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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné varianty pro výstavbu technologického 

centra obce s rozšířenou působností z hlediska nákladů na spotřebovanou elektrickou 

energii. V teoretické části práce představuje technologická centra obecně, technologie 

virtualizace a konkrétní technologické centrum na městském úřadě v Litoměřicích. 

V praktické části se pak věnuje samotnému měření spotřeby dvou variant a vyhodnocení 

výsledků. Nakonec je vybrána méně nákladná varianta. 

Klíčová slova: energetika, spotřeba elektrické energie, technologické centrum, náklady, 

virtualizace, IT, úspora 

SUMMARY 

The diploma thesis focuses on selecting a suitable variant for the construction of 

technological centre in a municipality with extended competence as regards the costs related 

to consumed electricity. The theoretical part introduces the technological centres in general, 

the virtualization technology, and specific technological centre at Litoměřice Town Hall. 

The practical part focuses on the consumption metering of two variants, and the results’ 

evaluation. Finally, the less costly variant is selected. 

Keywords: Energetics, electricity consumption, technological centre, costs, virtualization, 

IT, savings 
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SEZNAM SYMBOLŮ A POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

IT Informační technologie 

ORP Obec s rozšířenou působností 

TC Technologické centrum 

Cizojazyčné zkratky 

AMD Advanced Micro Devices; Americká hardwarová společnost 

CSV Comma-separated values; Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu 

strukturovaných dat. 

HW Hardware 

ICT Information and Communication Technologies; Informační a komunikační 

technologie 

IPS Intrusion Prevention Systems; Systémy pro prevenci průniku 

PC Personal computer; Osobní počítač 

RAID Redundant Array of Independent Disks; Vícenásobné diskové pole 

nezávislých disků 

RAM Random-access memory, Paměť s přímým přístupem nebo paměť s 

libovolným výběrem 

SAN Storage area network; dedikovaná datová síť, která slouží pro připojení 

externích zařízení k serverům 

SW Software 

UPS Uninterruptible Power Supply (Source); Nepřerušitelný zdroj napájení 

VDI Virtual desktop infrastructure; Virtuální desktopová infrastruktura. Označení 

pro prostředí běhu desktopových operační systému uvnitř virtuální 

infrastruktury. 
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1. Úvod, cíl práce 

Klimatické změny průběhu posledních let přinutily lidstvo hledat jejich příčiny a začít 

podnikat nutné kroky k jejich omezení. Závěry posledních výzkumů vědců přinášejí nová 

závažná zjištění. Odhalují, že nahromadění skleníkových plynů v atmosféře roste rychleji, 

než předpokládaly původní studie. Zodpovědnost, kterou vůči naší planetě neseme, se tím 

ještě více zvětšila. Environmentální vlna zdůrazňující dopady lidské činnosti na životní 

prostředí a klima se světem šíří již jistou dobu a neminula ani oblast informačních 

technologií. Ve skutečnosti jsou informační a komunikační technologie klíčové pro 

vytvoření společnosti s nízkým obsahem uhlíkových zplodin v atmosféře. 

Ekologické trendy se tedy nevyhnuly ani oboru informačních technologií, který zažívá 

od devadesátých let neuvěřitelný rozvoj a zasahuje do stále většího množství oborů lidské 

činnosti. Informační technologie jsou tedy dnes nejen velmi prosperujícím hospodářským 

odvětvím, ale také jedním z těch energeticky náročnějších. S rostoucí spotřebou 

elektronických zařízení a jejich stále většího pronikání do všech oblastí lidského života, 

narůstají i problémy s nimi spojené, jako je elektronický odpad, či emise. Je proto nezbytné 

začít se zabývat ekologickou výrobou, používáním a odstraňováním elektronických zařízení. 

Pravdou je, že oblast IT sama o sobě přispívá k tvorbě emisí poměrně malou částkou. Avšak 

nese v sobě obrovský potenciál, protože dokáže měnit i ostatní průmyslová odvětví. 

Technologické firmy v oboru IT proto v posledních letech stále více směřují ke 

snižování ekologické zátěže a energetické náročnosti produkovaných technologií. Nižší 

ekologické zátěže lze dosáhnou například nahrazení toxických kovů novými materiály, 

snížením množství použité vody při výrobě a dalšími opatřeními. Většího významu než 

v minulých letech také nabývá oblast recyklace vyřazené techniky.  

