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İÇİNDEKİLER - 1 

 

Neden sanallaştırma 

Sanallaştırma yöntemleri 

Solaris container nedir 

Solaris container ile sanallaştırma 

Solaris Zone kurulumları 

SunFire dinamik sistem domain 
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İÇİNDEKİLER - 2 

 

Oracle VM Server for SPARC  - giriş 

Terminoloji 

Domain Türleri 

Kurulum 

“virtual device” servisleri 

Konfigürasyon 
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İÇİNDEKİLER - 3  

 

Disk Multipathing 

IPMP 

Domain migrasyon 

Kaynak yönetimi 
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NEDEN SANALLAŞTIRMA? - 1 

Sistem yönetim maliyetlerinin azaltılması 

Geniş ve ölçeklenebilir sistem kaynak 
kullanımlarının etkin şekilde sağlanması 

Tek sunucuda birbirinden izole uygulamaların 
çalıştırabilmesi 

Sistem kaynaklarının iş yükünün önem derecesine 
göre dağıtılabilmesi 

Veri Merkezi maliyetlerinin azaltılması 

TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİN AZALTILMASI 
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NEDEN SANALLAŞTIRMA? - 2 

Şekil 1. Geniş ve ölçeklenebilir sistem kaynak kullanımlarının etkin şekilde sağlanması 
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SANALLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 1 
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SANALLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -2 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 1 

 

 

Oracle Solaris Container, Solaris Resource Manager ve 
Oracle Solaris Zone’lar  ile birlikte kaynak paylaşımının 
da sağlanabildiği sanallaştırma ortamları sunar.  
Yazılımsal bölümleme olarak sanallaştırma ortamı 
sağlar. Zone ise sanallaştırılmış bir işletim sistemidir. 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 2 

 

 

Zone’lar, Solaris 10 olan herhangi bir sistemde 
çalıştırılabilir. 

Teorik olarak bir sistemde 8192 zone oluşturulabilir. 
Doğru sayıyı uygulamaların kaynak ihtiyaçları 
belirleyecektir. 

Zone’lar sayesinde geniş ve ölçeklenebilir sistemlerin 
kaynakları optimum şekilde kullanılabilir ve 
yönetilebilir. 

İzole edilmiş ve güvenli çalışma ortamları sunarlar. 

Zone’lara göre kullanıcı ve kernel değerleri 
farklılıştırılabilir. 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 3 
Kurulum kolaylığı sağlarlar. 

Zone Clone/Taşıma/Migrate işlemleri oldukça kolaydır. 

Tüm zone işlemleri Global zone üzerinden yürütülür. 
Sistemin default zone’u, Global zone’dur.  

Sanallaştırma amacıyla oluşturulan zone’lar, non-
global zone lar olarak isimlendirilirler. Sadece global 
zone, sistem donanımından boot edilebilir. 

Zone’lar birbirlerinden bağımsız çalışırlar ve 
birbirlerini monitör edemezler/etkileyemezler. 

Zone’lar, global zone’un tüm paketlerine veya bir alt 
kümesine sahiptir. 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 4 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 5 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 1 

”Solaris Zone” kurulumlarında iki farklı seçim 

yapabilirsiniz.  

 

Ufak zone olarakta bilinen “Sparse Root zone” lar 

 

Büyük zone olarakta bilinen “Whole Root Zone” 

lar. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 2 

“Sparse Root Zone” lar daha az disk alanı 

tüketirler, daha iyi performans ve güvenlik 

sağlarlar. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 3 

“Whole Root Zone” kendi diski üzerinde 

işletim sisteminin tüm kopyasını içerir.  
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“SUN FIRE DYNAMIC SYSTEM DOMAIN”  

Tek bir şasede 
elektriksel olarak 
izole ortamlar 
sunar.  “Domain” 
olarak adlandırılan 
bu yapılar 
birbirinden 
bağımsız işletim 
sistemlerinin 
çalıştırılabileceği 
yapılardır. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”  
 GİRİŞ 

Oracle’ın SPARC T-Seri sunucuları için enterprise 

seviyede sanallaştırma özellikleri sunar. 

Tek sistem üzerinde 128 tane “Logical Domain” 

olarak isimlendirilen sanal sunucular 

oluşturabilirsiniz. Bu sayede SPARC T-serisi 

sistemlerin sunduğu ölçeklenebilir “thread” 

özelliklerinden fayda sağlayabilirsiniz. 

“Container” lerin aksine farklı kernel sürümleriyle 

çalışmaya imkan sağlar. 

Özel Solaris OS sürümü, gerekli “patch”ler ve 

özel bir sistem mikrokod seviyesine bağlı çalışır. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”  
TERMİNOLOJİ - 1 

“Hypervisor” 

Flash Prom üzerinde olan ufak bir mikrokod 

katmanıdır. 

İşletim sistemi ile donanım arasında konumlanır. 

İşletim sisteminin konumlanabileceği kararlı sanal 

sistem mimarisi sağlar. 

Donanım kaynaklarını kullanıma açabilir veya 

kullanıma kapayabilir. 

Sayesinde sanal sistemlerin her biri kendi Open Boot 

Prom kodunu çalıştırabilir. 

