
 

VV7ICM_WN  - Wirtualizacja serwerów 

 
Autoryzowane praktyczne szkolenie, które obejmuje swą treścią dwa autoryzowane produkty:  

• VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] 

• VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] 

 

Przeznaczenie szkolenia: 

Szkolenie koncentruje się na instalacji, konfiguracji oraz zarządzaniu VMware vSphere® 7,   
który obejmuje VMware ESXi™ 7 oraz VMware vCenter Server® 7.  

Szkolenie przygotowuje do administrowania infrastrukturą vSphere w organizacji o dowolnym rozmiarze. 
Podczas zajęć zapoznasz się z nowymi możliwościami i zmianami w VMware vCenter Server® 7  
oraz VMware ESXi™ 7. Scenariusze z rzeczywistych zastosowań produktu oraz praktyczne ćwiczenia 
laboratoryjne dostarczą umiejętności potrzebnych do efektywnej implementacji i konfiguracji VMware 
vSphere® 7. 

Szkolenie to jest podstawą dla większości innych technologii VMware w definiowanym programowo  
data center. 

Szkolenie jest przenzaczone dla administratorów systemowych, inżynierów systemowych, architektów 
systemowych, menedżerów IT oraz pozostałego personelu, który wykorzystuje rozwiązania bazujące na 
VMware vSphere. 

 

Tematy zajęć: 

 

1. Wprowadzenie do kursu - VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] 

• Wstęp i logistyka szkolenia 

• Cele szkolenia 

 
2. Wprowadzenie do vSphere i Software Defined Data Center 

• Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wirtualizacją 

• Opisanie,w jaki sposób vSphere wpasowuje się do Software Defined Data Center oraz jak 

działa infrastruktura oparta na chmurze 

• Wyjaśnienie, w jaki sposób vSphere wykorzystuje CPUs, pamięć, sieć oraz dyski 

• Omówienie interfejsów użytkownika vCenter Server oraz hostów ESXi 

• Omówienie architektury hosta ESXi 

• Nawigacja w Direct Console User Interface (DCUI) w celu konfiguracji hosta ESXi 

• Zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi zarządzania kontami użytkowników  

hosta ESXi 

• Instalacja hosta ESXi 



 

• Używanie VMware Host Client™ w celu dostępu i zarządzania hostem ESXi 

 
3. Maszyny wirtualne 

• Tworzenie i instalacja maszyny wirtualnej 

• Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools™ 

• Instalacja VMware Tools™ 

• Identyfikacja plików tworzących maszynę wirtualną 

• Poznanie komponentów maszyny wirtualnej 

• Omówienie wsparcia dla wirtualnych urządzeń maszyny wirtualnej 

• Opis korzyści i przypadki użycia kontenerów 

• Identyfikacja korzyści używania kontenerów 

 
4. vCenter Server 

• Opis architektury vCenter Server 

• Omówienie komunikacji hostów ESXi z vCenter Server 

• Instalacja i konfigurowanie vCenter Server Appliance 

• Używanie vSphere Client do zarządzania zasobami vCenter Server 

• Konfiguracja data center, obiektów organizacyjnych oraz hostów do vCenter Server 

• Zastosowanie ról i uprawnień w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do zasobów  

vCenter Server 

• Tworzenie kopii zapasowej vCenter Server Appliance 

• Omówienie interfejsów użytkownika vCenter Server oraz hostów ESXi 

• Monitorowanie vCenter Server pod względem zadań, zdarzeń oraz kondycji 

• Używanie vCenter Server High Availability w celu zabezpieczania vCenter Server Appliance 

