
www.gantek.com 

www.gantek.com 

Solaris Containers 
   Hazırlayan:  Asiye Yigit  

       

   Mart 2012 

 



www.gantek.com 

İÇİNDEKİLER - 1 

 

Neden sanallaştırma 

Sanallaştırma yöntemleri 

Solaris container nedir 

Solaris container ile sanallaştırma 

Solaris zone kurulumları 

Solaris zone kaynak kontrolü 

Solaris zone paket ve patch yüklenmesi 
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İÇİNDEKİLER - 2 

 

Zone yedeklerinin alınması 

Zone yedeklerinden geri dönülmesi 

Zone uninstall/cloning işlemleri 

Fiziksel sistemlerin zone’lara taşınması 

Zone taşıma ve migrate işlemleri 

Branded zone’lar 
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NEDEN SANALLAŞTIRMA? 

Sistem yönetim maliyetlerini azaltmak 

Geniş ve ölçeklenebilir sistem kaynak 
kullanımlarının etkin şekilde sağlanması 

Tek sunucuda birbirinden izole uygulamaların tek 
bir OS instance üzerinde çalıştırabilmesi 

Sistem kaynaklarının iş yükünün önem derecesine 
göre dağıtılması 

DataCenter maliyetlerinin azaltılması 

TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİN AZALTILMASI 
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SANALLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
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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 CONTAINER” NEDİR? - 6 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 7 
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“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? - 8 
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“SOLARIS CONTAINER” İLE SANALLAŞTIRMA - 1 

 

Hangi uygulamaların sanallaştırılacağına karar 
verilmesi 

İş yükünün tanımlanması 

Kullanıcılara göre 

Gruplara göre 

Bir grup uygulamaya göre 

Tanımlanan iş yükünün performans ihtiyaçlarını 
belirlenmesi (CPU, Memory, Network, Storage) 
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“SOLARIS CONTAINER” İLE SANALLAŞTIRMA - 2 

 

Uygulamaların düzgün çalışabilmesi için gerekli dosya 
sistemlerinin ve paylaşımlı dosya sistemlerinin 
belirlenmesi 

İş yüklerinin önem derecelerinin belirlenmesi ve kaynak 
dağıtımının buna göre yapılması 

Projelerin belirlenen iş yüküne göre oluşturulması ve 
zone’lar sayesinde birbirinden izole edilmesi 
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“SOLARIS CONTAINER” İLE SANALLAŞTIRMA - 2 

 

Örneğin servis uygulamaları için bir proje, satış 
uygulamaları için başka bir proje oluşturabilirsiniz. Bu 
sayede servis uygulamalarına ilişkin tüm prosesleri  
servis projesine; satış ile ilgili olan prosesleri satış 
projesine alarak iş yüklerinin birbirinden ayırabilirsiniz. 

Aynı alt-yapısal bilgileri taşıyan iş yükleri farklı projeler 
tanımlanarak aynı zone içerisine alınabilir. Mesela aynı 
sürüme sahip olan uygulamaların farklı instance’ları 
gibi. 
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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 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 4 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 5 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 6 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 7 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 8 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 9 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 10 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 11 

“Sparse Root Zone” için bir örnek:  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 12 

“Whole Root Zone” kendi diski üzerinde 

işletim sisteminin tüm kopyasını içerir.  
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 13 

“Whole Root Zone” için bir örnek. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 14 

“Whole Root Zone” için bir örnek. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 15 

“Whole Root Zone” için bir örnek. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 16 

“Whole Root Zone” için bir örnek. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 17 

“Whole Root Zone” için bir örnek. 
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SOLARIS ZONE KURULUMLARI - 18 

“Whole Root Zone” için bir örnek. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 1 

CPU için kaynak kontrolü üç farklı şekilde 

yapılabilir. 

Zone başına sabit CPU sayısı 

 

Zone başına değişen CPU sayısı 

 

Zone başına CPU paylaşımları (CPU shares) 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 2 

Zone başına sabit CPU sayısı konfigürasyonunda 

bir zone 2 CPU ile çalışırken diğer zone 3 CPU ile 

çalışabilir. Genel konfigürasyon adımları 

aşağıdakileri içerir. 