Jednou z možností, jak snížit ekologickou zátěž v oblasti IT je začít u velkých 

datových center. Jejich servery jsou často staré a spotřebovávají neefektivně velké množství 

energie i nepřímo, protože ke svému provozu potřebují chlazení. O to se pak stará 

klimatizační zařízení, bez něhož by takové datové centrum nemohlo správně fungovat. 

Venkovní prostory datových center se v posledních letech začaly využívat k výrobě 

elektrické energie například malými větrnými elektrárnami či fotovoltaickými panely viz 

příloha 1, takto vyrobená „laciná“ energie vede k větší energetické soběstačnosti takového 

datového centra. 
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Dnes je naprostá většina dodavatelů serverů a diskových polí schopna vyrobit a dodat 

energeticky efektivní řešení pro datové centrum každé velikosti tedy i pro technologické 

centrum. IT pracovníci je pak mohou vhodně konfigurovat tak, aby dosáhli maximální 

efektivity provozu při dodržení všech požadavků na výkon. 

Neméně důležitou roli při řešení otázky energetické efektivity hraje i software. Jeho 

schopnost přesouvat data z jedné části datového úložiště do druhé, tedy například 

z výkonných na velkokapacitní disky, schopnost deduplikovat data během zálohování, 

možnost virtuálního přidělování kapacity aplikacím a uživatelům, to vše jsou také důležité 

nástroje pro snížení celkové energetické náročnosti provozu datového centra. Software tak 

může zajistit, že hardware je využíván na maximum své kapacity, což opět vede k nemalým 

úsporám. 

V posledních letech se proto stává trendem nasazovat energeticky efektivnější servery 

a síťovou infrastrukturu, a více se využívá virtualizačních technologií. Virtualizace je tedy 

mocný softwarový nástroj umožňující lépe s větší efektivitou využívat kapacity přiděleného 

hardware. To v konečném důsledku spolu s používáním alternativních zdrojů energií vede 

jednak k levnějšímu provozu datového centra, ale i nemalou měrou přispívá k snižování 

emisí skleníkových plynů. 

Diplomová práce si klade za cíl posoudit náročnost výstavby technologického centra 

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) z hlediska ekonomické spotřeby elektrické 

energie jako jednoho z hledisek k určení nákladů na jeho provoz. Vedlejším cílem pak bude 

i stanovení hranice počtu serverů, při které se vyplatí virtualizovat celou serverovou 

infrastrukturu. 

Pro získání údajů potřebných k výpočtu ceny spotřebované elektrické energie bude 

výkon technologického centra měřen přístrojem Energy Logger 4000 zapojeného na přívod 

elektrické energie do technologického centra a jednoho osobního počítače. Interním 

měřičem spotřeby serveru DELL PowerEdge R620 umístěného v jiné lokalitě bude měřena 

typická spotřeba jednoho serveru. 
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V práci bude porovnána varianta výstavby technologického centra postaveného na 

moderních technologiích virtualizace a varianta postavená na použití samostatných serverů. 

Technologické centrum postavené na virtualizaci se skládá z dvou hostitelských serverů, 

diskového pole a jednotky nepřerušitelného napájení. Varianta bez použití virtualizace 

se skládá z devíti samostatných serverů, šesti osobních počítačů a jednotky nepřerušitelného 

napájení. 

Problematika chlazení místnosti bude v práci pouze popsána, jelikož pro obě varianty 

je použito stejné technologie klimatizace se srovnatelnými parametry, není s náklady na 

chlazení v této práci počítáno. 

Teoretická část práce bude zaměřena na vysvětlení pojmů technologické centrum 

a popisu konkrétního technologického centra vybudovaného na městském úřadě 

v Litoměřích. Objasní energetickou náročnost výstavby technologického centra obecně 

a vysvětlí pojem Green IT. Čtenář se dozví, jak je technologické centrum připojeno 

k energetické rozvodné síti a také něco málo o problematice chlazení. Popíše technologickou 

náročnost a technologie potřebné k vybudování obou porovnávaných variant. Budou zde 

podrobně popsány metody virtualizace od serverů až po uživatelské desktopy a hrozby 

spojené s provozem technologického centra. 

