
AWSPanduan Preskriptif
Ikhtisar dan model operasi 

VMware Cloud on AWS



AWSPanduan Preskriptif Ikhtisar dan 
model operasi VMware Cloud on AWS

AWSPanduan Preskriptif: Ikhtisar dan model operasi VMware Cloud on 
AWS
Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan 
apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara para 
pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang 
tidak dimiliki oleh Amazon adalah milik dari pemiliknya masing-masing, yang mungkin atau tidak berafiliasi dengan, 
terhubung ke, atau disponsori oleh Amazon.



AWSPanduan Preskriptif Ikhtisar dan 
model operasi VMware Cloud on AWS

Table of Contents
Pengantar .......................................................................................................................................... 1
Gambaran Umum ............................................................................................................................... 2

Tantangan migrasi ...................................................................................................................... 2
Pertimbangan migrasi .................................................................................................................. 3
Hasil bisnis tertarget ................................................................................................................... 3

Praktik terbaik .................................................................................................................................... 5
Opsi ................................................................................................................................................. 6
Model operasi .................................................................................................................................... 7

Model operasi on-premise ............................................................................................................ 7
Tim penyediaan dan konfigurasi ........................................................................................... 7
Tim kesehatan operasional .................................................................................................. 7
Tim manajemen siklus aktif .................................................................................................. 8
Tim manajemen kapasitas ................................................................................................... 8
Tim ketersediaan dan kontinuitas .......................................................................................... 8
Tim keamanan ................................................................................................................... 8
Tim proses TI inti BAU ........................................................................................................ 9
Tim manajemen sumber daya BAU ....................................................................................... 9

VMware pada modelAWS operasi ................................................................................................. 9
Transisi tugas tingkat tinggi dari organisasi Anda ke VMware ........................................................... 10

Model operasi on-premise .................................................................................................. 10
VMware pada modelAWS operasi ....................................................................................... 10
Tanggung jawab tingkat tinggi di VMware Cloud pada modelAWS operasi ................................. 11

Langkah selanjutnya dan sumber daya ................................................................................................ 12
Sumber daya ........................................................................................................................... 12

Riwayat dokumen ............................................................................................................................. 13
...................................................................................................................................................... xiv

iii



AWSPanduan Preskriptif Ikhtisar dan 
model operasi VMware Cloud on AWS

VMware Cloud padaAWS ikhtisar dan 
model operasi

Deepak Kumar dan Punit Solanki, Amazon Web Services (AWS)

Januari 2023 (riwayat dokumen (p. 13))

Strategi ini menjelaskan alasan migrasi ke VMware Cloud di Amazon Web Services (AWS), langkah-
langkah yang dapat diambil organisasi Anda untuk memastikan bahwa transisi lancar dan efektif, dan 
perubahan yang diperlukan dalam model operasi untuk mendukung lingkungan cloud baru. Organisasi 
Anda mungkin mengalami beberapa tantangan selama migrasi. Merencanakan dan mengikuti strategi yang 
tepat dapat membantu Anda mencapai hasil bisnis terbaik.

AWSmenyediakan lingkungan cloud yang dapat diskalakan, andal, fleksibel, dan hemat biaya untuk 
organisasi yang ingin memodernisasi proses dan sistem mereka di cloud. VMware Cloud onAWS 
mendukung beban kerja berbasis VMware VSphere Anda diAWS Cloud, dan menyediakan akses mudah 
keAWS layanan untuk membantu memodernisasi aplikasi Anda. Ini memungkinkan perusahaan Anda 
untuk mengadopsi cloud dalam waktu singkat, meminimalkan risiko, dan mengelola kompleksitas. VMware 
Cloud onAWS environment sudah familiar, mudah digunakan, dan dimodernisasi dengan inovasi teknologi 
terbaru. VMware Cloud on jugaAWS dapat membuka beragam layanan tambahan seperti Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) dan Amazon Route 53 yang dapat membantu memodernisasi 
aplikasi Anda dan meningkatkan kinerjanya.

Strategi ini ditujukan untuk manajer senior, CEO, dan manajer operasi yang ingin memahami cara 
menggunakan VMware Cloud dan integrasinyaAWS untuk meningkatkan hasil bisnis dan proses 
pengambilan keputusan mereka.
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Tantangan migrasi

Gambaran Umum
VMware menyediakan manajemen infrastruktur dan alat virtualisasi, dan secara tradisional menargetkan 
pusat data. VMware Cloud onAWS menyediakan organisasi dengan kemampuan VMware canggih yang 
terintegrasi denganAWS layanan dan satu titik kontak untuk dukungan layanan dan integrasi.

