעות הללו עבור כל שרת ,כאשר לכל נמען מוגדרת רמת הודעה
על אירועים המותאמת עבורו.
מונים ולוכדים של SNMP. Double-Take Availability

דרישות :Windows
•  Windows Server 2003 / 2008מהדורות
Enterprise , Standard

ו 32) Datacenter-סיביות  64 /סיביות(
• Microsoft® Windows® XP

דרישות :Hyper-V
• Microsoft .NET 3.5 SP1
• מחשבים וירטואליים המאוחסנים במערכת קובצי NTFS
סטנדרטית
•  TCP/IPעם הפניה לכתובת  IPסטטית או הפניה
לכתובת  DHCPשמורה עבור מארחי Hyper-V
•  Windows Server 2008מהדורות ,Standard
 Enterpriseו 64) Data center-סיביות(
דרישות :VMware
•  VMware VirtualCenter 2.xואילך
•  VMware ESX Server 3.xואילך

מאפשר לך להעביר אל כלי הניהול הארגוניים את הנתונים
הסטטיסטיים של השכפול ואירועים שונים באמצעות ,SNMP
ובכך לפשט את תהליך הניהול.

לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת visionsolutions.com/locations
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קל .חסכוני .חדשני.
זמינות גבוהה

התאוששות מאסונות

ניהול מערכות ונתונים
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