 

Pool özelliğinin kullanılır hale getirilmesi 

Pool konfigürasyonun yapılması 

 Pool’un yüklenmesi 

Zone konfigürasyonu 

Zone’nun ilgili pool’a bağlanması 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 3 

Zone başına sabit CPU sayısı konfigürasyonu: 

Aktif dinamik konfigürasyonu statik konfigürasyon 
dosyasına yazıyoruz (/etc/pooladm.conf) 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 4 

Pset_TT-zone1 isimli processor set oluşturuldu.  

Pool_TT-zone1 isimli pool oluşturuldu. 

Pool ve processor set ilişkilendiriliyor. 

Zone başına sabit CPU sayısı konfigürasyonu: 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 5 

Yapılan konfigürasyonun görüntülenmesi. 

Konfigürasyonun commit edilmesi. 

Zone başına sabit CPU sayısı konfigürasyonu: 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 6 

Zone başına sabit CPU sayısı konfigürasyonu: 
 

Processor setin görüntülenmesi. 

Pool’un zone’a bağlanması. 

Zone konfigürasyonunun görüntülenmesi. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 7 

Zone başına sabit CPU sayısı konfigürasyonu: 
 

poolbind komutuyla çalışan zone’da olan tüm prosesleri zone’u reboot etmeden ilgili pool’a 
bağlayabilirsiniz. 

Aktif shell’in ilgili pool’u kullandığı görülmektedir. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 8 

“CPU paylaşımında, Fair Share Schedular (FSS)” 

kullanır. İşletim sisteminde olan default dispatcher her 

proses için cpu kaynaklarının eşit kullanımını sağlar. 

Buna rağmen belirli proseslere daha fazla kaynak 

ayırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda FSS kullanarak 

CPU kaynaklarını iş yükleri arasında işlerin önem 

sırasına göre paylaştırabilirsiniz. Bu önem iş yüklerine 

tanımlayacağınız CPU share sayıların göre belirlenir. 

Burada önemli olan sayının diğerlerine göre ne derece 

küçük ya da büyük olduğudur. Burada kilit nokta CPU 

kullanımı için rekabet olduğunda ilgili kaynağa limit 

getirilir. Sistem boş ise ihtiyaç duyan proses CPU gücünü 

tam olarak kullanabilir. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 9 

“Fair Share Schedular (FSS)” tüm CPU atamasından 

daha verimli çalışır. CPU paylaşımı için zone.cpu-shares 

kullanılır.  

Pool özelliğinin kullanılır hale getirilmesi 

Pool konfigürasyonun yapılması 

 Pool’un yüklenmesi 

Zone konfigürasyonu 

Zone’nun ilgili pool’a bağlanması 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 10 

“Fair Share Schedular (FSS)” tüm CPU atamasından 

daha verimli çalışır. CPU paylaşımı için zone.cpu-shares 

kullanılır.  
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 11 

“Fair Share Schedular (FSS)” tüm CPU atamasından 

daha verimli çalışır. CPU paylaşımı için zone.cpu-shares 

kullanılır.  

Sistemin FSS kontrolüne verilmesi. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 12 

“Fair Share Schedular (FSS)” konfigürasyonuna devam. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 13 

“Fair Share Schedular (FSS)” konfigürasyonuna devam. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 14 

“Fair Share Schedular (FSS)” konfigürasyonuna devam. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 14 

“Fair Share Schedular (FSS)” konfigürasyonuna devam. 

Prctl dinamik olarak değeri değiştirecektir ama değer bir daha ki reboot sonrası eski değerini alır. 
Kalıcılığı sağlamak için aşağıda olan yöntem kullanılmalıdır. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 15 

“Fair Share Schedular (FSS)” konfigürasyonuna devam. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (cpu) - 16 