VMware Cloud onAWS memberi Anda akses ke Infrastruktur VMware, yang memberikan alat virtualisasi 
infrastruktur, dan VMware Cloud Foundation, yang menyediakan fitur komputasi, penyimpanan, jaringan, 
keamanan, dan manajemen cloud untuk menjalankan beban kerja perusahaan di lingkungan cloud hibrida.

VMware Cloud onAWS mencakup tiga komponen infrastruktur VMware: vSphere, NSX, dan vSAN. 
vSphere menyediakan virtualisasi komputasi, NSX menyediakan virtualisasi jaringan, dan VSAN 
menyediakan virtualisasi penyimpanan. Selain itu, VMware vCenter Server memungkinkan Anda untuk 
mengelola infrastruktur vSphere Anda, termasuk otentikasi dan otorisasi, dari lokasi pusat. Dengan 
VMware Cloud aktifAWS, Anda dapat menjalankan beban kerja berbasis VMware di Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2)i3.metal,i3en.metal, dan instans i4i di cloud pribadi virtual (VPC) 
penyewa tunggal yang terisolasi.

Amazon EC2 i4i adalah tipe host tujuan umum yang menyediakan tingkat komputasi, memori, dan 
penyimpanan yang lebih tinggi daripada I3 dan lebih cocok untuk aplikasi perusahaan dalam skala yang 
lebih besar. VMware Cloud onAWS tersedia di sebagian besarWilayah AWS; lihat dokumentasi VMware
untuk daftar lengkap.

Kasus penggunaan utama untuk VMware aktifAWS adalah:

• Ekstensi pusat data — Skalabilitas dan kehadiran globalAWS Cloud memungkinkan Anda untuk dengan 
cepat, mulus, dan hemat biaya memenuhi kapasitas pusat data dan kebutuhan perluasan jejak regional 
Anda.

• AWSaplikasi terintegrasi - MenggunakanAWS layanan membantu Anda memodernisasi aplikasi atau 
menerapkan strategi untuk merancang aplikasi hibrida.

• Program pemulihan bencana - Anda dapat menyederhanakan, mempercepat, dan memodernisasi solusi 
pemulihan bencana Anda dengan meningkatkan pendekatan pemulihan bencana berbasis VMware yang 
ada dengan kemampuan pemulihan bencanaAWS berbasis Cloud sebagai layanan (DRaaS).

• Peluang migrasi cloud — Dengan membagikan infrastruktur cloud berbasis VMware Cloud 
Foundation yang umum di seluruh pusat data lokal danAWS Cloud, Anda dapat menyederhanakan 
dan mempercepat migrasi beban kerja produksi yang sangat penting ke skala besar tanpa harus 
mengonversi atau membuat ulang beban kerja.AWS Cloud

Tantangan migrasi
Tantangan utama dari VMware untuk VMware Cloud pada prosesAWS migrasi meliputi:

• Penilaian beban kerja — Organisasi Anda harus siap mengelola pekerjaan tambahan yang diperlukan 
untuk penilaian migrasi, dan sistem jaringan Anda harus mampu menangani peningkatan beban kerja.

• Keterampilan - Kami menyarankan Anda mempekerjakan profesional dengan keterampilan dan 
pengalaman yang tepat untuk merencanakan dan melaksanakan migrasi. Orang-orang ini bertanggung 
jawab untuk:
• Membuat rencana untuk memastikan bahwa beban kerja Anda dapat dikelola secara efisien dalam 

jangka panjang.
• Membuat timeline untuk migrasi.
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Pertimbangan migrasi

• Memperkirakan biaya migrasi dan potensi penghematan dalam jangka panjang.
• Protokol desain dan keamanan jaringan — Organisasi Anda harus memahami dan mengevaluasi 

persyaratan desain jaringan untuk VMware Cloud onAWS dan faktor keamanan untuk memastikan 
privasi dan kerahasiaan data. Kami menyarankan Anda mengikuti protokol keamanan internal Anda dan 
melatih karyawan yang akan terlibat dalam proyek migrasi.

Pertimbangan migrasi
• Bagian penting dari pekerjaan migrasi adalah merencanakan kapasitas untuk menjalankan beban kerja 

AndaAWS. Organisasi Anda harus siap untuk memahami persyaratan kepatuhan dan kapasitas yang 
dibutuhkan beban kerja Anda di future, dan melaksanakan perencanaan dan penganggaran biaya.

• Anda juga harus mengevaluasi strategi keluar dari pusat data yang ada. Beberapa aplikasi mungkin 
lebih cepat dan lebih mudah untuk bermigrasi, tergantung pada ukuran dan kompleksitasnya, sedangkan 
yang lain mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Anda dapat menggunakan otomatisasi untuk 
menyederhanakan dan mempercepat migrasi Anda.