Praktická část bude zaměřena na postup a prostředky použité k měření spotřeby 

elektrické energie. Dále budou porovnány naměřené hodnoty a vyhodnoceny varianty. 
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2. Technologická centra 

Technologické centrum lze definovat jako speciální technologickou místnost, jejímž 

účelem je umístění hardwaru, softwaru na jedno zabezpečené místo. V podstatě se jedná 

o zmenšenou kopii datového centra. Cílem technologického centra je zabezpečit nepřetržitý 

provoz interních informačních systémů firmy. 

Aby se dalo mluvit o „bezpečném“ uložení dat, musí technologické centrum splňovat 

množství požadavků, mezi ta nejdůležitější kritéria patří efektivita chlazení, redundance 

napájecích zdrojů, dostupnost dostatečné síťové a energetické konektivity a v neposlední 

řadě i kvalitní technický personál.  

Podíváme-li se do minulosti, větší společnosti začaly při budování vlastního ICT 

prostředí využívat nejprve sálové počítače, což přinášelo velké nároky na prostor, chlazení, 

energie a personál. Následně s rychlým vývojem ICT technologií, vyššími požadavky 

na výkon, velikost a množství potřebných serverů přecházely firmy na menší platformy, 

až se posunuly k dnes běžně používanému provedení, které je možno umístit do rackové 

skříně (viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Racková skříň 

zdroj [vlastní pořízení] 
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Díky tomu bylo možno v serverovnách a technologických centrech začít konsolidovat 

hardwarové prostředky. Stále, ale bylo potřeba velkého počtu specialistů na hardware 

i software, kteří řešili převážně provozní záležitosti. V případě nasazení nové techniky nebo 

technologie bylo zapotřebí také potřebné množství nových zaměstnanců, kteří ji měli 

na starosti. Současně s vyšším počtem serverů datových úložišť a síťových technologií 

stoupaly požadavky na prostor, zabezpečení a chlazení, s tím úměrně rostly i požadavky 

na vyšší spotřebu elektrické energie. 

Typickým příkladem technologického centra minulosti je „serverovna“, kde byly 

umístěny ICT technologie. Převážně se jednalo o větší množství samostatných fyzických 

serverů, jako jsou aplikační a databázové servery zajišťující chod interních aplikací 

organizace, e-mailový a groupwarový server pro zajištění komunikace s okolím, webový 

server a další. Data byla uložena přímo na pevných discích serverů, což přinášelo zvýšené 

nároky na jejich zálohování, obvykle na další server či datové úložiště v jiné lokalitě. 

S příchodem virtualizace, především té serverové, se rychlost a účinnost konsolidace 

ICT prostředí a služeb výrazně zvýšila. Současně s tím se také začaly snižovat nároky 

na spotřebu elektrické energie a na technický personál. Posledním trendem je přesun aplikací 

a dat do privátních či veřejných cloudů. 

Virtualizace či přesun do cloudu umožňují firmám a organizacím snížit potřebu 

investic do informačních technologií a personálu. Tento trend současně přináší i výraznou 

úsporu spotřeby elektrické energie, což při současném vývoji cen na trhu s elektrickou 

energií může znamenat nezanedbatelné částky. 

2.1 Technologické centrum městského úřadu Litoměřice 

Technologické centrum obce s rozšířenou působností Litoměřice, dále jen ORP 

Litoměřice, slouží jako základ poskytování IT služeb pro potřeby městského úřadu 

Litoměřice a potřeby příspěvkových organizací města. Cílem výstavby technologického 

centra je zajištění co nejlepších podmínek dostupnosti služeb a provozu informačních 

systémů potřebných k zajištění chodu městského úřadu v režimu minimálně 12×5 (dvanáct 

hodin denně, pět dní v týdnu). 
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Technologické centrum je pro zajištění bezpečnosti proti selhání hardware složeno 

ze dvou hostitelských systémů, aby i v případě výpadku jednoho z nich byla stále zajištěna 

dostupnost aplikací poskytovaných virtualizovaným prostředím (viz Obrázek 2). 