 İlgili Zone için tanımlanan CPU share’ler zone içerisinde iş 

yüklerine göre yine project ler sayesinde paylaştırılabilir. Yani 

zone içerisinde CPU paylaşımını sağlayan kaynak kontrolü 

project.cpu-shares dir. Örneğin marketing ve sales zone’larına 

zone.cpu-shares ile söylendikleri sıra 10 ve 20 share 

tanımlanmış olsun. Sales zone’da default project için shares 40; 

user.oracle project’i içinse 10 share tanımlanmış olsun.  Bu 

değerlere göre sales zone’nun kullandığı % CPU = 

20/(20+10)*100=66 dır.  Bu yüzde zone içerisindeki projeler 

tarafından paylaşılır. Default project’in kullanabileceği maksimum 

CPU % = 40/(40+10)*66 = 52.8 dir. User.oracle projesinin 

kullanabileceği maksimum CPU % = 10/(40+10)*66 = 13 . Bu 

değerler rekabet olması durumunda geçerlidir. İlgili project de 

process ler idle ise diğer proje tüm CPU gücünü kullanır. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Memory) - 1 

 Resource capping daemon (rcapd) kullanılarak 

fiziksel memory kullanımını düzenleyebilirsiniz. Bu 

amaç ile proje dosyasında ilgili giriş olmalı ve zone 

içerisinde rcapd çalışmalıdır.  Uygulamaların bu 

özelliği kullanabilmeleri için uygulama script’leri 

“newtask” komutuyla bir proje içerisinde 

çalıştırılmalıdır. Proje içerisinde tanımlanan 

“rcap.max-rss” kaynak kontrolüyle eger değer 

aşılırsa prosese ilişkin “pages” swap alanına 

gönderilir. Bu özellik açılacaksa swap device 

performans özellikleri dikkate alınmalıdır.  
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Memory) - 2 

rcapd projenin kaynak kullanımını sizin de değiştirebileceğiniz bir aralıkla toplar ve fiziksel 
memory kullanımı tanımlanan eşik değerini geçerse rcapd kaynak kullanımını azaltmak için 

gerekli aksiyonları alır. Apache script’i “newtask –p apacheproj1 Apache_Script_Name” 
şeklinde çalıştırılmalıdır. 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Dosya Sistemi) - 1 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Dosya Sistemi) - 2 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Dosya Sistemi) - 3 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Dosya Sistemi) - 4 
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ZONE KAYNAK KONTROLÜ (Dosya Sistemi) - 5 
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 PAKET YÜKLENMESİ – 1  

 pkgadd komutuyla aşağıda olan işlemleri yapabilirsiniz. 

 

Sadece global zone’a paket yüklenebilir. 

Global zone ve non-global zone lara aynı anda paket 

yüklenebilir 

Global zone’a daha önceden yüklenmiş bir paketin non-

global zone’a yüklenmesi 

Spesifik bir non-global zone’a paket yüklenmesi 
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 PAKET YÜKLENMESİ - 2 

 Sadece Global Zone’a paket yüklenmesi için 

SUNW_PKG_ALLZONES parametresi false olmalıdır. 

“pkgadd –d package_directory –G package_name” 

komutu kullanılmalıdır. “-G” opsiyonu kullanılmaz ise eger 

“SUNW_PKG_THISZONE=true” ise paket sadece global 

zone’a yüklenir. 

Paketin tüm non-global zone’lara yüklenmesi isteniyorsa 

komut “-G” parametresi olmadan kullanılmalıdır. 

Spesifik bir zone’a paket yüklenmesi yapılacaksa ilgili 

zone üzerinde “pkgadd” komutu kullanılabilir. 

Paket parametrelerini kontrol etmek için “pkgparam package_name 
SUN_PKG_ALLZONES” komutu kullanılır. 
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 PAKET BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ 

  

“Global zone” üzerinde gerekli paket kontrol için “pkginfo” 

komutu kullanılır. 

“Non-global zone” için “non-global” zone üzerinde yine 

“pkginfo” komutu çalıştırılabilir. 
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 PAKETLERİN SİSTEMDEN ALINMASI - 1 

pkgrm komutuyla aşağıda tanımlanan işlemler yapılabilir. 

 

Paketin globa zone  ve tüm diğer zone’lardan alınması 

Paketin sadece spesifik bir non-global zone’dan 

alınması 

pkgrm komutuyla paketi, global-zone ve tüm non-global 

zone lardan alabilirsin veya sadece spesifik bir zone’dan 

alabilirsin. Paketlerin sistemden alınabilmesi için 

“SUNW_PKG_ALLZONES” ve “SUNW_PKG_HOLLOW” 

birbiriyle uyumlu değerde olmalıdır (true veya false).  
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 PAKETLERİN SİSTEMDEN ALINMASI - 2 

İlgili paket “pkgrm” komutuyla global zone ve non-global 

zone’dan paketler silinebilir. Global zone üzerinde “pkgrm 

package_name” komutu çalıştırılır. 