Sanal makineler arasında iletişim kanalları 

oluşturabilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”  
TERMİNOLOJİ - 2 

  Hypervisor 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”  
TERMİNOLOJİ - 3 

“Logical Domain” 

Kaynakların mantıksal gruplanmasıyla oluşturulan bir 

sanal makinedir. 

Kendi işletim sistemine sahiptir. 

Her biri birbirinden bağımsız olarak oluşturulabilir, 

silinebilir, yeniden konfigüre edilebilir, yeniden 

başlatılabilir (“reboot”) 

Her birinde performans ve güvenlik amaçlarınıza 

uygun izole uygulamalar çalıştırabilirsiniz. 

“Hypervisor” tarafından kendileri kullanım için atanan 

kaynakları kullanırlar. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”  
TERMİNOLOJİ - 4 

Her “logical 
domain” kendi 
kaynaklarıyla 
tamamen bağımsız 
bir makinedir.  
Bu kaynaklar: 
 
•Kernel, Patch, 
“tuning parameter” 
•Kullanıcılar 
•Disk 
•Network Interface, 
MAC Address,  IP 
Adress 
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“Oracle VM for SPARC – Solaris Containers – Logical Domains”   
KARŞILAŞTIRMA 

Sun Fire Dynamic 
Domains 

Logical Domains Solaris 
Containers 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN”  

“Logical Domain” ler sahip oldukları 

rollere göre birbirinden farklılaşırlar. 

 

“Control Domain” 

“Service Domain” 

“I/O Domain” 

“Guest Domain”  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN”  

“Logical Domain” ler sahip oldukları 

rollere göre birbirinden farklılaşırlar. 

 

“Control Domain” 

“Service Domain” 

“I/O Domain” 

“Guest Domain”  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“CONTROL DOMAIN”  

“Logical Domain Manager”, bu “domain” 

üzerinde çalışır. “Logical domain” lerin 

oluşturulmasını, yönetilmesini, kaynak 

atanmasını sağlar.  Sunucu başına sadece 

bir tane “control domain” olabilir. “oracle VM 

Server for SPARC” yazılımını yüklediğinizde 

ilk oluşturulan “domain” dir. “control 

domain”, “primary” olarakta isimlendirilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“SERVICE DOMAIN”  

 

Diğer “domain” lere “virtual device” 

servisi sağlar. Bunlar“virtual switch”, 

“virtual console concentrator” ve “virtual 

disk server” gibi servislerdir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN”  

Fiziksel I/O cihazlara doğrudan erişimi 

vardır. örneğin “PCI Express controller” 

üzerinde olan “network kart”ına erişim gibi.  

“I/O domain”, “PCIe root kompleks”, “PCIe 

slot”, “on-board” üzerinde “PCIe” cihazlara 

erişebilir. Eger “I/O domain”, bir servis 

“domain” olarakta kullanılırsa fiziksel “I/O” 

cihazları “virtual device” formunda diğer 

“domain” lerle paylaşabilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“GUEST DOMAIN”  

“Guest domain”, bir veya birden fazla 

servis “domain” in sunduğu “virtual device” 

servislerini kullanır.  “Guest domain”, 

herhangi bir fiziksel “I/O” cihaza sahip 

değildir. Buna rağmen “virtual disk” ve 

“virtual network interfaces” gibi “virtual I/O 

device” a sahiptir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“COMMAND-LINE INTERFACE”  

“LDM”, “logical domain” oluşturmak ve 

konfigüre etmek için “ldm” CLI kullanır. “CLI” 

kullanabilmek için “ldmd” “daemon” 

çalışmalıdır.  



www.gantek.com 

“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“KURULUM- 1”  

Desteklenen platform kontrolleri yapılmalıdır. Bu amaç 

ile “Oracle VM Server for SPARC 2.2 Release Notes” 

dökümanında “Supported Platforms” bölümüne  

bakılmalıdır. 

“Control domain”, önerilen yamalarıda içerecek 

şekilde minimum “Oracle Solaris 10 8/11” olmalıdır. 

Önerilen yamaları “Oracle VM Server for SPARC 2.2  

Release Notes” dökümanında “Required Software and 

Patches” bölümünde görebilirsiniz. 

Sun UltraSPARC T2 veya T2 Plus için mikro kod 

minimum 7.4.2; Sun SPARC T3 Ve Sun SPARC T4 için 

minimum 8.2.0 olmalıdır. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“KURULUM- 2”  

“OVM_Server_SPARC-2_2.zip” dosyasını 

http://www.oracle.com/virtualization/index.html  

Adresinden indirebilirsiniz. 

Dosyanın “unzip” edilmesinin ardından “install-

ldm” betiki sisteme “Oracle VM Server for SPARC 

2.2” yazılımını yükleyecektir.  

“install-ldm” betiki “Logical Domains Manager 

daemon” (ldmd) otomatik olarak başlatacaktır.  Bu 

“daemon” çalıştığı müddetçe “domain” leri 

oluşturabilir, değiştirebilir ve kontrol edebilirsiniz. 
 

http://www.oracle.com/virtualization/index.html
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DEFAULT VIRTUAL DEVICE SERVICES - 1”  

“control domain” i servis “domain” olarak 

kullanabilmek ve diğer “domain” lere “virtual 

device” oluşturabilmek için aşağıda olan 

“virtual device” servisleri oluşturulmalıdır.  