Tyto hostitelské systémy jsou napojeny na společné diskové pole. Záloha tohoto diskového 

pole je prováděna replikací a snapshoty na další diskové pole umístěné v jiné lokalitě. 

Architektura je navržena tak, aby poskytovala přiměřený poměr cena/výkon. 

Technologické centrum je dimenzováno tak, aby bez problémů pokrylo současné 

potřeby spojené s působností ORP Litoměřice a bylo připraveno pro další rozšíření. 

Takto dimenzovaná infrastuktura má dostatečné rezervy na to, aby bez nutnosti dalších 

investic mohla pojmout další servery, jejichž potřeba nasazení se může v budoucnu 

vyskytnout. 

  

Obrázek 2 Hypervisory a diskové pole 

zdroj: [vlastní pořízení] 



Bc. Jan Černý: Výstavba a provoz technologického centra z hlediska spotřeby elektrické energie 

2014  7 

Zároveň je hardware zvolen tak, aby nebylo problematické ho v budoucnu případně 

rozšířit, ať se jedná o rozšíření operační paměti, zvýšení kapacity diskového úložiště nebo 

změny v počtu procesorů. Toto by nastalo ovšem pouze v případě, že dojde k radikální 

změně v počtu virtualizovaných serverů. 

V prostorách technologického centra ORP Litoměřice je zajištěn rozvod elektrické 

energie 230/50V dvěma samostatně jištěnými okruhy. Primární okruh napájení je pro 

zvýšení bezpečnosti zálohován diesel agregátem pro případ dlouhodobého výpadku a UPS 

pro překlenutí krátkodobých výpadků napájení. 
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3. Energetická náročnost 

Green IT je „teoretické a praktické navrhování, výroba, používání a odstraňování 

počítačů, serverů a daného příslušenství - jako jsou monitory, tiskárny, datová úložiště a 

síťové a komunikační systémy - efektivně a účinně s minimálním nebo žádným dopadem na 

životní prostředí“ [1]. 

Zpočátku bylo Green IT vnímáno jako finančně příliš náročné - Green IT řešení byly 

pro výrobce a podniky nedostupné a chyběla motivace pro jejich zavedení. Ukázalo se však, 

že Green IT s sebou přináší, mimo pozitivního vlivu na životní prostředí, často i nemalé 

finanční výhody. Pokud jsou zvoleny správně postupy, Green IT přispívá k zajištění 

energetické efektivity, optimalizuje systémy a procesy a činí je efektivnějšími 

prostřednictvím řešení, které umožňují monitorovat spotřebu energie a tvorbu emisí. 

Jde o šetrný přístup informačních technologií k životnímu prostředí, který se snaží 

redukovat tvorbu emisí skleníkových plynů a omezit šíření klimatických změn. Definice 

uvedená výše však s ohledem na současnou situaci není úplná, protože představuje 

především počáteční iniciativy Green IT - jak zajistit, aby samotná technologie byla šetrnější 

k životnímu prostředí. 

Přesto, že fenomén Green IT existuje poměrně krátce, je možné tvrdit, že se nachází 

ve svém druhém období. V prvním období bylo Green IT zaměřené spíše na snižování 

spotřeby elektrické energie v datových centrech. V druhém období se více zaměřuje 

na změnu fungování podniků a zavádění IT inovací vedoucích k udržitelnosti a využívání IT 

k „ozeleňování“ společnosti. Dnes se proto místo výrazu Green IT často spíše hovoří 

o udržitelném IT. 

„Definice Green IT je proto trochu širší - může se použít na situace, kdy IT umožňuje 

snižování emisí skleníkových plynů (Green IT) i na situace, kdy IT umožňuje strukturální 

změny, které vedou ke změnám v širších sociálních vzorech, což nás přibližuje ke společnosti 

s nízkou hladinou uhlíkových zplodin v atmosféře a vede dále ke snaze redukovat emise“ [3]. 

