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Bermain dengan Infrastruktur Virtual : VMware® vSphere®

Pendahuluan
Teknologi virtualisasi sebagai landasan cloud computing, saat ini telah berperan penting dalam
setiap aspek kegiatan komputasi pengguna. Fenomena pergeseran cara pandang penggunaan
sumber daya TI berupa hardware menjadi cara pandang penggunaan sumber daya TI berupa
software, saat ini sudah dimungkinkan dengan adanya pendekatan virtualisasi. Salah satu aspek
penting dalam virtualisasi adalah pendistribusian beban kerja komputasi pada Virtual Machine.
Suatu virtual machine pada lingkungan virtualisasi vmware™ vSphere®, dapat menggunakan
sumber daya physical host secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan fitur vmware™
Distributed Resource Scheduler (DRS) cluster. Manajemen sumber daya yang diatur secara
otomatis oleh fitur DRS tersebut memungkinkan himpunan physical host yang telah
diinstalasikan vmware™ ESXi™ menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber daya,
sehingga menurunkan biaya operasional TI. Pada pembahasan teknis berikut ini, akan kami ulas
secara mendalam mekanisme ESXi™ dalam memanfaatkan sumber daya menggunakan fitur
vmware™ Distributed Resource Scheduler (DRS) cluster, sebagai lanjutan dari seri tulisan
sebelumnya.

Pengertian Distributed Resource Scheduler (DRS) Cluster
Suatu cluster merupakan sekumpulan physical host yang telah diinstalasikan ESXi™

berikut

himpunan virtual machine yang terbentuk dalam mekanisme virtualisasi. Mekanisme virtualisasi
memungkinkan himpunan virtual machine tersebut menggunakan sumber daya komputasi dan
perangkat secara berbagi pakai. Sedangkan pengaturan sumber daya cluster DRS dilakukan oleh
vmware™ vCenter® Server yang memiliki beberapa kemampuan, diantaranya adalah :
-

Penempatan awal cluster.

-

Distribusi dan penyeimbangan beban kerja cluster.

-

Manajemen daya listrik pada cluster.
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Pada penjelasan berikut ini akan penulis uraikan deskripsi dari ketiga kemampuan cluster DRS
tersebut :
a. Deskripsi penempatan awal cluster ; pada saat seorang system administrator virtualisasi
menempatkan sebuah virtual machine pada cluster, dengan adanya fasilitas DRS maka
virtual machine tersebut ditempatkan pada physical host yang sesuai dengan
rekomendasi sistem.
b. Deskripsi distribusi dan penyeimbangan beban kerja cluster ; mekanisme DRS secara
berkala melakukan monitoring terhadap distribusi dan penggunaan sumber daya CPU
dan memori untuk semua host dan virtual machine yang terdapat dalam cluster.
Mekanisme DRS juga membandingkan ukuran penggunaan CPU, memori, storage dan
jaringan pada virtual machine dengan penggunaan sumber daya yang ideal. Selain itu
mekanisme DRS

memberikan beberapa attribute terhadap himpunan sumber daya

untuk cluster dan himpunan virtual machine terhadap kebutuhan dan permintaan
komputasi dari para pengguna. Mekanisme DRS selanjutnya menjalankan atau
merekomendasikan migrasi virtual machine kepada host yang sesuai, terkait kebutuhan
dan permintaan komputasi tersebut.
c. Deskripsi manajemen daya listrik pada cluster ; pada saat fitur Distributed Power
Management (DPM) pada vSphere® diaktifkan, DRS membandingkan tingkat kapasitas
cluster dan tingkat kapasitas host terhadap permintaan komputasi pada virtual machine
dalam cluster dengan memasukkan variabel histori permintaan komputasi saat ini. DRS
menempatkan atau memberikan rekomendasi untuk penempatan host pada kondisi
stand by untuk host yang berdaya listrik melebihi kapasitas atau memberikan daya listrik
pada host yang membutuhkan kapasitas semestinya. Himpunan virtual machine dapat
saja dimigrasikan dari satu host ke host yang lain tergantung dari hasil rekomendasi DPM
untuk keadaan daya listrik pada host pada cluster. Fitur DPM dan DRS tersebut sangat
bermanfaat

untuk

melakukan

efisiensi

penggunaan

daya

listrik

pada

organisasi/perusahaan, dimana kebutuhan komputasi tinggi pada cluster terjadi pada
saat office hour, sehingga daya listrik untuk himpunan host menjadi maksimal pada jam
operasional. Setelah para staf dan pengguna komputasi selesai bekerja, atau pada saat
out of office hour, maka kebutuhan komputasi pada cluster menjadi lebih rendah,
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sehingga daya listrik untuk himpunan host menjadi minimal diluar jam operasional.