“vcc” – “virtual console concentrator 

service” 

“vds” – “virtual disk server” 

“vsw” – “virtual switch service” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DEFAULT VIRTUAL DEVICE SERVICES - 2”  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DEFAULT VIRTUAL DEVICE SERVICES” 

“Virtual Console Concentrator Service”  

“logical domain” lere “console” erişimi 

sağlar. Aşağıda olan komut “primary-vcc0” 

isimli port aralığı “5000-5100” olan “virtual 

console concentrator service” sağlar. 

“primary” üzerinde; “ldm add-vcc port-

range=5000-5100 primary-vcc0 primary” 



www.gantek.com 

“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DEFAULT VIRTUAL DEVICE SERVICES” 

“Virtual Disk Server”  

“virtual disk” lerin “logical domain” lere 

“import” edilmesine olanak sağlar. Aşağıda 

olan komut “primary-vds0” isimli “virtual disk 

server” oluşturur.  

“primary” üzerinde; “ldm add-vds primary-

vds0 primary” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DEFAULT VIRTUAL DEVICE SERVICES” 

“Virtual Switch Service”  

“virtual network” ler arasındaki iletişime 

imkan sağlar. Aşağıda olan komut “nxge0 

network adapter driver” üzerine “primary-

vsw0” isimli “virtual switch service” ekler.  

“primary” üzerinde; “ldm add-vsw net-

dev=nxge0 primary-vsw0 primary” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DEFAULT VIRTUAL DEVICE SERVICES” 

“Servislerin Kontrolü”  

“primary” üzerinde; “ldm list-services 

primary” komutu çalıştırılır. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“CONTROL DOMAIN KONFİGÜRASYON” 

1 

Başlangıçta tüm sistem kaynakları 

“control domain” üzerindedir. Diğer “logical 

domain” leri oluşturabilmek için bu 

kaynakların bir kısmının serbest bırakılması 

gerekir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“CONTROL DOMAIN KONFİGÜRASYON” 

2 

“ldm list –o crypto primary” 

“ldm set-mau 1 primary” 

“ldm set-vcpu 8 primary” 

“ldm start-reconf primary” 

“ldm set-memory 4G primary” 

“ldm add-config initial” 

“ldm list-config” 

“shutdown –y –g0 –i6”  

“Tüm komutlar “primary” üzerinde çalıştırılır.” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“NETWORKING” 

1 
İlk konfigürasyon sonrasında “control 

domain” ve diğer “domain” ler arasında 

“network” kullanılabilir değildir. Kullanılabilir 

yapmak için “virtual switch device” 

konfigürasyonu yapılmalıdır. “virtual switch 

device” varolan birincil “interface” in yerini 

alabileceği gibi ek bir interface üzerinde de 

tanımlanabilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“NETWORKING” 

2 
Aşağıda olan örnek varolan “interface” i “virtual 

switch device” olarak konfigüre etmektedir. Bu 

işlem sırasında kısa bir “network” kesintisi 

olacaktır. Komutlar “primary” üzerinde 

çalıştırılacaktır. 
“ifconfig –a” 

“ifconfig vsw0 plumb” 

“ifconfig nxge0 down unplumb” 

“ifconfig vsw0 IP-of-nxge0 netmask netmask-of-nxge0 

broadcast + up”  

“mv /etc/hostname.nxge0 /etc/hostname.vsw0” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“VIRTUAL NETWORK TERMINAL SERVER” 

Öncelikle “control domain” üzerinde 

“virtual console concantrator service” 

oluşturulmuş olmalıdır. “svcadm enable 

vntsd” komutuyla “virtual network terminal 

server daemon” çalıştırılır. İlgili servisi 

kontrol etmek için “svcs vntsd” komutu 

kullanılır. Komutlar “primary” üzerinde 

çalıştırılmalıdır.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“GUEST DOMAIN - 1” 

“Guest domain” üzerine kurulacak işletim sistemi 

sürümü “sun4v”  platformuyla konuşabilecek ve 

“hypervisor” tarafından sunulan”virtual device” ları 

anlayacak seviyede olmalıdır.  Bu nedenle “Oracle 

VM Server for SPARC 2.2” özelliklerinin tamamını 

kullanabilmek için minimum “Oracle Solaris 10 

8/11” işletim sistemi olmalıdır.  “Default” servisleri 

oluşturduktan ve kaynakları “control domain” den 

serbest bıraktıktan sonra “guest domain” 

oluşturabilir ve başlatabilirsiniz.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“GUEST DOMAIN – KONFİGÜRASYON ” 

“ldm add-domain ldg1” 

“ldm add-vcpu 8 ldg1” 

“ldm add-memory 2G ldg1” 

“ldm add-vnet vnet1 primary-vsw0 ldg1” 

“ldm add-vdsdev /dev/dsk/c2t1d0s2 vol1@primary-vds0” 

“ldm add-vdisk vdisk1 vol1@primary-vds0 ldg1” 

“ldm set-var auto-boot\?=true ldg1” 

“ldm set-var boot-device=vdisk1 ldg1” 

“ldm bind-domain ldg1” 

“ldm list-domain ldg1” 

“ldm start-domain ldg1”  

Komutlar “primary” üzerinde çalıştırılmalıdır.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“GUEST DOMAIN – INSTALLASYON - DVD” 

“DVD drive” içerisine “Solaris 10 OS” yerleştirilmesi gerekir. 