 

“İlgili paket sadece spesifik non-global zone’dan “pkgrm” 

komutuyla silinebilir.  Spesifik zone üzerinde “pkgrm 

package_name” komutu çalıştırılır. 
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 PATCH UYGULANMASI - 1 

 

Sadece global zone’a patch uygulanması 

Global zone ve non-global zone’lara patch 

uygulanması 

Spesifik non-global  zone’a patch uygulanması 
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 PATCH UYGULANMASI - 2 

Global zone üzerinde “patchadd -G patch_id” 

komutuyla sadece global zone’a patch uygulanır. 

Global zone üzerinde “patchadd patch_id” komutuyla 

global zone ve non-global zone’lara patch uygulanır. 

Spesifik zone’a giriş yapılarak “patchadd patch_id” 

komutuyla spesifik non-global  zone’a patch uygulanır. 

Global zone üzerinde olan tüm non-global zone’lara 

paralel olarak patch uygulanabilir. Global zone 

üzerinde “/etc/patch/pdo.conf” dosyasına “num proc=6” 

eklenirse global zone patch işlemi bittikten sonra ilgili 

zone’lara paralel patch yüklenir. 
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 PATCH’LERİN SİSTEMDEN ALINMASI - 1 

patchrm komutuyla aşağıda olan işlemler yapılabilir: 

 

Global ve non-global zone’lardan patch’lerin silinmesi 

Spesifik bir non-global zone dan patch’in silinmesi 
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 PATCH’LERİN SİSTEMDEN ALINMASI - 2 

 

Global zone ve non-global zone üzerinden “patchrm 

patch_id” komutuyla patch alınır. 

Spesifik zone’a login olunarak “patchrm patch_id” 

komutuyla ilgili zone’dan patch alınır. 
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 1 

 

Bireysel olarak non-global zone yedekleri alınabileceği 

gibi global zone üzerinden tüm sistemin yedeği 

alınabilir.  

Pek çok non-global zone, global zone üzerinden lofs ile 

ortak dosya sistemlerini kullandığı için (genellikle /usr, 

/lib, /sbin, /platform), bu dizinlerin yedeğini global zone 

yedekleme yöntemleriyle almalısınız.  
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 2 

Aşağıda olan durumlarda yedeklerinizi global zone 

üzerinden alabilirsiniz. 

Non-global zone lara ait konfigürasyon bilgilerini ve uygulama 

verilerini yedeklemek isteyebilirsiniz 

Eger amaç bir sıkıntı durumunda tüm veriyi sistem üzerine geri 

dönmek ise, (root dosya sistemi de dahil), yedekler global zone 

üzerinden alınmalıdır.  

Ufsdump komutu veri için kullanılacaksa, bu komut global zone 

üzerinden kullanılmalıdır. 

Kullanacağınız yedekleme yazılımı, eger mümkün ise lofs dosya 

sisteminden ötürü global zone dan read only alanları 

yedeklemesin. 
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 3 

Aşağıda olan durumlarda yedeklerinizi non-global 

zone’lar üzerinden almak isteyebilirsiniz. 

 

Non-global zone’a özel veri yedekleri 

Dosya bazlı tar veya cpio gibi komutları kullanmak 

isteyebilirsiniz 

Zone üzerinde olan zone’a özel bir uygulamanın veya servisin 

yedeğini almak isteyebilirsiniz. 
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 4 

Yedekleri “ufsdump” komutuyla full veya incremental 

olarak alabilirsiniz.  Paylaşımlı dosyaların yedeklerini 

almamak için opsiyonel olark zone’u ok durumuna 

alabilirsiniz. 
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 5 
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 6  

 

 

Fssnap komutuyla zone için UFS snapshot yedeği 

alınabilir.  Bu yöntem sadece zone dosyaları için temiz 

ve tutarlı bir yedek sağlar. Zone üzerinde olan 

uygulamalar için uygulamaların tutarlı yedeği için 

gereken yöntemleri kullanmanız gerekir.  
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 7  
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 8  
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 9  
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ZONE YEDEKLERİNİN ALINMASI - 10  

