
Tervetuloa webinaariin!

VMware vSphere 7 
mitä saat - mitä menetät? 



Hyvää iltapäivää!

• Kysymyksiä saa laittaa chattiin
• Vastauksia lopuksi mikäli aikaa jää

• Perustuu esitysviikon (3.6.2020) 
tilanteeseen

• Saat linkin kalvoihin esityksen jälkeen

• Webinaari myös tallennetaan
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• Kaikki VMware vSphere (sekä vSAN)
kurssit

• SCCM eli MEMCM

• Em. 'terveystarkistukset' eli 
kehittämiskonsultoinnit

• Myös muuta IT Infrastruktuurin 
optimointia
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vSphere 7.0 uudistus alueita:



vCenter SSO & 'PSC' 7.0

• Enää ei (External) PSC roolia (vain embedded)
• Ei Load Balancer tarpeita

• SSO domain skaalautuvuus kasvanut 
• 5000 host -> 15 000 host ja 50 000 VM -> 150 000 VM
• (2500 host ja 30k Power-on VM / vCenter)

• Certificate Management
• VMware Certificate Authority (VMCA) hallinta vSphere Clientin kautta

• vSphere Identity Federation (VIF)
• vCenter tukeutuu (halutessa) erilliseen tunnistautumispalveluun käyttäen OAUTH2 

and OIDC protkollia - vCenter ei enää kysy salasanaa
• Mahdollistaa Active Directory Federation Services (ADFS) integroinnin ja MS MFA:n!



vCenter Server 7.0

• Ei Flex (Flash) vSphere Web Client liittymää - vain HTML5

• Ei Windows vCenter Serveriä – nyt vain Appliance (Linux) (VCSA)
• Pohjalla nyt Photon OS 3 ja PostgeSQL 11 DB

• PNID (nimi) vaihdettavissa, DDNS -tuki, Multihoming –tuki

• Content Library Template Versioning
• Voit päivittää templatea, samalla kun se on käytössä

• Code Capture 
• Osaa nyt tuottaa PowerClin lisäksi JavaScriptiä, Pythonia ja Go:ta !



vCenter Server 7.0 koneen varmistus

• Alkuperäinen 2.4.2020 Release Notes:
• "Image-based backup and restore for vCenter Server is deprecated in 

vCenter Server 7.0"

• Huom. Edelleen VCSA 7.0:ssa file backup voidaan tehdä NFS ja SMB 
jakoon, mutta palautusta ei voi tehdä GUI:lla NFS tai SMB jaosta!

• Uudessa Release Notes päivityksessä 24.4.2020:
• "You can perform a full image backup of a virtual machine that 

contains vCenter Server."



Storage vSphere 7.0:ssa

• Tuki virtuaalikone klusterin yhteiskäyttöisten VMDK levyjen käyttöön
• Mm. Windows Server Failover Clustering (WSFC)
• Vaatii: Joko vSAN tai FC liitännäinen VMFS 6 datastore (ei tarvitse EZT)
• Ei enää tarvetta RDM levylle (tai koneen sisäiselle iSCSI tms. yhteydelle)

• VM Encryption – nyt päälle/pois esim. kloonaus operaatiossa

• Cloud Native Storage (CNS) -tuki (vSAN,NFS,VMFS)

• NVMeoF, RoCE v2 ja iSER -tuki

• vVol ja VASA – ei merkittäviä muutoksia
• Mutta esim. SRM 8.3 tukee vVol replikointia

• vFlash Read Cache (vFRC) – koko ominaisuus poistui! 
• Tilalle vain 3rd Party VAIO rajapinnan tuotteet (Infinio,Virtunet jne.)



vMotion, DRS ja HA vSphere 7.0:ssa

• vMotion tehostus
• Tärkeimpänä muistisivutaulun siirto pakattuna yliheitto vaiheessa
• Poistaa 'stun time' ongelmat isoilla virtuaalikoneilla
• Ks. https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-vmotion-

enhancements.html

• Distributed Resource Scheduler (DRS) '2.0'
• Sama tavoite – mutta täysin uusi toteutus ja tarkastelu
• Tavoitteena virtuaalikoneiden 'happiness'