“primary” üzerinde “vold” stop edilmelidir. “svcadm disable volfs” 

“primary” üzerinde “guest domain”, “stop” ve “unbind” 

yapılmalıdır:”ldm stop ldg1” ve “ldm unbind ldg1”.  

“primary” üzerinde “ldm add-vdsdev /dev/dsk/c0t0d0s2 

dvd_vol@primary-vds0” ve “ldm add-vdisk vdisk_cd_media 

dvd_vol@primary-vds0 ldg1” komutları çalıştırılmalıdır.  

“primary” üzerinde “ldm list-bindings” ile “DVD” nin ikinci bir “volume” 

olarak eklenip eklenmediğinden emin olunmalıdır. 

“primary” üzerinde “ldm bind ldg1” ve “ldm start ldg1” çalıştırılmalıdır. 

“primary” üzerinden “guest” domain “console” a bağlanılmalıdır. “telnet 

localhost 5000”. Bu komut sonrasında artık “guest domain” nin Boot 

Prom seviyesindesiniz. “ok” seviyesinde “devalias” ile “alias”ları kontrol 

ettikten sonra “boot vdisk_cd_media:f” ile yüklemeye başlayabilirsiniz. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“GUEST DOMAIN – INSTALLASYON - ISO” 

“ldm stop ldg1” 

“ldm unbind ldg1” 

“ldm add-vdsdev /export/solarisdvd.iso iso_vol@primary-vds0” 

“ldm add-vdisk vdisk_iso iso_vol@primary-vds0 ldg1” 

“ldm list-bindings” 

“ldm bind ldg1” 

“ldm start ldg1” 

“telnet localhost 5000” 

Buraya kadar komutlar “primary” üzerinde çalıştırıldı. 

Aşağıda olan komutlar “ldg1” in “ok” seviyesinde çalıştırılır. 

“devalias” 

“boot vdisk_iso:f” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN - 1” 

Fiziksel “I/O” cihazlarına doğrudan erişimi 

vardır. “PCI Express bus” atanacağı gibi 

“PCI Express port” da atanabilir. “virtual I/O” 

dan kaynaklanacak performans düşüklüğü 

belli uygulamalar için istenmeyebilir. Bu 

durumda “bera-metal system” üzerinde olan 

“I/O” performansına yakın bir performans 

alınabilir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN - 2” 

“PCIe bus”- “root complex” olarakda bilinir- 

“domain”e atanabilir. Bu durumda “bus” üzerinde 

olan tüm bileşenleri (PCI switch, devices) atamış 

olursunuz.  “PCIe bus”, “pci@400 (pci_0)” olarak 

sistemde ayrımsanır. Şekil iki tane “PCIe bus” a 

sahip  (pci_0 ve pci_1) sistem diyagramını 

göstermektedir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN - 3” 

Sistem üzerinde 
oluşturacağınız 
maksimum I/O 
“domain” sayısı sistem 
üzerindeki “PCIe bus” 
sayısına bağlıdır. 
Örneğin “Sun SPARC 
Enterprise T5440” 
sunucu kullanıyorsanız 
dört “I/O domain”e 
kadar çıkabilirsiniz. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN - 4” 

“PCIe bus”, “I/O domian” e atandığı zaman, 

“bus” üzerinde olan tüm cihazlara bu “I/O 

domain” sahip olur. Bu durumda bu “bus” 

üzerinde olan herhangi bir “PCIe endpoint 

device” ı başka bir “domain” e atayamazsınız.  

Sadece “primary domain” e atanan “bus” 

üzerindeki “PCIe endpoint device” lar başka 

“domain” lere atanabilir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN - 5” 

Sunucunun ilk konfigürasyonu yapıldığında 

veya “factory-default” konfigürasyona geri 

dönüldüğünde, “primary domain” tüm fiziksel 

cihazlara erişim hakkına sahip olur. Yani bu 

durumda “primary domain” tüm “PCIe bus” lara 

sahip tek “I/O domain” dir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Bus Atanması - 1” 

Öncelikle “primary domain” in “boot diskinin” 

bulunduğu “bus” a dokunmamalısınız. Diğer 

“bus” ı “domain” lere atayabilirsiniz. Aynı 

şekilde “primary domain” in kullandığı 

“network” un ait olduğu “bus” ı “primary 

domain” den almamalısınız.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Bus Atanması - 2” 

“Primary domain” in birden fazla “PCIe bus” a sahip olduğundan emin 

olmalısınız: “ldm list-io”. 

Korunması gereken “boot device” ın “device path” ini öğrenmelisiniz. 

“df /” ve  “ls -l /dev/dsk/cxtxdxsx”. 

“Primary domanin” in kullandığı “network interface” öğrenmelisiniz: 

“dladm show-dev”. Bu “network interface” e denk gelen “device path” 

öğrenmelisiniz: “ls -l /dev/nxge#” 

 Bu örnekte “pci_2” ve “pci_3” ün “primary domain” den güvenle 

alınabileceği varsayıldı. “ldm remove-io pci_2 primary” ve “ldm remove-

io pci_3 primary” komutları çalıştırılır. 

Konfigürasyon “io-domain” ismiyle “service processor” a kaydedilir: 

“ldm add-config io-domain”  

Değişikliklerin aktif olması için “primary domain” “reboot” edilir: 

“shutdown -i6 -g0 -y” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Bus Atanması - 3” 

“Pimary domain” üzerinde “PCIe bus” ın 

ekleneceği “domain” durdurulmalıdır: “ldm stop ldg1”. 

