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Network License Administration

CÁC LOẠI MÔ HÌNH NETWORK LICENSE SERVER
     

Có 3 loại Network License Server trong Autodesk sử dụng Network License Manager, bạn có thể chọn 1 trong 3 mô hình này để triển               
. khai Cả 3 mô hình này đều được hỗ trợ cho cả Windows, Mac OS X và Linux server.          

Single License Server Model

Distributed License Server Model

Redundant License Server Model

Single License Server 

Mô hình Single License Server là mô hình có cấu hình cơ bản nhất, Network License Manager được cài đặt trên một server duy nhất
ố license 

trên server đó. 

Ưu điểm

Do tất cả các hoạt động quản lý license đều trên một server duy nhất, chỉ quản lý sự cố trên một server duy nhất.
 

Khuyết điểm

Nếu server duy nhất này gặp sự cố, tất cả các sản phẩm của Autodesk không thể hoạt động cho đến khi server có thể online. 
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Trong 3 loại mô hình License Server, Single License Server là mô hình cần ít bảo trì nhất.
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Distributed License Server 

ày đại

diện cho tất cả số license mà bạn có. Network License Manager được cài đặt trên từng máy server, do đó việc quản lý các hoạt động

kích hoạt License được thực hiện thông qua các server này. Các server này tạo thành một nhóm gọi là “server pool”.

Các server liên kết với nhau thông qua mạng WAN và không yêu cầu cùng lớp mạng ( subnet ). 

Nếu chỉ một server gặp sức cố, các server trong server pool vẫn duy trì hoạt động kích hoạt license bình thường..

Nếu bạn cần thay thế một server trong server pool, bạn không phải xây dựng lại toàn bộ server pool.

Việc thay đổi server sẽ dễ dàng hơn trong mô hình Redundant License Server, khi bạn phải active lại cả server pool.

Nếu một server trong pool gặp sự cố, thì việc kích hoạt license trên server đó không thể thực hiện được.

Mô hình này mất thời gian cài đặt và yêu cầu bảo trì cao hơn so với các mô hình khác.

Redundant License Server 

Trong mô hình Redundant License Server, tất cả các license được quản lý bởi 3 license khác nhau. Mỗi server trong mô hình này có
 do vậy

bạn có thể giám sát các vấn đề về kích hoạt license miễn là 2 trong 3 máy hoạt động bình thường. Cả 3 server phải cùng một lớp mạng. 

Ưu điểm

Khuyết điểm



Ưu điểm

Nếu 1 trong 3 server gặp sự cố, tất cả các license được quản lý trong server pool vẫn hoạt động bình thường.           

Khuyết điểm

Nếu có hơn một server gặp sự cố trong mô hình, thì tất cả việc kích hoạt license sẽ không thể được thực hiện.        

Cả 3 server này yêu cầu phải cùng một lớp mạng ( subnet ). Server pool không có khả năng tự khắc phục các sự cố cao.                
   Nếu thay thế một trong 3 server, cả server pool của Redundant server phải được xây dựng lại.
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