 

 

Konfigürasyonun bir dosyaya aktarılması: 
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ZONE YEDEKLERİNİN GERİ DÖNÜLMESİ - 1   

 

 

Non-global zone’ların geri dönülmesi 
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ZONE YEDEKLERİNİN GERİ DÖNÜLMESİ - 2   

 

 

Non-global zone’ların geri dönülmesi 
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ZONE YEDEKLERİNİN GERİ DÖNÜLMESİ - 3   

 

 

 

 

Zone uygulama-spesifik verileriniz varsa ayrıca geri 

dönülmesi gerekmektedir.  
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ZONE UNINSTALLING İŞLEMİ - 1 

 

 

Non-global zone’nun “uninstall” edilmesi: 
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ZONE UNINSTALLING İŞLEMİ - 2 

 

 

Non-global zone’nun “uninstall” edilmesi: 
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ZONE UNINSTALLING İŞLEMİ - 3 

 

 

Non-global zone’nun “uninstall” edilmesi: 

 



www.gantek.com 

ZONE CLONING İŞLEMLERİ - 1 

 

 

Non-global zone’nun klonunun oluşturulması: 

Kaynak zone’un kapatılması gerekmektedir  

 

 

TT-zone2 konfigürasyonunun bir dosyaya export 

edilmesi.  
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ZONE CLONING İŞLEMLERİ - 2 

 

 

Non-global zone’nun klonunun oluşturulması: 

Alınan konfigürasyon dosyasında eş olmaması 

gereken parametrelerin değiştirilmesi gerekir.  

Zonepath, IP adress gibi. Yeni zone ismi TT-zone4 

olarak yapılandırıldı.  
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ZONE CLONING İŞLEMLERİ  - 3 

 

 

Non-global zone’nun klonunun oluşturulması: 

Yeni zone TT-zone4’ün TT-zone2 klonunun 

oluşturulması yöntemiyle kurulması.  
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ZONE CLONING İŞLEMLERİ - 4 

 

 

Non-global zone’nun klonunun oluşturulması: 
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FİZİKSEL SİSTEMLERİN ZONE’LARA TAŞINMASI - 1 

 

 

Kaynak sistem ile ilgili bilgilerin toplanması 

(hostname, hostid, uygulama bilgileri, network 

konfigürasyonu, disk kullanım bilgiler, kernel 

konfigürasyonu) 

Kaynak sistemin imajı alınır (flarcreate komutu 

kullanılabilir – “flarcreate -S -n s10-sys –L cpio 

/net/target/export/s10-sys.flar”) 

Uygulama Host ID bağımlı ise zonecfg 

komutuyla Host ID emülasyonu yapılabilir 

(örneğin “set hostid=80f0c086”) 
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FİZİKSEL SİSTEMLERİN ZONE’LARA TAŞINMASI - 2 

 

 

Hedef sistemde yeni zone konfigürasyonu 

oluşturulur 

Zone installasyonu yapılır (“zoneadm -z s10-sys 

-u  -a /net/target/export/s10-sys.flar”  

Yeni oluşturulan zone’nun boot edilmesi (“zoneadm -z 

s10-sys boot”) 

Boot işlemi sonrası zoon’un statüsü görülebilir 

(“zoneadm list -cv”) 
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ZONE MOVE İŞLEMİ 
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ZONE MIGRATE İŞLEMİ - 1 
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ZONE MIGRATE İŞLEMİ - 2 
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ZONE MIGRATE İŞLEMİ - 3 
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ZONE MIGRATE İŞLEMİ - 4 
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BRANDED ZONES  

 

 

Solaris 10 8/07’den itibaren Branded Zone’lar 

desteklenmektedir. BrandZ teknolojisi sayesinde 

non-global zone’larda native işletim sistemi 

dışında işletim sistemleri çalıştırılabilir.  

ilk brand, lx dir. Bu sayede linux ortamı 

oluşturabilirsiniz. Bu zone’lar, Linux uygulamaları 

için Solaris Container’lar olarakta bilinir (i686 

processor). 

Solaris 8 brand, Solaris 8 Containers (SPARC) 

Solaris 9 brand, Solaris 9 Containers (SPARC) 
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GUI - 1 
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GUI - 2 

 

 


