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Dinamikus IT infrastruktúra

Szolgáltatás-orientált
adatközpont Dinamikus IT infrastruktúra

Üzleti szolgálatásokat 
biztosít - Hatékonyan Kritikus számítógép rendszerek 

megbízható alapja

Hasznosítja az összes 
rendelkezésre álló 

számítási erőforrást

Univerzális platform - hardver 
platformok széles körét 

támogatja

Kiválóan együttműködő 
alkotóelemekre épül

Átjárható rendszerek a jobb 
menedzselhetőség és 

hatékonyság érdekében

Így segíti a költségek, a komplexitás és a 
kockázatok mérséklését
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Mai témák

1

2

Miért SUSE Linux Enterprise 11 a legjobb 
megoldás a dinamikus IT infrastruktúra 
kiépítéséhez

Hogyan fogja a SUSE Linux Enterprise 11 a 
költségeket mérsékelni



SUSE Linux Enterprise előnyei
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Bemutatkozik a SUSE Linux Enterprise

A legjobban 
együttműködő platform 

kritikus rendszerek 
futtatásához az asztali 

gépektől az adatközpontig 
- fizikai és virtuális 

gépeken
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SUSE Linux Enterprise
Célterületek
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Teljes átjárhatóság - vegyes 
környezetekben

• Ma minden adatközpont heterogén

• SUSE Linux Enterprise 11 kitűnően együttműködik 
Windows rendszerekkel

Így biztosítjuk a legkedvezőbb árú, legkönnyebben 
üzemeltethető platfomot vállalati számítástechnikai 

megoldások számára

Novell / Microsoft Partnerség

•Hat Linux/Windows műszaki 
együttműködési terület

•Közös Interoperabilitási Labor

Novell Innovációk

•.NET alkalmazások Linuxon

•Asztali operációs rendszerek 
és alkalmazások átjárhatósága
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Kritikus rendszerek

• Teljesítmény, megbízhatóság, hatékonyság - biztos háttérrel

• A SUSE Linux Enterprise 11 nyújtja a legkedvezőbb TCO-t 
kritikus rendszerek számára 

• A HP és a Novell összehangolt megoldásokat szállít - a jobb 
rendelkezésre állás, skálázódás és üzemeltethetőség 
érdekében

–Használja ki 20 éves közös fejlesztési tapasztalatunkat a fejlesztés, 
marketing, értékesítés és terméktámogatás területén

–Kiterjedt minősítési, képzési és vizsga rendszer

• Piacvezető az SAP/Linux, mainframe/Linux és Linux 
szuperszámítógépek területén

Lehetőséget teremtünk nagy teljesítményű IT 
szolgáltatások nyújtására - leállások nélkül
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Linux mindenhol

• Heterogén informatikai rendszerek
• SUSE Linux Enterprise 11 a környezet minden szintjén

– Egy operációs rendszer, az asztaltól az adatközpontig
– Kiterjedt megoldás szállítói háttér
– Virtualizáció: A “Tökéletes Guest” OS - VMware, Xen, Hyper-V
– Megbízható végfelhasználói megoldások
– Appliance-ready OS

• HP által tanúsítva - a piacvezető Linux szerver szállító
– HP BladeSystems és az új HP ProLiant G6 servers – vezető hatékonysági 

mutatók, jól skálázódó teljesítmény, felügyelet
– HP Integrity – skálázódás, rendelkezésre állás, rugalmasság a legmagasabb 

fokon

Azonos operációs rendszer - asztali gépeken, céleszközökön, 
szervereken. Virtualizálva, vagy fizikai hardveren.

 



SUSE Linux Enterprise 11 újdonságok
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SUSE Linux Enterprise 11
Zöld IT

• Maximalizálja wattoknénti számítási kapacitását 
energiahatékonysági újításainkkal

–Finomabb felbontású, fájl alapú energia profilok

–“Tickless idle”: Nem ketyeg a processzor, ha nincsen dolga

• Műszaki együttműködés az Intellel - teljesítmény 
növelés a fogyasztás csökkentésével párhuzamosan

–Kisebb üresjárati energiafelvétel - “power gating”

–Processzor magok ki és bekapcsolása igény szerint
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SUSE Linux Enterprise 11
Integrált rendszerfelügyelet

•A piac leggyorsabb Linux frissítési megoldása

•Fejlett YaST rendszer felügyeleti és konfigurációs 
keretrendszer

•Novell ZENworks® Linux Management 7.3

•Keresztplatformos rendszerfelügyelet a Microstofttal

–System Center fejlesztések, Linux felügyelethez

–Azonos felügyeleti protokoll Windows és SUSE rendszereken: 
 WS-Man

–CIM felület harmadik féltől származó felügyeleti alkalmazások 
számára



SUSE Linux Enterprise
Termékek és Szolgáltatások
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Miért SUSE Linux Enterprise Server

•Megbízható, átjárható, felügyelhető kiszolgáló oldali 
operációs rendszer

•Kritikus feladatokra kihegyezve, fizikai és virtuális 
gépeken 

•Kereskedelmi UNIXok utódja, jól bevált UNIX 
migrációs eljárások

•Az egyetlen Linux a Microsoft és az SAP 
támogatásával

•Fejlett képességeket biztosító kiegészítő csomagok
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SUSE Linux Enterprise Server 
Xen Virtualizáció

•Megbízható és magas teljesítményű virtualizáció a 
beépített Xen hypervisor segítségével