• Advanced Dynamic DirectPath I/O (Assignable Hardware)
• HA & DRS laittaa virtuaalikoneen suoritukseen ESXi:lle, jolta tarvittava DirectPath I/O 

tai vGPU -laitteisto löytyy

• Nyt koneen käynnistyksessä HA (FDM) kommunikoi vCenterin (DRS) kanssa
• (jos vCenter on hengissä)

https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-vmotion-enhancements.html
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vSphere 7.0 (Uusi Scalable Shares optio)
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Virtuaalikoneet 7.0:ssa

• Uusi VM Compatibility (HW) Version 17
• Myös vanhat HW tasot toimivat (kuten ennenkin)

• Uudet virtuaalikoneiden oletusarvot
• Server 2016/2019 ja Windows 10 VM koneilla nyt oletuksena NVMe

levyohjain! (kun tekee vCenter GUI:n kautta)

• Uudet oletus muistimäärät ja levykoot

• Lisäksi mm:
• Watchdog Timer, Precision Clock (PTP), Virtual Intel® Software Guard

Extensions (vSGX), Selective Latency



Lifecycle Management 1 (vCenter tuki)

• vCenter Server -profiilit

• Voit varmistaa vCenter Server perus kokoonpanon, tarkistaa ja toteuttaa
uuteen/vastaaviin asennuksiin (Desired State Model)

• vCenter Server Update Planner
• Antaa tiedon päivityksistä, yhteensopivuudesta ja ohjaa esitarkistukset

• vCenterin osalta ei enää ihmettelyä voiko sen päivittää ja VAMI kurkkimista

• Vaan vielä on kehitettävää mm. ympäristön tunnustuksen osalta 



Lifecycle Management 2 (ESXi tuki)

• vSphere Lifecycle Manager (vLCM) – korvaa Update Managerin (VUM)
• Ei enää (välttämättä) laitetoimittajan ESXi imagea vaan :
• Base + Vendor Add-Ons + Vendor (Drv+FW) + Components
• Helpompi koostaa sopiva image (ex. Image Builder)
• Ja image kohdistetaan klusteriin (Desired State Model)

• Myös Firmware päivitykset
• Vaatii laitetoimittajan tukea Hardware Support Manager (HSM) pakettina
• Esim. Dell Open Manage Integration tai HPE iLO Amplifier Pack

• Mutta image pohjaisessa useita rajoituksia…
• Ei NSX&Kubernetes tukea, sama rauta koko klusterissa jne.
• Yhteensopimattomuus vSAN File Services kanssa korjattiin 7.0.0a:ssa

• Updatet ja Upgradet voi tehdä myös edelleen Baseline -tyyliin
• Ja ESXi 6.5 ja 6.7 versioille täytyykin käyttää Baselinea



Lisäominaisuudet / välineet

• vSAN 7 mm. File Services (native NFS v3 tai v4.1 jako), NVMe Hot-plug -tuki

• PowerCli 12

• Ei enää vCLI pakettia –
• Nyt VMware ESX Command Line Interface 7.0 -paketti ja erillinen resxtop -paketti

• vSphere Perl paketista versio 7.0

• VMRC versio 11.1.0

• OVF Tool versio 4.40

• Huom. ESXi 7.0:n mukana (sisällä) Tools versio 11.0.5 
• Huom. nyt tarjolla jo myös 11.0.6 tai 11.1.0!

• Skyline (Health) Advisor (Skyline Collector 2.4)
• Ei uusi asia, mutta merkitys kasvaa - kunhan vSphere lisenssi ei ole OEM



Mitä jäi puuttumaan 7.0:sta

• Tuetuksi 768 vCPU:ta ja 24TB RAM:a /VM
• Pitäisi tulla 7.0 päivityksessä

• vSAN Native Data Protection
• Bitfusion

• ESXi1:n VM voisi käyttää ESXi2:n FPGA:ta tai GPU:ta

• Content Library Multimaster
• Cluster Memory

• ESXi1:n VM voisi käyttää ESXi2:n RAM:ia

• Host ESXi (VMKernel) restart VM:t muistissa
• Ei VM siirtoa vMotionilla muualle (jollei parin minuutin 'pause' -tila haittaa VM 

konetta)

• ESXi ISO image ARM prosessorille
• vSphere Perspectives



'Modern Applications'

• ESXi 7 ajaa konttien suoritusympäristöä (CRX)

• Hyödyntämiseen (hallintaan) "vSphere with Kubernetes (K8s) 
for vSphere 7.0" (Project Pacific)
• Sisältää: VMware vSphere Namespace, VMware Tanzu Kubernetes