• Memperoleh lisensi yang tepat sangat penting. Pindah keAWS melibatkan perubahan pada server host 
Anda, yang mungkin memerlukan perubahan lisensi.

• Kami menyarankan Anda merencanakan penilaian situasional, menganalisis kemungkinan biaya, 
mengetahui potensi masalah keamanan, dan mengumpulkan informasi tentang persyaratan sumber 
daya organisasi Anda.

• Migrasi dilakukan dalam tiga tahap berbeda: merencanakan, membangun, dan bermigrasi. Setiap tahap 
memiliki serangkaian tantangan dan pertimbangannya sendiri, seperti yang dibahas dalam panduan 
migrasi di situs web VMware.

Hasil bisnis tertarget
Migrasi yang berhasil ke VMware Cloud onAWS membantu Anda mencapai tujuan berikut:

• Operasi yang disederhanakan — Organisasi Anda dapat menyederhanakan operasi TI hibridanya 
dengan menggunakan teknologi VMware Cloud Foundation yang sama, termasuk vSphere, vSAN, NSX, 
dan vCenter Server, di lingkungan pusat data lokal dan diAWS Cloud. Anda dapat menyimpan kebijakan 
penyediaan, penyimpanan, dan siklus hidup VMware yang sama yang Anda gunakan sekarang. Ini 
berarti Anda dapat dengan mudah memindahkan aplikasi antara lingkungan lokal danAWS tanpa harus 
membeli perangkat keras baru, menulis ulang aplikasi, atau mengubah operasi Anda.

• Peningkatan ketersediaan - VMware Cloud padaAWS membantu mempercepat migrasi beban kerja 
VMware vSphere keAWS Cloud. i3en.metalInstans Amazon EC2 untuk VMware Cloud onAWS 
memberikan throughput jaringan tinggi dan latensi yang lebih rendah sehingga Anda dapat memigrasi 
pusat data ke cloud untuk evakuasi pusat data yang cepat, pemulihan bencana, dan modernisasi 
aplikasi. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari skalabilitas, ketersediaan, 
keamanan, dan jangkauan globalAWS Cloud.

• Modernisasi aplikasi - Anda dapat menggunakanAWS layanan untuk memperkaya arsitektur Anda untuk 
VMware Cloud padaAWS beban kerja. Misalnya, Anda dapat menghubungkan aplikasi VMware ke
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) atau basis data terkelola Amazon EMR.

• Pengurangan biaya - VMware Cloud onAWS memungkinkan organisasi mengoptimalkan biaya 
pengoperasian lingkungan TI hibrida yang konsisten dan transparan. Tidak ada perangkat keras khusus 
untuk diterapkan di lingkungan lokal Anda dan tidak perlu memodifikasi aplikasi untuk bermigrasi ke 
model cloud hibrid. Anda dapat menggunakan alat kebijakan dan manajemen dari VMware di lokasi 
dan VMware Cloud onAWS untuk pengalaman terpadu dan kinerja yang konsisten. Kemampuan untuk 
memanfaatkan investasi Anda yang ada membantu menghemat uang Anda.

• Kemampuan penskalaan tangkas — VMware Cloud onAWS dirancang untuk menskalakan tanpa 
batasan lingkungan lokal. Organisasi Anda dapat memanfaatkan skalabilitas besar-besaran dan 
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Hasil bisnis tertarget

kehadiran globalAWS Cloud untuk dengan cepat, mulus, dan hemat biaya memenuhi kapasitas dan 
kebutuhan ekspansi jejak regional mereka.

• Cloud pribadi - VMware Cloud onAWS menyediakan infrastruktur cloud terpadu untuk cloud pribadi dan 
publik dengan mengintegrasikan komputasi, penyimpanan, virtualisasi jaringan, dan otomatisasi siklus 
hidup. Sebagai tumpukan perangkat lunak yang sepenuhnya terpadu, ia menyediakan organisasi dengan 
jalur tercepat ke cloud pribadi dan infrastruktur yang konsisten di seluruh awan publik berbasis VMware.

• Adopsi mudah - Jika Anda baru mengenal cloud dan memiliki pengalaman dengan VMware, Anda 
dapat dengan mudah menerapkan keterampilan lokal Anda ke VMware Cloud aktifAWS. Antarmuka 
manajemen vCenter tradisional terlihat dan bekerja sama di cloud dan di tempat. Administrator VMware 
Anda yang ada dapat menerapkan keterampilan mereka yang ada untukAWS. Hal ini mengakibatkan 
pengurangan biaya kepegawaian dan personel, karena menghilangkan kebutuhan untuk mempekerjakan 
karyawan baru atau melatih kembali insinyur dan administrator. Organisasi Anda dapat meningkatkan 
dan menggunakan VMware CloudAWS jauh lebih cepat dibandingkan dengan platform baru.