Při nákupu počítačů a počítačových komponent je tedy třeba zaměřit se na produkty 

šetrné k životnímu prostředí, které obsahují minimální množství toxických látek a na druhé 

straně co nejvíce recyklovatelného materiálu. Důležité je vybírat si produkty s nízkou 

spotřebou energie. Je rozumné podle možností hledat co nejnižší hardwarové požadavky pro 
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aplikace. Osoba, která denně stráví u počítače pár desítek minut kontrolováním e-mailu a 

prohlédnutím pár internetových stránek, nepotřebuje stejný výpočetní výkon jako někdo, 

komu například běží celé hodiny na počítači náročné simulace či 3D modelování. 

Čím vyšší jsou hardwarové požadavky a výpočetní výkon, tím vyšší je spotřeba 

energie. Ekologicky šetrné produkty se dají poznat podle různých certifikací jako 

je například Energy Star (viz Příloha 3). Tato značka označuje spotřebiče s nízkou provozní 

spotřebou energie jak za provozu, tak i v pohotovostním režimu. Značku je možno spatřit 

na  monitoru při zapnutí, popřípadě je umístěna na zadní straně přístroje. V současnosti podle 

ní lze vybírat osobní počítače, monitory, faxy, scannery, faxy, kopírky a tiskárny, tedy 

kancelářskou a výpočetní techniku. 

Při pořizování nového vybavení se v žádném případě nelze starých zařízení z důvodů 

obsahu toxických látek zbavit prostým vyhozením do odpadků. Správný postup spočívá 

ve využití speciálních sběrných kontejnerů na elektroodpad, sběrných dvorů nebo služeb 

specializované firmy zabývající se ekologickou likvidací elektrospotřebičů. Tyto firmy 

vydávají certifikáty o ekologické likvidaci. 

Nejprve je dobré zvážit, zda je skutečně nutné kupovat nové zařízení a zda není možné 

staré zařízení modernizovat. V případě, že to není možné, musí být staré zařízení 

zneškodněno ekologickým způsobem. Stará zařízení mohou být předána prodejcům 

elektronických zařízení a specializovaným zpracovatelům, kteří se starají o sběr a bezpečné 

odstraňování starých počítačů a jiných technologií.  

Při nákupu nové technologie je tedy třeba dbát na šetrnost k životnímu prostředí. 

Nicméně je též nutné vyvážit všechna ekologická a ekonomická hlediska 

Při návrhu technologického centra a zejména při výběru vhodných diskových polí 

je nutné vzít do úvahy různé aspekty. Primárně je to výběr takového systému v takové 

hardwarové a softwarové konfiguraci, aby byl schopen uspokojit jak požadavky na zajištění 

provozu, tak i požadavky na co nejnižší spotřebu energií. Pomoci s výběrem vhodných 

technologií může například konsorcium 80 Plus, jehož cílem je certifikace a propagace 

takových IT systémů, které jsou energeticky efektivní. Specifikace energetické efektivity 

propagované tímto konsorciem přebraly i technologické společnosti dodávající zařízení pro 

ukládání a archivaci dat, které je aplikují do svých systémů. 
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Díky výše uvedenému je pro výrobce technologií a hardware obecně klíčové navrhovat 

a dodávat takové energeticky efektivní komponenty, aby se dařilo snižovat celkové 

energetické nároky celého technologického centra. Již dnes například lze na trhu nalézt 

společnosti využívající ve svých diskových polích speciálně navržené disky, které mají 

předdefinované konzistentní odběrové parametry. To umožňuje průběžnou náhradu starších 

energeticky náročných disků novými, při splnění přesně definovaných a nepřekročitelných 

požadavků na spotřebu elektrické energie. A protože disky v diskovém poli jsou tím 

největším konzumentem elektrické energie, přinášejí tyto inovace svým uživatelům 

při jejich expanzi nezanedbatelné úspory. 

3.1 Napojení TC na elektrickou rozvodnou síť 

Technologické centrum ORP je umístěno v budově městského úřadu Litoměřice. 

Pro potřeby zásobování technologického centra je použita vnitřní rozvodná síť úřadu. 

Z důvodu zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti celého systému elektrického 

napájení proti výpadku elektrické sítě a mechanického poškození elektrického vedení jsou 

do technologického centra ORP Litoměřice přivedeny dva nezávislé okruhy napájení 

220V/50Hz. Jedna větev elektrického vedení není zálohována proti výpadku. Druhá větev 

napájení je zálohována dieselovým generátorem, který zajistí dostatečný přísun elektrické 

energie po dobu výpadku, generátor lze v případě nouze ovládat i ručně viz příloha číslo 2. 

Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku 3. 
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Obrázek 3 Schéma napájení TC ORP Litoměřice 

zdroj [vlastní pořízení] 
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Celý systém napájení technologického centra je zajištěn tak, aby zvládl výpadek 

elektrické energie ze sítě. Tato situace je řešena instalací zdroje nepřetržitého 

napájení (viz Obrázek 4), který do milisekundy od výpadku elektrické sítě začne dodávat 

energii z interních baterií. Zdroj nepřetržitého napájení je však schopen dodávat elektrickou 

energii jen po omezenou dobu, která je závislá na kapacitě stupni nabití interních baterií 

zdroje. Zdroj nepřerušitelného napájení je tedy použit pouze pro překlenutí krátkých 

výpadků. V případě delšího přerušení dodávek elektrické energie slouží jako pomocný zdroj 

po dobu než dieselový agregát nastartuje a je schopen zásobovat technologické centrum 

elektrickou energií. 

 

 

 

Obrázek 4 Zdroj nepřerušitelného napájení 

zdroj: [vlastní pořízení] 
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Obrázek 5 Dieselový agregát 

zdroj: [vlastní pořízení] 
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3.2 Chlazení 

Servery a další zařízení IT infrastruktury při své činnosti přeměňují elektrickou energii 

na značné množství odpadního tepla. Místnost určená pro provoz technologického centra 

proto musí být vybavena klimatizační jednotkou, která odvede ohřátý vzduch mimo tento 

prostor a zajistí přívod čerstvého a chladnějšího vzduchu.  

Klimatizační systém se skládá ze dvou jednotek. Základem je kompresorový chladící 

okruh. Je v podstatě stejný jako chladící okruh v domácí chladničce. 

Ve vnitřní jednotce (ve výparníku), přes kterou proudí cirkulující vzduch z místnosti, 

dochází k odpařování chladiva (změna skupenství chladiva z kapalného na plynné). 

Při odpařování dochází k odebírání tepla z klimatizovaného prostoru, kdy je cirkulující 

vzduch nejenom ochlazen, ale i filtrován. 

Ve venkovní jednotce (v kondenzátoru) dochází opět ke zkapalnění chladící směsi, při 

kterém teplo odebrané z klimatizovaného prostoru je odváděno kondenzátorem do okolního 

venkovního prostoru. 

Chlazení technologického centra ORP Litoměřice je zajištěno běžnou nástěnnou 

klimatizací, která je schopna v místnosti udržet stálou teplotu 20 stupňů Celsia. 

3.3 Energetická náročnost variant výstavby 

Jak bylo napsáno v úvodu diplomové práce, lze pro výstavbu technologického centra 

ORP Litoměřice použít využít dvě varianty. První varianta počítá s nasazením serverové 

virtualizace a virtualizace úložišť, což vede k snížení počtu fyzických serverů a připojené 

diskové pole zaručí  vyšší odolnost proti ztrátě dat. Celé technologické centrum se tak skládá 

ze dvou hypervisorů a diskového pole k uložení virtualizovaných serverů (viz Obrázek 3). 

Druhá varianta nevyužívá virtualizační technologie a tak je pro zajištění stejného 

objemu služeb (viz Tabulka 1) potřeba devět serverů a šest osobních počítačů. Data jsou 

uložena přímo na serverech, takže není potřeba diskové pole. U této varianty lze snížit 

energetické nároky aplikací metod Green IT při nákupu ekologicky šetrnějšího hardware 

a ostatních prvků infrastruktury. 
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Obě varianty výstavby technologického centra mají stejné nároky na redundantní zdroj 

elektrické energie. U obou je zapotřebí zajistit zdroj nepřerušitelného napájení, záložní diesel 

agregát a instalovat dostatečně výkonnou klimatizaci. 
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4. Technologická náročnost 