Grid (TGZ) Service, VMware vSphere Pod Service, Storage service, 
Network service, Registry service (Harbor cloud native repository)

• Vaatii VMware Clound Fondation (VCF) 4.0 pakettia/lisenssiä
• Eikä siitäkään Starter Edition riitä - vaan minimi on Standard Edition

➢€€€€€€€€€€€€€€ 

• Toisaalta sisältää (ja vaatii) vSphere, vSAN, NSX Data Center, 
vRealize Suite, SDDC Manager



Jos haluat ottaa käyttöön:

• Opettele ominaisuudet ja päivitysasiat tarkemmin

• Tee testiasennus, jos mahdollista

• Varmista että ylläpitolisenssisi on voimassa tai käy ostoksilla

• Päivitä/Hae uudet lisenssiavaimet My VMware portalista
• Huom. jos sinulla oli huhtikuussa lisenssi käytössä yli 32 coren prosessorilla niin

saat yhdellä vSphere lisenssillä kaksi☺
• https://www.vmware.com/company/news/updates/cpu-pricing-model-update-feb-2020.html

• Nyt ostettu yhden CPU:n lisenssi oikeuttaa max. 32 coreen, 33-64 core CPU 
tarvitsee kaksi lisenssiä jne. ja tulevaisuudessa esim. 100 corea tarvitsee 4 
lisenssiä

https://www.vmware.com/company/news/updates/cpu-pricing-model-update-feb-2020.html


Ennen vCenter Serverin päivitystä

• VMware lisätuotteiden (ym. komponenttien) tuki
• Koska joudut päivittämään lisätuotteet ennen vSphereä, älä katso pelkästään

että ne tukevat 7:aa, vaan että tukevat myös nykyistä vSphereäsi …

• Backup ohjelman tuki
• Esim. Veeam tuki https://www.veeam.com/kb2443

on versio 10 Patch 2:ssa (28.5.2020) https://www.veeam.com/kb3161

• Monitorointi tuotteiden tuki
• Esim OpenManage Integration for VMware vCenter 5.0 ei käy po. 5.1

• Nutanix, HPE SimpliVity, jne.

• Oikea päivitysjärjestys:
• https://kb.vmware.com/s/article/78221

https://www.veeam.com/kb2443
https://www.veeam.com/kb3161
https://kb.vmware.com/s/article/78221


vCenter Serverin päivitys – versiot!

• Päivitys (käytännössä migraatio) ei onnistu vCenter 6.0:sta
• Päivitä ensin 6.0->6.5 tai 6.0->6.7

• Tai tee uusi asennus (jota et voi kuitekaan liittää vanhaan SSO domainiin)

• Huom. päivitettävän vCenterin hallinnassa ei saa olla ESXi 6.0 hosteja!

• Päivitettävä vCenter ei saa olla liian tuore!
• 6.7 U3h (Build 16275304) -> 7.0 tai 7.0.0a ei käy

• 6.7 U3f (Build 16046470) -> 7.0 tai 7.0.0a ei käy

• 6.7 U3g (Build 15976714) -> 7.0 ei käy (mutta -> 7.0.0a käy)

• 6.5 U3j (Build 16275158) -> 7.0 tai 7.0.0a ei käy

• Vanhemmista 6.5 ja 6.7 versioista voi päivittää



vCenter Serverin päivitys

• On mahdollista sekä Windows vCenteristä että vCenter Appliancesta

• Tarkista nimi(DNS) ja aikapalvelut

• Huom. Väliaikaiset verkkotiedot ym. resurssit tavalliseen tapaan

• VCHA, NLB PSC, jne. huomioitava erikseen

• Ja tarkista vielä Release Notes ‘Know issues’ kohdasta koskeeko joku
niistä omaa ympäristöäsi



Ennen ESXi päivitystä

• Laitetuki – VCG/HCL!
• https://www.vmware.com/go/hcl
• CPU tuki pois:

• Intel Xeon 3600, 5600 Series (“Westmere-EP”) processors
• Intel Xeon E7-8800, E7-4800, E7-2800 Series (“Westmere-EX”) processors
• Jne.