Untuk memperjelas penggambaran DRS cluster, pembaca dapat melihat gambar 1 berikut ini,
dalam rangka membedakan data center, cluster, host, virtual machine.

Gambar 1. DRS cluster pada vmware™ vCenter™ Server®
Sumber : https://communities.netapp.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/38-600611213/602-281/3.png

Pengertian Storage DRS
Storage DRS merupakan salah satu fitur vmware™ vCenter® Server yang digunakan untuk
menyeimbangkan beban kerja komputasi secara otomatis antar datastore / storage. Sebelum
menggunakan fitur tersebut, seorang system administrator virtualisasi harus mengaktifkan
Storage I/O Control pada semua setting cluster storage/datastore pada sistem. Pada saat
Storage DRS diaktifkan dengan ukuran I/O metric, maka Storage I/O Control diaktifkan pada
semua storage/datastore di cluster storage/datastore. Pengaturan Storage I/O Control melakukan
monitoring terhadap ukuran I/O metric pada storage/datastore. Storage DRS menggunakan
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informasi ukuran I/O metric tersebut untuk menentukan apakah suatu virtual machine perlu
dimigrasikan dari satu storage/datastore ke storage/datastore yang lain. Dalam prakteknya,
Storage DRS®

menggunakan fitur Storage vMotion®

untuk penerapan mekanisme

penyeimbangan beban kerja storage.

Pembentukan Cluster DRS
Suatu cluster DRS dapat dibentuk menggunakan panduan setting berurutan (wizard) pada
tampilan vmware™ vSphere® Client™. Seorang system administrator virtualisasi hanya diminta
untuk member nama cluster yang bersifat unik dan menerapkannya pada DRS yang akan
dikonfigurasikan tersebut.
Untuk membuat suatu cluster DRS, seorang system administrator virtualisasi dapat melakukan
klik kanan pada bagian Datacenter Inventory dan selanjutnya memilih New Cluster. Selanjutnya
panduan setting berurutan New Cluster akan tampil, maka pada tampilan Cluster Feature, system
administrator virtualisasi dapat mengisikan nama cluster dan memilih pada check box Turn On
vSphere DRS. Untuk memperjelas langkah ini, dapat kita lihat pada Gambar 2 berikut ini.
Setelah melakukan pemilihan check box vSphere DRS, system administrator dapat menentukan
tingkat otomatisasi DRS tersebut. Fungsi penentuan tingkat otomatisasi DRS adalah untuk
memberikan parameter pada sistem virtualisasi, apakah fitur DRS terlebih dahulu memberikan
rekomendasi pada system administrator sebelum melakukan migrasi virtual machine, ataukah
DRS secara otomatis melakukan migrasi virtual machine pada host yang memiliki kondisi sesuai,
serta penentuan tersebut dilakukan pada saat virtual machine dinyalakan atau virtual machine
tersebut harus diseimbangkan beban kerjanya kepada antar host pada cluster.
Tingkat otomatisasi DRS tersebut terbagi 3 (tiga), yaitu : Manual, Partially Automated dan Fully
Automated. Perbedaan ketiganya dapat kita review pada pembahasan berikut ini :
-

Manual ; pada saat virtual machine dinyalakan, DRS menampilkan daftar host yang
direkomendasikan untuk penempatan virtual machine. Pada saat cluster tersebut
berkondisi tidak seimbang beban kerjanya, DRS menampilkan rekomendasi untuk
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migrasi virtual machine, hingga kondisi beban kerja cluster menjadi seimbang.
-

Partially Automated ;

pada saat seorang system administrator menyalakan virtual

machine, DRS menempatkan virtual machine tersebut kepada host yang paling tepat
sesuai dengan hasil monitoring beban kerja host pada cluster. Pada saat cluster berada
pada kondisi tidak seimbang, DRS menampilkan rekomendasi untuk melakukan migrasi
virtual machine.
-

Fully Automated ; pada saat seorang system administrator menyalakan virtual machine,
DRS menempatkan virtual machine tersebut kepada host yang paling tepat sesuai
dengan hasil monitoring beban kerja host pada cluster. Pada saat cluster berada pada
kondisi tidak seimbang, DRS melakukan migrasi virtual machine dari host yang sangat
tinggi beban kerja komputasinya ke host yang memiliki beban kerja komputasi lebih
rendah untuk menyeimbangkan penggunaan sumber daya komputasi oleh cluster.

Gambar 2. Pembentukan DRS cluster pada vmware™ vSphere™ Client®
Sumber : http://1.bp.blogspot.com/hpuRgmsz9n0/UajO5IANvII/AAAAAAAAAaM/G6H8F00pklI/s1600/DRS1.png
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