• Akses ke keahlian dari Mitra — Anda bisa mendapatkan keuntungan dari keahlian komunitas globalAWS 
Mitra yang dapat membantu Anda memecahkan tantangan migrasi dan berinovasi di cloud. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat JaringanAWS Mitra.

• Portofolio layanan cloud - Anda dapat menggunakan layanan cloud VMware atau memanfaatkan 
serangkaian layanan yang luas untuk memodernisasi aplikasi Anda dengan peningkatan fleksibilitas, 
visibilitas, dan pengoptimalan biaya di seluruh lingkungan cloud Anda.AWS

• Transisi ke model biaya variabel - VMware Cloud onAWS membantu Anda beralih dari model biaya 
tetap ke model biaya variabel, dan membebaskan Anda dari kontrak pusat data yang panjang dan mahal 
serta lokasi pemulihan bencana. Anda dapat menggunakan penghematan dalam perangkat keras, 
pemeliharaan, dan peningkatan untuk berinvestasi dalam proyek lain yang menguntungkan organisasi 
Anda.
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Praktik terbaik
Ikuti rekomendasi di bagian ini untuk mendapatkan hasil terbaik dari VMware Cloud aktifAWS.

• Fleksibilitas infrastruktur - VMware CloudAWS berjalan di atas infrastrukturAWS global dan dikelola 
oleh VMware. VMware danAWS bertanggung jawab untuk konfigurasi Software Defined Data Center 
(SDDC), pembaruan perangkat lunak, dan pemeliharaan perangkat keras. Untuk melindungi beban kerja 
Anda dari kegagalan regional dan pusat data, sebaiknya gunakan kemampuan SDDC bawaan. Untuk 
detailnya, lihat perjanjian tingkat layanan infrastruktur VMware.

• Mesin virtual dan fleksibilitas data - Di setiap klaster SDDC, VMware Cloud onAWS menyediakan dua 
database VSAN: datastore beban kerja (yang menyimpan mesin virtual pelanggan) dan datastore VSAN 
(yang menyimpan mesin virtual manajemen). Administrator cloud Anda mengelola datastore beban 
kerja, dan VMware mengelola datastore VSAN. Pencadangan infrastruktur dilakukan setiap hari, tetapi 
konfigurasi infrastruktur tidak dapat dipulihkan secara instan. Perlu diingat bahwa perubahan Anda tidak 
akan dicadangkan sampai hari berikutnya.

• Kelenturan konektivitas - Kunci ketersediaan beban kerja aplikasi adalah koneksi jaringan yang sangat 
kuat dan toleran terhadap kesalahan. Untuk memastikan bahwa kegagalan satu koneksi jaringan tidak 
memengaruhi koneksi lain, Anda harus menyediakan kapasitas jaringan yang memadai yang memenuhi 
kebutuhan Anda. Untuk konektivitas dasar, jaringan pribadi virtual IPsec (VPN) adalah pilihan paling 
ekonomis, karena VPN menggunakan koneksi internet. Jika Anda ingin menghindari satu titik kegagalan, 
kami sarankan Anda menggunakan beberapa penyedia layanan internet (ISP) dan melacak parameter 
konektivitas untuk VPN IPsec.

Kapan pun Anda memerlukan kinerja yang konsisten atau berharap memiliki lalu lintas yang lebih 
berkelanjutan antara beban kerja di lingkungan lokal dan SDDC, sebaiknya gunakanAWS Direct 
Connect. Anda juga dapat memilih untuk memiliki IPsec VPN sebagai cadangan denganAWS Direct 
Connect sebagai opsi koneksi utama Anda.

• Pemulihan bencana - Kegagalan perangkat keras, kesalahan manusia, dan bencana alam dapat 
menyebabkan peristiwa bencana. Untuk mengamankan kelangsungan bisnis yang mudah jika terjadi 
peristiwa semacam itu, Anda harus memiliki strategi perlindungan data yang solid. Dalam VMware 
Cloud untukAWS, Anda dapat menggunakan VMware Site Recovery untuk menghindari menimbulkan 
biaya dan upaya yang terlibat dalam operasi situs pemulihan bencana berfungsi penuh. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat postingan blog Pertimbangan untuk Pemulihan Bencana dengan Cloud VMware 
aktifAWS.