• Konfigurowanie i zarządzanie wirtualnymi sieciami 

• Tworzenie i zarządzanie switchami standardowymi 

• Opis rodzajów połączeń do switcha 

• Konfigurowanie zabezpieczeń wirtualnego switcha, zasad ograniczania ruchu  

i równoważenia obciążenia 

• Porównanie switchy rozproszonych i standardowych w vSphere 

 
5. Konfigurowanie i zarządzanie pamięcią masową 

• Identyfikacja protokołów pamięci masowej oraz typów urządzeń 

• Omówienie w jaki sposób hosty ESXi wykorzystują iSCSI, NFS oraz Fibre Channel 

• Tworzenie i zarządzanie systemami plików VMFS i NFS 

• Wyjaśnienie, w jaki sposób wielościeżkowość współdziała z iSCSI, NFS oraz Fibre Channel 

• Tworzenie maszyn wirtualnych na systemie plików VMware vSAN™ 

 
 
 



 

6. Zarządzanie maszynami wirtualnymi  

• Zastosowanie szablonów oraz klonowania w celu wdrażania nowych maszyn wirtualnych 

• Modyfikowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi 

• Tworzenie Content Library oraz wdrażanie maszyn wirtualnych z szablonów w Content 

Library 

• Zastosowanie plików specyfikacji w celu poprawienia konfiguracji systemu operacyjnego 

nowej maszyny wirtualnej 

• Wykonanie migracji vSphere vMotion oraz vSphere Storage vMotion 

 

7. Opis Enhanced vMotion Compatibility 

• Tworzenie i zarządzanie kopii migawkowej maszyny wirtualnej 

• Badanie cech i funkcji VMware vSphere® Replication™ 

• Opis zalet VMware vSphere® Storage 

 
8. API – Data Protection 

 
9. Zarządzanie zasobami i monitorowanie 

• Omówienie koncepcji związanych z CPU i pamięcią w środowisku wirtualnym 

• Wyjaśnienie znaczenia ponadwymiarowego wykorzystania zasobów 

• Opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci 

• Zastosowanie różnych narzędzi do monitorowania zużycia zasobów 

• Tworzenie i używanie alarmów do raportowania określonych wartości liczbowych  

lub zdarzeń 

 
10. Klastry vSphere 

• Opis funkcji klastra vSphere DRS 

• Tworzenie klastra vSphere DRS 

• Monitorowanie konfiguracji klastra 

• Opis opcji tworzenia wysokodostępnego środowiska vSphere 

• Wyjaśnienie budowy vSphere HA 

• Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere HA 

• Omówienie cech i funkcji VMware vSphere® Fault Tolerance 

 
11. Cykl życia vSphere 

• Znaczenie narzędzia vCenter Server Update Planner 

• Opis działania VMware vSphere® Lifecycle Manager™ 

• Zastosowanie vSphere Lifecycle Manager do aktualizowania hostów ESXi w klastrze 

• Sprawdzanie zgodności hosta ESXi przy użyciu obrazu klastra 



 

• Opis aktualizacji VMware Tools i VM Hardware 

 

12. Wprowadzenie do szkolenia - VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7]  

• Wstęp i logistyka szkolenia 

• Cele szkolenia 

• 10.30-10.40 przerwa kawowa 

 
13. Instalacja i aktualizacja 

• Opis nowego modelu wdrożeniowego  vCenter Server Appliance 

• Aktualizacja instancji vCenter Server Appliance do vCenter Server Appliance 7 

• Migracja instancji Windows vCenter Server do vCenter Server Appliance 7 

• Opis ulepszeń  vCenter Server Appliance 

 
14. Ulepszenia zarządzania 

• Identyfikacja ulepszeń skalowania i wydajności dla vCenter Server Appliance 

• Opis wsparcia dla dynamicznego DNS 

• Sposób zmiany adresu IP lub FQDN vCenter Server 

• Opis alokacji adresu MAC opartego na prefiksie   

• Wykonanie aktualizacji miejscowego szablonu VM w bibliotece zawartości 

• Opis federacji tożsamości i rozpoznanie przypadków jej użycia 

• Konfiguracja federacji tożsamości 

• Zarządzanie certyfikatami przy pomocy vSphere Client 

• Identyfikacja logicznych switchy VMware NSX-T™ i ich właściwości w vSphere Client 