Doğrudan erişimini istediğiniz “domain” e 

kullanılabilir “pci_2 bus” ı ekleyin: “ldm add-io pci_2 

ldg1”. 

Değişikliklerin aktif olması için “ldg1 domain” 

başlatılmalıdır: “ldm start ldg1”.  

İlgili “bus” ların düzgün bir şekilde “primary” ve 

“ldg1” e atandığından emin olun: “ldm list-io”.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Endpoint Device  Atanması - 1” 

“Oracle VM Server for SPARC 2.0” ve 

“Oracle Solaris 10 9/10 OS” dan itibaren 

bireysel “PCIe endpoint” ataması 

yapabilirsiniz. Bu durumda sistem üzerinde 

“PCIe bus” sayısından daha fazla “I/O domain” 

oluşturabilirsiniz.  

“PCIe endpoint”, slot içerisindeki “PCIe” kart 

veya “on-board” üzerindeki “PCIe device” 

olabilir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Endpoint Device  Atanması - 2” 

“PCIe endpoint 
device”ın olduğu “I/O 
domain”, “primary 
domain” in “reboot” 
olmasından 
etkilenecektir. Çünkü 
bu durumda “primary 
domain” “PCIe bus” ın 
başlatılması ve 
yönetilmesinden 
sorumludur.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Endpoint Device  Atanması - 3” 

Sistem donanım konfigürasyonunun anlaşılması 

gerekmektedir. “ldm list-io -l” ve “prtdiag –v” komutlarıyla bu 

bilgi kontrol edilebilir. 

“Primary domain” için hangi “PCIe endpoint” cihazların gerekli 

olduğuna karar verilmelidir (boot disk, network device gibi).  

“I/O domain” de kullanmak istediğiniz tüm “PCIe endpoint” 

cihazları “primary” den alın.  Bu işlem için “ldm rm-io” komutu 

kullanılır. 

Bu konfigürasyonu “SP” üzerine kaydedin: “ldm add-config”. 

İlgili “PCIe endpoint” cihazları serbest bırakmak için “primary 

domain” “reboot” edilmelidir. 

İlgili “PCIe endpoint device” ların artık “primary” e atanmış 

olmadığından emin olun: “ldm list-io -l”. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Endpoint Device  Atanması” 

“Detay -1” 

 
 

 

 

 

 

 

Sistem üzerinde bulunan cihazların 

belirlenmesi gerekir: “ldm list-io -l”. 

Korunması gereken “boot disk” ve “network 

interface” belirlenmelidir. 

“PCIe endpoint device” ları silebilirsiniz: “ldm 

rm-io PCIE2 primary”, “ldm rm-io PCIE3 primary”. 

İlgili konfigürasyon “Service Processor” a 

kaydedilir: “ldm add-config dio”. “Primary domain” 

“reboot” edilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“I/O DOMAIN – PCIe Endpoint Device  Atanması” 

“Detay -2” 

 
 

 

 

 

 

 

“Primary domain” e “login” olunarak ilgili “PCIe 

endpoint device” ların atanmış olmadığından 

emin olunmalıdır. 

İlgili “PCIe endpoint” cihazlar “ldg1 domain” e 

atanır: “ldm add-io PCIE2 ldg1”. 

“ldg1”, “bind” ve “start” edilmelidir: “ldm bind 

ldg1” ve “ldm start ldg1”. 

“ldg1 domain” e “login” olunarak cihazların 

kullanılabilir olduğundan emin olunmalıdır: “dladm 

show-dev”. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“SR-IOV Virtual Functions - 1”  

 
 

 

 

 

 

 

“Oracle VM Server for SPARC 2.2” ile “single root I/O 

virtualization (SR-IOV)” özelliği “SPARC T3” ve “SPARC 

T4” platformlarında desteklenmektedir. 

“SR-IOV” implementasyonu, “PCI-SIG” tarafından 

tanımlanan standartlar temeline kuruludur.  Bu standart, 

“PCIe” cihazların “native” performans ile 

karşılaştırılabilecek seviyede sanal sistemlerce etkili 

paylaşımını sağlar. “SR-IOV” spesifikasyonu sanal 

makinenin “I/O” cihazına doğrudan erişebilmesi için 

gereken standartı tanımlar.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“SR-IOV Virtual Functions - 2”  

 
 

 

 

 

 

 

“SR-IOV” kullanılabilir olduğu donanım mesela “Ethernet Port”, 

kendi PCIe konfigürasyon uzayında birden fazla ayrı fiziksel 

cihazlar olarak görünür. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“SR-IOV Virtual Functions - 3”  

 
 

 

 

 

 

 

PCIe Card Name 

X1109A-Z 

X1110A-Z 

X4871A-Z 

Primary Domain Solaris 11 Support Repository Update 7 

I/O Domain Sol 10 9/10  
Sol 10 8/11 
Sol 11 SRU7 

“SR-IOV” özelliğini destekleyen 
kart ve işletim sistemi seviyeleri 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Virtual Disks - 1”  

 
 

 

 

 

 

 

“Virtual disk” iki bileşenden oluşur. 