• Ketahanan klaster standar dan terbentang - Dalam SDDC standar (tidak diregangkan), semua host 
disediakan dalam satuAWS Availability Zone. VMware vSphere ketersediaan tinggi melindungi cluster 
standar dari kegagalan host dasar. SDDC yang memiliki beberapa node memberikan redundansi data 
dengan mengkonfigurasi array redundan disk murah (RAID) dan kegagalan untuk mentolerir (FTT) 
pengaturan. Konfigurasi ini menentukan jumlah kegagalan host dan perangkat yang dapat ditoleransi 
oleh mesin virtual.

Jika ketersediaan infrastruktur penting, sebaiknya konfigurasikan klaster yang diregangkan untuk beban 
kerja Anda. Ini menyediakan pengaturan Multi-AZ di mana data direplikasi secara sinkron ke host di 
Availability Zone yang berbeda. Opsi ini menyediakan SDDC dengan lapisan stabilitas tambahan. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat posting blog Pertimbangan Desain Ketahanan dan Praktik Terbaik untuk 
VMware Cloud aktifAWS.
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Opsi
Dalam portofolio perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki beberapa jenis database. Ketika Anda 
bermigrasi keAWS, Anda dapat memilih untuk mengangkat dan menggeser database Anda (rehost) atau 
beralih ke layanan database yang dikelola olehAWS (replatform).

Jika Anda memutuskan untuk rehost database Anda,AWS menawarkan banyak layanan dan alat untuk 
membantu Anda aman memindahkan, menyimpan, dan menganalisis data Anda. Jika Anda memilih untuk 
beralih ke layanan database yang dikelola olehAWS, Anda dapat memilih dari berbagai opsi (seperti
Amazon RDS, sehingga Anda tidak perlu berkompromi dengan fungsionalitas, kinerja, atau skala.

Strategi migrasi database terbaik memungkinkan Anda untuk mendapatkan hasil maksimal dariAWS 
Cloud, termasuk memigrasi aplikasi untuk menggunakan database cloud-native yang dirancang khusus. 
Pertimbangkan untuk meningkatkan aplikasi Anda dan memilih database yang paling sesuai dengan 
kebutuhan alur kerja aplikasi Anda.

Ada tujuh strategi umum untuk memigrasi database dan aplikasi Anda ke cloud:

• Rehosting - Memindahkan aplikasi atau autititikasi ke instans Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
mesin virtual)

• Replatforming — Memodernisasi aplikasi dengan beralih ke layanan databaseAWS terkelola seperti
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) untuk Oracle atau Amazon RDS for SQL Server

• Pembelian Ulang - Migrasi ke produk atau lisensi yang berbeda
• Refactoring — Merancang ulang atau membayangkan ulang aplikasi Anda untuk memanfaatkan 

teknologi cloud-native dengan menggunakan database yang dibuat khusus seperti Amazon Aurora atau
Amazon DynamoDB

• Pensiun - Menonaktifkan atau menghapus database lama yang tidak lagi diperlukan
• Mempertahankan - Menjaga database Anda di lingkungan lokal Anda, karena tidak ada justifikasi bisnis 

untuk memigrasinya
• Relokasi - Pengangkatan tingkat Hypervisor dan pergeseran ke VMware Cloud aktifAWS

Jika Anda berencana untuk memindahkan database relasionalAWS, sebaiknya baca Strategi Migrasi untuk 
database relasional.
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Model operasi on-premise

Model operasi
Setiap organisasi memiliki model operasi untuk infrastruktur lokal mereka yang melibatkan berbagai 
tim, termasuk mitra. Jika organisasi Anda memindahkan beban kerjanya ke VMware Cloud aktifAWS, 
model operasinya saat ini akan berubah. Misalnya, tim yang mendukung lingkungan lokal mencakup tim 
manajemen kapasitas, tim operasi, dan tim pemulihan bencana. Namun, saat Anda pindah ke VMware 
Cloud aktifAWS, tugas-tugas ini dibagikan oleh organisasi Anda, VMware, danAWS.

Tim Anda yang ada mungkin juga harus mempelajari alat dan proses baru untuk mengelola VMware Cloud 
onAWS environment.

Bagian ini menjelaskan perubahan model operasi dan tanggung jawab bersama saat Anda pindah ke 
VMware Cloud aktifAWS.

Topik
• Model operasi on-premise (p. 7)
• VMware pada modelAWS operasi (p. 9)
• Transisi tugas tingkat tinggi dari organisasi Anda ke VMware (p. 10)

Model operasi on-premise
Operasi lokal VMware biasanya ditangani oleh delapan tim: penyediaan dan konfigurasi, kesehatan 
operasional, manajemen siklus hidup, manajemen kapasitas, ketersediaan dan kontinuitas, keamanan, TI 
inti bisnis seperti biasa (BAU), dan tim manajemen sumber daya BAU. Ini dijelaskan di bagian berikut.