•Xen 3.3 fejlett képességekkel

•Legkedvezőbb árfekvés - a hypervisort az OS-sel 
szállítjuk, és hypervisoronként egy előfizetés 
szükséges. Korlátlan számú guest példányt futtathat a 
host előfizetésének terhére

•Az Intel legfrissebb processzor és lapkakészlet szintű 
virtualizációs újításai is támogatottak



DEMÓ
XEN Migráció futás közben
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SUSE Linux Enterprise Server for 
System z

• IBM System z optimalizált verzió

•Előnyök:
–Teljes körű támogatottság az IBM-től, legmagasabb 

részesedés a System z/Linux piacon
–Ideális nagyszabású konszolidációs feladatokra
–Starter System elérhető tesztelési és PoC célra
–Több mint 1000 tanúsított alkalmazás

•Újdonságok:
–Keresztplatformos debugger
–CPU és memória dinamikus hozzáadása és eltávolítása
–Vertikális CPU menedzsment System z10-hez
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•Valósidejű operációs rendszer szigorú időzítési 
igényekhez

•Modern megoldások:
–Pre-emptív kernel
–Nagy felbontású időzítés
–CPU elválasztás és hozzárendelés
–InfiniBand

•Világrekord teljesítmény és elégedett ügyfelek
–A valaha mért legalacsonyabb késleltetés Reuters Market 

Data System alatt
–Thomson Reuters, Thyssen Krupp és UMB Financial

SUSE Linux Enterprise Real Time 
Extension
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SUSE Linux Enterprise High 
Availability Extension

• Szorosan integrált nyílt forrású fürtözési 
megoldás

• Nagyvállalati szintű képességek, a nyílt forrású 
megoldások megfizethetőségével ötvözve:

–Rugalmas, irányelv-vezérelt fürtözés

–Fürtözésre kész fájlrendszer és kötetkezelő

–Folytonos adatreplikáció

–Felhasználóbarát eszközök

–Virtuális gépek mint erőforrások

–Virtuális gépek mint fürt tagok



DEMÓ
High Availability Failover
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• .NET futtatási környezet SUSE Linux Enterprise 
Server rendszerekhez

•Fő képességek:
–.NET alkalmazások futtatása Linuxon
–.NET nagygépes rendszereken
–Windowsnál kedvezőbb teljesítmény és skálázódás
–Fejlesszen Linuxra Visual Studio alatt

•Fejlesztés és futtatás bárhol
–Komplett fejlesztői eszköz készlet Linuxon
–A kész binárisok mindkét irányban hordozhatóak

SUSE Linux Enterprise Mono 
Extension



DEMO
SUSE Linux Enterprise Mono Extension
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SUSE Linux Enterprise JeOS
(“Just enough Operating System” - Éppen Elég Oprendszer)

•Minimum konfiguráció SUSE Linux Enterprise Server 
alapon. Kiváló céleszköz platform.

•Fő képességek
–Egyszerű kezdőpont testreszabott OS készítéséhez
–Minden SUSE Linux Enterprise Server tanúsítvány érvényes
–Számos hypervisorra optimalizált guest rendszer

•Kiegészítő eszközökkel támogatott céleszköz 
operációs rendszer készítés

•Számos partneri kapcsolat
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SUSE Linux Enterprise Desktop

• A piac egyetlen nagyvállalati szintű asztali Linux 
rendszere

–Zökkenőmentes együttműködés létező rendszerekkel

–Tucatnyi irodai alkalmazás

–Könnyen kezelhető, biztonságos és energia takarékos asztali 
operációs rendszer

–Rugalmas és előre telepített különböző asztali rendszereken

• Újdonságok
–Frissített alkalmazások

–Fejlett multimédia

–Zöld IT újítások

–Egyszerű hálózati beállítások



©  Novell, Inc.  All rights reserved.26

 

A “Linux Desktop Éve”

• Az asztali számítógépek otthon
–A felhasználók általában az “olcsó Windowsra” vágynak

–A Linux nem Windows - hibás elvárások

–Elérhető alkalmazások - nagyvállalatoknál felmérhető

–Tanulási görbe - szervezett oktatás

• Nagyvállalati asztali gépek
–Ellenőrzött, szabályozott környezet

–Kitörés a Vendor lock-inből

–Gazdaságos méretek

ELMARAD



SUSE Linux Enterprise
Felügyeleti megoldások
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ZENworks Linux Management

• Linux rendszerek távfelügyelete, leltározása
• Központosított naplózás és adatgyűjtés
• Központosított “lockdown” és beállítások
• Biztonságos távvezérlés
• Távoli patch és alkalmazás telepítés
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SLES Management Pack for System 
Center Operations Manager

• Keresztplatformos rendszer-felügyelet
– Felügyelje SUSE rendszerét Microsoft® System 

Center Operations Managerrel
• Főbb felügyeleti pontok

– NFS
– Samba
– DHCP
– DNS
– OpenLDAP
– Tűzfal
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Novell Privileged User Manager

• SuperUser hozzáférések
– korlátozása
– követése
– dokumentálása

• Házirendek automatikus disztribúciója
• Támogatja a ma forgalmazott UNIX jellegű rendszerek 
nagy részét

• Komplett munkafolyamatok auditálása és 
visszajátszása
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Következő lépések

• www.novell.com/linux

• www.downloadlinux.com

• DVD

http://www.downloadlinux.com/
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