V technologickém centrum ORP Litoměřice je v současnosti provozováno devět 

virtualizovaných serverů a šest  koncových PC, dva servery jsou provozovány 

na samostatném hardware. Rozdělení serverů je uvedeno v následující tabulce 

Tabulka 1 Servery v TC ORP Litoměřice 

Server Operační systém 

Agendový systém firmy VITA Microsoft windows XP proffesional 

Agendový systém firmy Triada Microsoft server 2008 R2 

Objednávkový a rezervační systém  Microsoft windows XP proffesional 

Software602 Form Server  Microsoft server 2008 R2 

GIS server Arcgis  Microsoft server 2008 R2 

GIS server Gramis  Microsoft windows XP proffesional 

Tmap server CentOS Linux 

Databázový server MySQL Ubuntu Linux 

Doménový controller Red Hat Enterprise Linux 

6 klientských PC pro vzdálený přístup Microsoft windows XP proffesional 

Zdroj [vlastní pořízení] 

4.1 Technologická náročnost realizace porovnávaných variant 

Obě varianty mají společné nároky na prostor a chlazení. Pro umístění 

technologického centra ORP Litoměřice byly využity stávající prostory, které byly stavebně 

upraveny tak, aby vyhovovaly běžným standardům. V prostorách technologického centra 

je instalována nástěnná klimatizace, zajišťující chlazení celé místnosti. Zabezpečovací 

zařízení je napojeno na pult centrální ochrany městské policie, která celý prostor monitoruje 

24 hodin denně. 

V uvažované variantě bez použití virtualizačních technologií by pro zajištění stejného 

objemu služeb technologického centra ORP Litoměřice jako v konkurenční variantě bylo 

zapotřebí devět serverů a šest osobních počítačů. Jako podpůrný hardware by bylo potřeba 

pořídit nepřerušitelný zdroj napájení a síťový přepínač. 

Virtualizovaná varianta je realizována dvěma hypervisory v roli hostitelských systémů 

pro virtualizaci, diskového pole pro ukládání datových úložišť virtualizovaných systémů. 

Součástí je i nepřerušitelný zdroj napájení a síťový přepínač.  
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4.2. Využití dostupných technologií virtualizace 

Virtualizace a nejen ta serverová je jedním z fenoménů současného IT a je jedním 

ze základních stavebních kamenů moderních datových a technologických center. Výpočetní 

výkon současných x64 procesorů, dostatečné množství dostupné pamětí a hardwarová 

podpora virtualizace od předních výrobců počítačového hardware, ulehčuje použití 

virtualizace jako hlavní metody konsolidace serverové infrastruktury. Málokdo dnes 

již uvažuje o tom, že by v dlouhodobé perspektivě provozoval datové či technologické 

centrum bez využití virtualizace. 

V následujících kapitolách představím jednotlivé virtualizační technologie trochu 

důkladněji. 

V dnešní době existují tři základní typy virtualizace: 

 Serverová virtualizace, 

 virtualizace úložišť, 

 virtualizace osobních počítačů. 

Z pohledu využití těchto technologií v rámci Technologického centra ORP Litoměřice 

jsou realizovány především virtualizace serverová a virtualizace úložišť. Virtualizace 

osobních počítačů není zatím nijak masivně nasazena a prozatím se o jejím využití ani 

neuvažuje.  

V následující tabulce jsou představeny příklady možných úspor při použití 

virtualizačních technologií oproti tradičnímu použití samostatných serverů.  
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Tabulka 2 Možné úspory nákladů při použití virtualizace 

Kategorie Možné úspory 

Úspory energie 300 až 600 $ na virtualizovaný server 

Úspory energie na chlazení Až 400 $ na virtualizovaný server 

Úspory hardwaru 2500 $ a více na virtualizovaný server 

Úspory za licence (Microsoft) 75 % podnikových licencí na virtualizovaný 

server 

Úspory za licence (open-source) Žádné, vyjma nákladů na podporu 

Úspory výkonu procesoru při použití 

platformy AMD 

15 až 65 % na procesor 

Slevy za energie (vybrané energetické 

společnosti) 

Až 50 % celkových nákladů na projekt 

Vládní slevy (federální, provinciální a 

státní) 

Proměnlivé slevy (daň z příjmů, slevy atd.) 