Tim penyediaan dan konfigurasi
Tim ini berfokus pada pemasangan sistem operasi untuk tamu dan tuan rumah, membuat konfigurasi 
berdasarkan pedoman, dan menambal komponen infrastruktur. Secara khusus:

• Konfigurasi dan instalasi sistem operasi — Konfigurasi sistem operasi tamu, menginstal dan 
memperbarui sistem operasi ketika ada pembaruan yang tersedia

• Mengkonfigurasi jaringan dan keamanan untuk pengelolaan dan komputasi cluster
• Penyediaan dan konfigurasi penyimpanan - Menyediakan nomor unit logis (LUNs) dan penyimpanan 

baru saat ambang batas tertentu terpenuhi
• Penyediaan perangkat keras - racking dan susun perangkat keras
• Menambal tumpukan infrastruktur - Menambal komponen jaringan, komponen penyimpanan, dan 

hypervisor
• Manajemen konfigurasi - Mengelola integrasi dan alur (CI/CD) alur (CI/CD) alur (CI/CD) alur (CI/CD) 

pengiriman berkelanjutan

Tim kesehatan operasional
Tim ini menyiapkan pemantauan dan penebangan untuk mesin virtual (VM) dan hypervisor. Mereka juga 
mengatur semua konfigurasi terkait keamanan untuk VM. Tim kesehatan operasional bertanggung jawab 
atas hal-hal berikut:
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Tim manajemen siklus aktif

• Pemantauan dan penebangan untuk sistem operasi tamu - Memasang agen pemantauan dan 
penebangan pada sistem operasi tamu, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau kesehatan 
sistem

• Pemantauan dan pencatatan infrastruktur - Menyiapkan pemantauan dan pencatatan semua komponen 
infrastruktur, termasuk hypervisor, perangkat jaringan fisik, dan penyimpanan

• Antivirus — Menginstal agen pada sistem operasi tamu untuk mengamankan sistem dan aplikasi
• Pemantauan kegagalan perangkat keras - Menyiapkan ambang batas pada perangkat keras untuk 

memantau kegagalan dan mengganti perangkat keras setelah kegagalan
• Enkripsi VM

Tim manajemen siklus aktif
Tim ini fokus pada sistem operasi dan penambalan aplikasi untuk menggabungkan pembaruan, termasuk 
pembaruan keamanan penting, perbaikan bug, dan tambalan yang dirilis oleh vendor untuk hal-hal berikut:

• Sistem operasi patching
• Perangkat lunak dan komponen aplikasi
• Jaringan (VMware NSX)
• Penyimpanan (VMware VSan)
• Hitung virtualisasi (VMware vSphere)

Tim manajemen kapasitas
Tim ini berfokus pada peramalan sumber daya, yang mencakup pemahaman tingkat pertumbuhan 
infrastruktur saat ini dan menggunakan alat untuk memprediksi persyaratan di future. Berdasarkan 
persyaratan, tim ini memerintahkan perangkat keras untuk meng-host lebih banyak VM di future, sebagai 
aktivitas terikat waktu. Tim manajemen kapasitas bertanggung jawab untuk hal berikut:

• Asupan kapasitas sumber daya - Menentukan sumber daya yang harus selalu tersedia di pusat data
• Peramalan sumber daya - Menggunakan alat dan metrik pemanfaatan masa lalu; memperkirakan 

sumber daya untuk membeli untuk memenuhi permintaan di future

Tim ketersediaan dan kontinuitas
Tim ini bertanggung jawab untuk menyiapkan, menguji, dan mempertahankan ketersediaan tinggi dan 
pemulihan bencana, termasuk kegagalan VM dan hypervisor. Secara khusus:

• Sistem operasi dan cadangan aplikasi - Menyiapkan fungsionalitas pencadangan dan pemulihan, dan 
memastikan bahwa cadangan tidak gagal

• Pemulihan - Menginstal dan mengkonfigurasi alat pemulihan
• Ketersediaan yang tinggi
• Pemulihan bencana - Mengkonfigurasi alat seperti VMware Site Recovery Manager
• Kelanjutan bisnis

Tim keamanan
Tim keamanan berfokus pada menjaga postur keamanan infrastruktur dengan menyiapkan izin pada 
vCenter dan mengkonfigurasi keamanan infrastruktur, termasuk Secure Shell (SSH) akses dan konektivitas 
ke vCenter. Tim ini bertanggung jawab untuk:
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Tim proses TI inti BAU