“guest domain” de görünen diskin kendisi 

Verinin saklandığı ve “virtual I/O” nun sonlandı 

“virtual disk backend” 

“Virtual disk backend”, “virtual disk server driver” 

servisi sayesinde “service domain”den “export” edilir.  

“Service domain”de çalışan “virtual disk server driver”, 

“Logical Domain Channel”ları kullanarak - “hypervisor” 

yardımıyla - “guest domain”de çalışan “virtual disk client 

driver” ile haberleşir.  Sonuç olarak ilgili “virtual disk”, 

“guest domain” de “/dev/[r]dsk/cXdYsZ olarak görünür.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Virtual Disks - 2”  

 
 

 

 

 

 

 

“Virtual Disk Backend”, fiziksel disk, fiziksel disk slice, dosya sistemindeki 
herhangi bir dosya, VxVM, ZFS, SVM ile oluşturulmuş lojiksel bir volume 
olabilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
 “FAIL-OVER - 1” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
 “FAIL-OVER - 2” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
 “Virtual Disks Multipathing ” 

 
 

 

 

 

 

 

“ldm add-vdsdev mpgroup=foo backend-path1 

volume@primary-vds0” – “primary service domain 

den virtual disk back end in export edilmesi” 

“ldm add-vdsdev mpgroup=foo backend-path2 

volume@alternate-vds0” – “alternate service 

domain den virtual disk back end in export 

edilmesi” 

“ldm add-vdisk disk-name volume@primary-vds0 

ldom” – “virtual diskin guest domain’e export 

edilmesi” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DVD’nin Paylaşılması ”  

 
 

 

 

 

 

 

“Service domain” üzerinde “vold” nin çalışıp 

çalışmadığından emin olunmalıdır: “svcs volfs”. Eger 

çalışıyorsa “/etc/vold.conf” dosyasında “use cdrom drive” 

satırı kapatılmalıdır. “CD/DVD”, “DVD drive” içerisine 

yerleştirildikten sonra; “svcadm refresh volfs” ve “svcadm 

restart volfs” çalıştırılmalıdır. 

“Service domain” üzerinden “cdrw -l” komutu 

çalıştırılarak “device path” görünmelidir. İlgili “path”, 

“export” edilmelidir: “ldm add-vdsdev /dev/dsk/c1t0d0s2 

cdrom@primary-vds0”. 

“DVD”, “guest domain” e atanmalıdır: “ldm add-vdisk 

cdrom cdrom@primary-vds0 ldg1”. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“ZFS Virtual Disks - 1”  

 
 

 

 

 

 

 

“Virtual disk backend” ler için ZFS kullanımı bir 

çok kolaylık sunar. ZFS’in “snapshot” ve “clone” 

özellikleriyle  yedeklerinizi alabilir, aldığınız 

yedekleri çoğullayabilir ve ek “domain” leri 

kolaylıkla oluşturabilirsiniz. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“ZFS Virtual Disks - 2”  

 
 

 

 

 

 

 

Disk imajlarının “ZFS” yapıda oluşturulması aşağıda olan 

genel adımları içermektedir. 

“ZFS” volume veya dosya üzerinde “20-gigabyte” imaj 

oluşturulması. 

“ZFS volume” veya “dosya” nın “virtual disk” olarak 

“export” edilmesi.  “ZFS volume” ile “ZFS file” ın “export” 

edilmesi için “syntax” aynıdır sadece “back end” farklıdır. 

“ZFS volume” veya file” ın “guest domain” e atanması.  

 

Bu adımdan sonra “guest domain” başlatıldığında ilgili 

“ZFS volume” veya “ZFS file”, “virtual disk” olarak görünür.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“ZFS Virtual Disks - 3”  

 
 

 

 

 

 

 

“zfs create –V 20gb ldmpool/ldg1/disk0” – “ZFS volume 

üzerinde 20-gb disk imaj oluşturulması” 

“zfs create ldmpool/ldg1/disk0” ve “mkfile 20g 

/ldmpool/ldg1/disk0/file” komutlarıyla “20-gigabyte disk” imaj 

oluşturulması.  

“ldm add-vdsdev /dev/zvol/dsk/ldmpool/ldg1/disk0 

ldg1_disk@primary-vds0” – “ZFS volume” ün “virtual disk” 

olarak “export” u. 

“ldm add-vdsdev /ldmpool/ldg1/disk0/file ldg1_disk@primary-

vds0” – “ZFS file’ın virtual disk olarak export edilmesi” 

“ldm add-vdisk disk0 ldg1_disk@primary-vds0 ldg1” – “ZFS 

volume veya file ın guest domain’e atanması” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Disk Imaj Snapshot”  

 
 

 

 

 

 

 

“İmajların “volume” veya “disk” te olmasından bağımsız 

olarak disk imajın “snapshot” ını alabilirsiniz.  “snapshot” 

almadan önce veri bütünlüğünden emin olmak için “guest 

domain” de diskin kullanılmadığından emin olunmalıdır. Eger 

“boot disk”  “snapshot” ı alınmak istenirse “guest domain” i 

“stop” ve “unbind” yapmanız en güvenli yöntemdir. Eger 

sözkonusu yer “slice” ise “guest domain” de “unmount” ederek 

“snapshot” alabilirsiniz.  