• Server System
• Esim. Dell PowerEdge R430 ei tuettu (5/2020)

• HBA:t, NIC:t, SAN
• Esim. Dell PERC H700 RAID controller ei tuettu

• Ajureista huom. ei enää VMKLinux ja VMKLinux API
• Huom. myös Firmware versiot – HCL listasta löytyy tieto

• Ohjelmistotuki
• Kuten vCenterin kanssa …

Huom. HCL 
päivittyy vielä!

https://www.vmware.com/go/hcl


ESXi päivitys 7.0:aan
• ESXi päivitys ei onnistu 6.0:sta!

• Päivitä ensin 6.0->6.5 tai 6.0->6.7
• Tai tee uusi asennus

• Päivitettävä ESXi 6.7 ei saa olla liian tuore!
• ESX 6.7 EP 14 (Build 15820472) -> 7.0 ei käy
• ESX 6.7 P02 (Build 16075168) -> 7.0 ei käy

• ESXi päivityksen voi tehdä kuten ennenkin:
• ESXi Media Boot, Lifecycle Manager Baseline, 

Esxcli komento, PowerCli, ..

• Huom. Toisin kuin aiemmin nyt Rollback ei ole mahdollista!
• Koska ESXi System levyn partitiorakenne muuttuu

• Ja Release notes Know Issues …

https://kb.vmware.com/s/article/78487
Some partner-supplied customer ISOs, ESXi update 
bundles or addons may result in a dependency 
failure during upgrade, causing the upgrade to fail. 
Do not upgrade your ESXi hosts to 7.0 at this time 
using OEM/partner-supplied ISOs, or if you have 
installed any custom VIB content after installing 
the standard VMware-released image.

Dell: Dell EMC is actively working with partners 
for updated drivers for an A01 version of the Dell 
EMC customized ISO image. Dell EMC does not 
recommend to attempt upgrades with this A00 
ISO to ESXi 7.0 at this time. 

https://kb.vmware.com/s/article/78487


Muutamia kokemuksia:

• VCSA päivitys
• Jos jotain virtuaalilevyä aiemmin kasvatettu niin voi tulla yllätys …

• Tarkista päivityksen jälkeen VAMI asetukset (aikavyöhyke, backup..)

• vCenter päivitys vaatii myös vSAN lisenssin päivitystä (jos käytössä)

• VCSA muistikulutus on suurta päivityksen jälkeen – kuulunee asiaan

• vCenter Update Planner tarjoaa väärää (olematonta) päivitystä
• Korjaus pitäisi olla tulossa

• vCenter Update Planner yhteensopivuus ei ymmärrä asennettuja tuotteita

• Open Manager Integration (OMIVV) Pluginsta 'herjaa' - mutta toimii

• vRealize Operations Pluginsta 'herjaa' - mutta toimii myös

• Virtuaalikytkimen oletus security policy vaihtuu 7.0:ssa!



Mitä tehdä?

• Jos vielä versiossa 6.0 niin pian
• Päivitys 6.7:aan 

tai

• Korvaus uudella 7.0 ympäristöllä (ellei em. yhteensopivuus tms. esteitä)

• Jos nyt versiossa 6.5 niin
• Päivitys 6.7:aan 

tai

• Päivitys 7.0:aan (ellei yhteensopivuus tms. esteitä ja haluaa olla 'edelläkävijä')

• Jos nyt versiossa 6.7 niin
• Ei mitään kiirettä, päivitys 7.0:aan ehkä syksyllä



Kurssit

• Jos VMware vSphere 6.7 (6.x) on tuttu ja haluat oikeasti oppia
hyödyntämään uusia 7.0 ominaisuuksia tai muuten syventävää:
• VMware vSphere: What’s New 7.0

• Jos haluat kertauksen tai muutoin myös 6.7:sta muuttumattomien asioiden
treenin:
• VMware vSphere: Install, Configure, Manage 7.0
• Syksyksi myös VMware vSphere: Fast Track 7.0

• vSAN, Optimize & Scale sekä kaikki muut VMware vSphere kurssit
asiakaskohtaisena – juuri silloin kun haluat
• https://www.sovelto.fi/ratkaisut/ict-ja-uudet-teknologiat/vmware/

• Kaikki onnistuu nyt online ja syksyllä ehkä taas luokassakin

https://www.sovelto.fi/tuote/vmware-vsphere-whats-new-7-0/
https://www.sovelto.fi/tuote/vmware-vsphere-install-configure-manage-7-0/
https://www.sovelto.fi/ratkaisut/ict-ja-uudet-teknologiat/vmware/


Kiitos ja hyvää kesää!