• Wyjaśnienie korzyści stosowania VMware Skyline™ dla proaktywnego monitorowania 

Twojego środowiska 

 

15. Ulepszenia ESXi 

• Aktualizacja hosta ESXi do wersji 7 

• Wypisanie wprowadzonych ulepszeń z  ESXi 7 

o Opis wsparcia nowych urządzeń dla hostów ESXi 

o Opis wsparcia dla Precision Time Protocol 

 
16. Ulepszenia maszyn wirtualnych 

• Omówienie nowej funkcjonalności, urządzeń wirtualnych oraz maksimum maszyn 

wirtualnych wspieranego przez siedemnastą wersję zgodności maszyny wirtualnej 

• Opis ulepszeń dla dostosowania gościa 

• Przeprowadzenie migracji vSphere vMotion maszyn wirtualnych przy pomocy urządzeń 

zdalnych 

 



 

 
17. Ulepszenia pamięci 

• Opis ulepszeń wsparcia NVMe 

• Opis ulepszeń VMware Pluggable Storage Architecture 

• Opis przeznaczenia the High-Performance Plug-in 

• Opis wsparcia dla  iSER 

• Rozpoznanie zmian dokonanych w układzie system pamięciowego ESXi 

• Opis wsparcia dla wdrożenia CAB  WSFC w vSphere 6.7 i późniejszym 

• Wypisanie ulepszeń dokonanych w vSAN 

 
18. Ulepszenia bezpieczeństwa 

• Opis ulepszeń dla funkcji szyfrowania maszyny wirtualnej 

• Opis ulepszeń klonowania migracji oraz operacji szyfrowania 

• Opis korzyści oraz przypadków użycia  vSphere Trust Authority 

• Konfiguracja vSphere Trust Authority 

 
19. Ulepszenia klastra 

• Demonstracja funkcji Quickstart klastra ESXi 

• Rozpoznanie ulepszeń do vSphere DRS 

• Opis przypadków użycia dla skalowalnych udziałów 

 
20. Zarządzanie cyklem życia vSphere 

• Użycie vCenter Server Update Planner do sprawdzenia aktualizacji vCenter Server 

• Porównanie vSphere Lifecycle Manager do vSphere Update Manager 

• Zarządzanie i aktualizacja hostów ESXi przy pomocy vSphere Lifecycle Managera 

 

21. Wstęp do vSphere z Kubernetesem 

• Rozróżnienie pomiędzy kontenerami a maszynami wirtualnymi 

• Identyfikacja części systemu kontenerowego 

• Rozpoznanie podstawowej architektury Kubernetesa 

• Opis podstawowego przepływu pracy Kubernetesa 

• Opis przeznaczenia vSphere przy pomocy Kubernetesa oraz w jaki sposób pasuje do 

portfolia VMware Tanzu 

• Wyjaśnienie vSphere przy pomocy Kubernetes supervisor cluster 

• Opis usługi sieciowej Tanzu Kubernetes  

 

 

 



 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: 

• uruchamianie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, 

• zapewnianie ich pożądanej wydajności i sprawności działania, 

• udostępnianie maszynom wirtualnym realnych zasobów 

• rozpoznawanie i stosowanie systemów oraz narzędzi wirtualizacyjnych (klasy hypervisor), 

• dobieranie rozwiązań wirtualizacyjnych do potrzeb i zasobów klienta/użytkownika, 

• dobieranie parametrów serwera wirtualnego. 

• integrowanie wirtualnych serwerów z systemami informatycznymi i środowiskiem sieciowym, 

• przenoszenie serwerów między urządzeniami, 

• zarządzanie wirtualną infrastrukturą, 

• opracowywanie procedury bezpieczeństwa pracy zdalnej. 

 

Metoda szkolenia:  

 wykłady 

 warsztaty  

 

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: 

Doświadczenie w administracji systemem operacyjnym Microsoft Windows lub Linux  

 
 

Czas trwania szkolenia: 

80 godzin 