“snapshot” için kullanılacak komut “zfs  snapshot 

ldmpool/ldg1/disk@version_1” .   
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Clone”  

 
 

 

 

 

 

 

Disk imajın “snapshot” ı oluşturulduktan sonra 

disk imajı “ZFS clone” komutuyla 

çoğullayabilirsiniz. Kolonu alınan imaj başka bir 

“domain” e atanabilir. “boot disk” imajının 

klonlanması yeni “guest domain” için yeniden 

işletim sistemi yüklemeye gerek kalmadan “boot 

disk” ortamı sağlayacaktır. 

“zfs clone ldmpool/ldg1/disk0@version_1 

ldmpool/ldg2/disk0” komutu “ldg2” için “boot disk” 

klonu oluşturur. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Snapshot Unconfigured System ”  

 
 

 

 

 

 

 

Orijinal “domain” “bind/start” yapılır. 

Orijinal “domain” üzerinde “sys-unconfig” 

çalıştırılır. 

“sys-unconfig” tamamlanınca “domain” “ok” 

seviyesine otomatik olarak alınır. 

Bu noktada orijinal “domain” “stop/unbind” 

yapılır. “reboot” yapılmaz. 

“boot disk” imajın “snapshot” ı alınır: “zfs 

snapshot ldmpool/ldg1/disk0@unconfigured” 

Yeni “domain” oluşturmak için imajın klonu alınır. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Virtual Network”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
“Virtual netwok”, herhangi bir dış fiziksel 

“network” kullanmaya gerek olmadan 

“domain” lerin birbirleriyle iletişim 

kurmalarına imkan sağlar. “Virtual network” 

sayesinde “domain” ler aynı fiziksel 

“network interface” kullanarak fiziksel 

“network”e ulaşabilir ve uzak sistemlerle 

iletişim kurabilir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Virtual Switch”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“vsw”, “service domain” de çalışan bir bileşendir. 

“vsw”, “vswn” ile isimlendirilen “network interface” e 

sahiptir. Bu interface sayesinde “service domain”, 

“vsw” ye bağlı “guest domain” lerle haberleşebilir.  

“vsw”, “service domain” e eklendiği zaman, ona ait 

olan “network interface” oluşturulmaz.  Bu nedenle, 

“service domain”, vsw” ye bağlı “guest domain” lerle 

haberleşemez. “guest domain” lerle “service domain” 

ler arasında olan iletişim için “vsw” ile ilişkili “interface” 

oluşturulmalı ve konfigüre edilmelidir.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“Virtual Network”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

•“Service domain” de olan 
“vsw” nin “guest domain”lere 
bağlı olması, “guest” ler 
arasındaki iletişime imkan 
sağlar.  
•“vsw” in Fiziksel “network 
interface” “nxge” ye  bağlı 
olması, “guest” lerin  fiziksel 
interface ile konuşmalarına 
imkan verir.  
•vsw0, iki “guest domain” in 
birbiriyle haberleşmesini sağlar.  
“vsw0”, “ifconfig” komutuyla 
konfigüre edilir.  
•Virtual network device 
“vnet0”,  “ifconfig” komutuyla 
konfigüre edilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“IPMP - 1”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eger “service domain” de fiziksel bir link hatası meydana gelirse, 
fiziksel “device” a bağlı “vsw”, link hatasını algılar ve “virtual 
network device” a hatayı iletir.  “virtual network device”, Ldom_A’da 
IP katmanına bu durumu iletir. Böylece “IPMP group” içerisinde 
tanımlı diğer “virtual network device” a “fail-over” işlemi 
gerçekleşir. Daha fazla güvenlik için “vnet0” ve “vnet1” farklı 
“service domian” lerde tanımlayabilirsiniz. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“IPMP - 2”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Farklı “service domain” lerin kullanılarak “IPMP” 
tanımlamalarının yapılması. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“IPMP - 3”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“IPMP” tanımının “service LDOM” da yapılması. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“IPMP - ÖZET”  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“YEDEKLİLİK - ÖZET”  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“IPMP - KOMUTLAR”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“2  virtual switch üzerinden IPMP yapılması”: 
“ldm add-vswitch mac-addr=<mac_addr_e1000g1> net-

dev=e1000g1 primary-vsw1 primary” – ctrl dom üzerinde 

“ldm add-vnet vnet2 primary-vsw1 <ldom_name> - ctrl dom 

üzerinde  

“ifconfig vnet0 group ipmp1” – guest dom üzerinde 

“ifconfig vnet1 group ipmp1” – guest dom üzerinde 

Alternatif olarak “control domain” de IPMP yaparak 

“virtual switch” e bağlayabilirsiniz. 
“ifconfig e1000g1 group ipmp2” 

“ifconfig e1000g2 group ipmp2” 
“ldm add-vswitch net-dev=ipmp2 primary-vsw2 primary” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“AGGREGATION - KOMUTLAR”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“dladm create-aggr –d e1000g1 –d e1000g3 –d e1000g4 

agg_link1” 

 

“dladm show-aggr” 

 

“ldm add-vsw net-dev=agg_link1 primary-vsw0 primary” 

 

“ifconfig primary-vsw0 plumb 10.1.1.110” 

 

“ifconfig e1000g0 unplumb” 

“dladm add-aggr -d e1000g0 agg_link1” 

 

“mv /etc/hostname.e1000g0 /etc/hostname.vsw0” 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON - 1”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domain migrasyon özelliği sayesinde bir 

sistem üzerinde olan “guest domain”, başka bir 

sistem üzerine taşınabilir. “live” migrasyon 

sayesinde “guest domain” çalışmaya devam 

ederken diğer bir sistem üzerine migrasyonu 

yapılabilir. 