• Peran dan izin - Mengelola otentikasi dan otorisasi pengguna
• Keamanan infrastruktur - Menyiapkan keamanan infrastruktur untuk pusat data
• Perlindungan data saat dipinda dan saat tidak digunakan
• Pengaturan firewall dan VPN
• Respons insiden - Menentukan langkah-langkah yang harus diikuti saat insiden keamanan terjadi
• Mengelola kerentanan untuk sistem operasi dan aplikasi

Tim proses TI inti BAU
Tim ini bertanggung jawab untuk:

• Manajemen perubahan
• Ubah otomatisasi alur kerja
• Manajemen insiden
• Manajemen masalah

Tim manajemen sumber daya BAU
Tim ini mengelola:

• Lisensi perangkat lunak - Mengelola lisensi untuk sistem operasi dan aplikasi
• Inventaris perangkat lunak
• Mengelola database manajemen konfigurasi (CMDB)
• Lisensi VMware - Lisensi komponen Infrastruktur inti seperti VMware ESXi, VSAN, vCenter, dan NSX

VMware pada modelAWS operasi
Saat Anda memindahkan beban kerja dari pusat data lokal ke VMware CloudAWS, ada perubahan besar 
dalam peran dan tanggung jawab. Tugas pengoperasian sekarang dibagikan oleh organisasi Anda, 
VMware, danAWS.

Kegiatan yang dilakukan administrator vSphere di tempat, seperti mengkonfigurasi jaringan virtual, dan 
mengelola VM, aplikasi, dan keamanan, masih harus ditangani diAWS lingkungan VMware. Namun, tugas 
lain seperti menambal dan meningkatkan hypervisor, VSAN, dan NSX, memantau perangkat keras fisik, 
menambahkan dan menghapus host selama kegagalan, dan keamanan infrastruktur ditangani di belakang 
layar oleh VMware danAWS.

Kegiatan yang dikelola oleh VMware danAWS meliputi yang berikut ini:

• Menyediakan tumpukan infrastruktur (vSphere, NSX, dan vSAN) - Ketika organisasi Anda menggunakan 
VMware Cloud onAWS, VMware menyediakan dan mengelola komponen hypervisor, termasuk vSphere 
(virtualisasi komputasi), NSX (virtualisasi jaringan), dan vSAN (virtualisasi penyimpanan). Jika Anda ingin 
menambah kapasitas, VMware menambahkan host ke cluster yang ada dan mengkonfigurasi jaringan, 
keamanan, dan penyimpanan.

• Pemantauan dan penebangan infrastruktur - VMware danAWS memantau infrastruktur dan mengelola 
penebangan. Jika terjadi kegagalan, mereka mengganti perangkat keras dan komponen lain di belakang 
layar.

• Manajemen siklus hidup NSX, VSan, dan vSphere - VMware Cloud aktifAWS secara teratur melakukan 
pembaruan pada SDDC Anda. Pembaruan ini memastikan pengiriman terus menerus fitur baru dan 
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Transisi tugas tingkat tinggi dari organisasi Anda ke VMware

perbaikan bug, dan mempertahankan versi perangkat lunak yang konsisten di seluruh armada SDDC 
Anda.

• Keamanan infrastruktur — InfrastrukturAWS global meliputiWilayah AWS, yang merupakan lokasi fisik di 
seluruh dunia yang berisi pusat data berkerumun. Setiap kelompok pusat data logis disebut Availability 
Zone. Setiap Availability Zone memiliki daya independen, pendinginan, jaringan, dan keamanan fisik. 
Wilayah AWSmemenuhi tingkat keamanan, kepatuhan, dan perlindungan data tertinggi.

• Kesinambungan bisnis - Dengan bantuan fitur ketersediaan tinggi (HA) pada klaster, VM secara otomatis 
dimulai ulang jika perangkat keras yang mendasarinya gagal. Jika Anda menggunakan klaster VSan 
yang diregangkan, VM secara otomatis dimulai ulang di Availability Zone yang berbeda jika Availability 
Zone aktif turun.

• Enkripsi penyimpanan - VSAN mengenkripsi semua data pengguna saat istirahat di VMware Cloud 
aktifAWS. Enkripsi diaktifkan secara default pada setiap klaster yang digunakan di SDDC Anda, dan 
tidak dapat dimatikan.

• Lisensi VMware untuk komponen infrastruktur inti - VMware menyediakan lisensi untuk VMware Cloud 
pada komponen infrastrukturAWS inti seperti ESXi, VSAN, NSX, dan vCenter.

Transisi tugas tingkat tinggi dari organisasi Anda ke 
VMware

Model operasi on-premise
Tugas dan aktivitas lokal VMware dikelola oleh berbagai tim operasi, seperti yang dibahas di bagian 
sebelumnyaModel operasi on-premise (p. 7) dan diilustrasikan dalam diagram berikut. Anda juga 
dapat membagikan tanggung jawab ini dengan mitra, yang dapat membantu Anda mengelola aktivitas 
seperti manajemen siklus hidup, kesehatan operasional, dan konfigurasi perangkat keras baru. Tim operasi 
melakukan pengangkatan berat operasi pusat data seperti menambal dan meningkatkan hypervisor, 
mengelola komponen perangkat lunak VMware seperti vSphere, vSAN, dan NSX, berhubungan dengan 
vendor ketika perangkat keras gagal, mengumpulkan log, melestarikan mereka untuk analisis akar 
penyebab, dan menunggu bagian penggantian.

VMware pada modelAWS operasi
VMware Cloud onAWS mengintegrasikan produk komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi jaringan 
andalan VMware (vSphere, vSAN, dan NSX) bersama dengan manajemen vCenter, dan mengoptimalkan 
layanan ini untuk berjalan padaAWS infrastruktur elastis dan telanjang logam. Tim yang memiliki 
pengalaman arsitektur dan operasional yang sama di tempat dan di cloud dapat memanfaatkan manfaat 
bisnis dari pengalaman cloud hybridAWS dan VMware.
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Tanggung jawab tingkat tinggi di 
VMware Cloud pada modelAWS operasi 

Ketika Anda memindahkan beban kerja Anda ke VMware CloudAWS, Anda dapat berbagi model operasi 
dengan dua pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang dapat Anda lihat dalam diagram berikut, 
organisasi Anda memiliki tanggung jawab operasional yang lebih sedikit. VMware danAWS berbagi 
angkat berat dan sebagian besar tugas memakan waktu seperti patch, upgrade, hardware monitoring, 
dan penyediaan hardware baru. Saat perangkat keras gagal, tim operasi organisasi Anda tidak lagi harus 
menunggu penggantian—perangkat keras yang gagal dihapus dan ditambahkan dalam hitungan menit

Tanggung jawab tingkat tinggi di VMware Cloud pada 
modelAWS operasi
Diagram berikut menggambarkan tanggung jawab tingkat tinggi organisasi Anda dan VMware. Ini dibahas 
secara rinci di bagian sebelumnyaModel operasi on-premise (p. 7) danVMware pada modelAWS 
operasi (p. 10).
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Sumber daya

Langkah selanjutnya dan sumber 
daya

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara Anda mendapatkan keuntungan dari Cloud VMwareAWS, 
hubungiAWSperwakilan akun.

Anda dapat membeli VMware CloudAWSlangsung melaluiAWSProgram Penyedia Solusi(SPP). Program 
ini memungkinkan Anda untuk membeli VMware Cloud padaAWSbaik melaluiAWSatau VMware, atau 
melaluiAWSPenyedia Solusi atau Penyedia Solusi VPN VMware pilihan Anda.

Sumber daya
Referensi

• Nilai Bisnis VMware Cloud padaAWSuntuk Mendukung Aplikasi Bisnis Kritis(IDC paper putih)
• Kenali VMware CloudAWS(Panduan VMware)
• Sadarilah manfaat lingkungan cloud hybrid dengan VMware Cloud onAWS(solusi celana dan webinar)
• Migrasi Cloud untuk VMware CloudAWS(Sumber daya teknis VMware)

Alat

• PowerShell Modul untuk Mengelola VMware Cloud diAWS(Galeri PowerShell)
• Harga dan Kalkulator TCO(Situs web VMware)

Mitra

• GabungAWSJaringan Mitra(Situs APN)
• Cloud VMwareAWSInisiatif Mitra(Situs APN)

Pola

• Migrasi VMware SDDC ke VMware CloudAWSmenggunakan VMware HCX(AWSPedoman Preskriptif)
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Riwayat dokumen
Tabel berikut menjelaskan perubahan signifikan pada panduan ini. Jika Anda ingin diberi tahu tentang 
pembaruan di future, Anda dapat berlangganan umpan RSS.

Perubahan Deskripsi Tanggal

Daftar terbaru dari jenis instance 
yang didukung (p. 13)

Ikhtisar yang Diperbarui dengan 
informasi tentang jenis instans i4i.

27 Januari 2023

Publikasi awal (p. 13) — 28 April 2022 April 2022 April
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Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan 
dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
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