Migrasyonun başlatıldığı sistem kaynak 

(“source”), “domain” migrasyonunun yapıldığı 

sistem hedef (“target”) olarak isimlendirilir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON - 2”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“Software” uyumluluğu 

“Logical Domain Manager” sürümü en az 2.1  

olmalıdır. 

Hedef ve kaynak “live” migrasyonu 

destekleyecek mikrokod seviyesinde olmalıdır. 

“CPU” için “domain” migrasyon gereklilikleri 

Yeterli sayıda vcpu 

Solaris 10 için hedef ve kaynak aynı CPU 

türüne sahip olmalıdır 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON - 2”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“Memory” için “domain” migrasyon gereklilikleri 

Hedef sistemde eş büyüklükte memory blokları 

oluşturulabilmelidir 

“Virtual I/O device” için migrasyon gereklilikleri 

Hedef sistemde “virtual disk backend”, aynı “volume” ve 

“service” ismiyle tanımlanmalıdır. 

“virtual network device”, hedef sistemde aynı “virtual 

network switch” e karşı gelmelidir. Mesela “migrate” edilecek 

sistemde “vnet0”, “switch-y” isimli vsw’ye bağlıysa; hedef 

sistemde olan “domain” “switch-y” isimli “vsw” yi 

sağlamalıdır.  

Hedef sistemde “virtual console concentrator” tanımlanmış 

olmalı ve en azından boş bir “port” a sahip olmalıdır.  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON - 3”  
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON - ÖRNEKLER”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“ldm migrate-domain ldg1 t5440-sys-2” 

-ldg1 “domain”in, “t5440-sys-2” sistemine migrasyonu 

yapılmaktadır. 

 

“ldm migrate-domain –p pfile ldg1 t5440-sys2” 

-“pfile”, t5440-sys-2 hedef sistemi için “superuser” şifresini 

içermektedir. 

 

“ldm migrate ldg-src ldm-admin@t5440-sys-2:ldg-tgt” 

-kaynak sistemde olan “ldg-src” “domain”, t5440-sys-2 hedef 

sisteminde “ldg-tgt” olarak isimlendirilmektedir. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON  1 - INITIALISATION”  

 
 

 

 

 

 

 

Sistem A üzerinde ldmd, Sistem B üzerinde olan ldmd ile migrasyonun 
mümkün olup olmadığını kontrol eder. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON  2 – YENİ GUEST OLUŞUMU”  

 
 

 

 

 

 

 

Sistem B üzerinde olan “ldmd”, 1 CPU olacak şekilde yeni “domain” i 
oluşturur . 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON  3 – KAYNAK GUEST KAYNAK AZALTMA”  

 
 

 

 

 

 

 

Sistem A üzerinde ldmd, kaynak “guest” de sadece 1 CPU bırakacak 
şekilde CPU kaynakları alır. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON  4 – STATE TRANSFER”  

 
 

 

 

 

 

 

Sistem A üzerinde ldmd CPU’yu durdurur ve durum bilgisini transfer 
eder. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON  5 – TARGET GUEST BAŞLATMA”  

 
 

 

 

 

 

 

Sistem B üzerinde ldmd bir CPU ile hedef “guest” i başlatır. 



www.gantek.com 

“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“DOMAIN MIGRASYON  6 – CLEANUP”  

 
 

 

 

 

 

 

Sistem B üzerinde ldmd diğer CPU’ları da ekler. Sistem A üzerinde 
ldmd, kaynak guest’i siler. 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“KAYNAK YÖNETİMİ - 1”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynaklar 
 

Virtual CPU 

Virtual I/O devices 

Cryptographic units 

Memory 

Fiziksel I/O devices 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“KAYNAK YÖNETİMİ – DİNAMİK REKONFİGÜRASYON”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dinamik “Reconfiguration” – işletim sistemi çalışırken 

kaynakların eklenmesine ve silinmesine olanak sağlayan 

bir özelliktir. Aşağıda sıralanan kaynaklar için DR 

desteklenir. 
Virtual CPU – Solaris 10’nun tüm sürümleri için 

desteklenir 

Virtual I/O cihazlar – minimum Solaris 10 10/08 olmalı 

Cryptographic units – minimum Solaris 10 8/11 olmalı 

Memory – Oracle VM SPARC 2.0’den itibaren 

desteklenmektedir. 

Fiziksel I/O cihazlar - desteklenmiyor 
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“ORACLE VM SERVER for SPARC”   
“KAYNAK YÖNETİMİ – DELAYED REKONFİGÜRASYON”  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bazı kaynaklar dinamik olarak konfigüre 

edilebilirken bazılarının konfigüre 

edilebilmesi için “domain” lerin kapatılması 

gerekir. Eger kaynak kontrol “domain” 

üzerinde dinamik olarak konfigüre 

edilemiyorsa, “delayed reconfiguration” 

başlatılmalıdır. Bu durum, “control domain” 

“reboot” alana kadar konfigürasyon 

aktivitelerini erteler. 
 

 

 
 

 