Prostorové úspory Více než 90% úspora místa (vychází 

z průměrných deseti virtuálních počítačů na 

jednoho fyzického hostitele) 

zdroj [2] 

4.2.1. Serverová virtualizace 

Trh v dnešní době poskytuje poměrně hodně technologií zaměřených na serverovou 

virtualizaci a minimálně tři produkty již dosáhly enterprise úrovně pro nasazení v datovém 

centru. Jedná se o následující platformy VMware vSphere 5, Citrix Xen Server a Microsoft 

Hyper-V. Správná volba virtualizační technologie datového centra má zásadní vliv 

na dlouhodobou strategii IT. 

Základem pro virtualizaci je je Hypervisor, což je jednoúčelový minimalistický 

operační systém vyvinutý a vyladěný pro virtualizaci. Hypervisor je zodpovědný 

za rozdělování celkového výpočetního výkonu, management paměti a management 

I/O operací. 

Před vlastním vysvětlením pojmu serverová virtualizace je vhodné si objasnit typy 

architektur a metod používaných pro virtualizaci serverů. Serverová virtualizace v počátcích 

fungovala tak, že virtualizační produkty pracovaly nad běžně používanými operačními 

systémy. Běžně používaný operační systém však má vždy vyšší spotřebu systémových 

zdrojů než jednoúčelový tenký operační systém vyvinutý a vyladěný pro potřeby 

virtualizace. Takovýto minimalistický operační systém je označován jako hypervisor. 
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Hypervisor přiděluje celkový výpočetní výkon, stará se o management paměti a management 

vstupně výstupních operací. Vlastní virtualizaci obstarává pro každý virtualizovaný server 

samostatná komponenta VMM – Virtual Machine Monitor, která zajišťuje komunikaci mezi 

virtuálním serverem a hypervisorem pracujícím přímo nad fyzickým hardwarem. V principu 

se v rámci VMM používají tři typy vitualizačních metod: 

Softwarová emulace hardwaru – Výhodou sotwarové emulace je absolutní nezávislost 

na hardwaru a možnost používat ve virtuálních serverech nemodifikované operační systémy. 

Nevýhodou jsou její požadavky na hardwarový výkon hypervisoru. 

Virtualizace s hardwarovou asistencí – S rostoucími požadavky na funkce 

virtualizačních technologií se výrobci hardwarových komponet začali zaměřovat 

na hardwarovou podporu virtualizace na úrovni procesorů, paměti, síťových karet 

a sběrnicových adaptérů. Přenesením některých činností přímo na hardwarové komponenty 

je možné minimalizovat virtualizační režii hypervisorů. 

Paravirtualizace je virtualizační metoda, vyžadující zásah do jádra virtualizovaného 

operačního systému. V jádře paravirtualizovaného operačního systému existují speciální 

podprogramy, které přesměrovávají vybrané instrukce, které by jinak byly vykonány 

hardwarem do hypervisoru přes takzvanou root partition, často nazývanou Domain0, nebo 

kontrolní doména. Výhodou paravirtualizace jsou obecně nižší nároky na výkon hypervisoru 

než u plné softwarové emulace. 

Každá z výše uvedených metod má své výhody i nevýhody a většina platforem používá 

více virtualizačních metod. 

Hypervisor firmy VMware nasazený v TC ORP Litoměřice používá všech třech výše 

popsaných metod a podle použitého hardwaru hypervisoru a nainstalovaného operačního 

systému ve virtuálním serveru se rozhoduje, které metody virtualizace bude pro konkrétní 

virtuální server používat. 
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Oproti tomu Xen Server a Hyper-V používají hardwarovou assistenci 

a paravirtualizaci, a proto vyžadují hardwarovou podporu virtualizace minimálně na úrovni 

procesoru. Pro paravirtualizaci musí procesor obsahovat 64 bitovou podporu, musí 

podporovat virtualizační instrukce a podporovat bezpečnostní rozšíření non eXecute nebo 

eXecute Disable. U současných enterprise serverů patří tyto vlastnosti k běžnému standardu 

a tudíž nepředstavují žádná omezení. 

Na tomto místě je vhodné si alespoň krátce představit jednotlivé virtualizační 

platformy. Hypervisor je jednou z důležitých komponent virtualizační platformy, avšak 

neméně důležitou komponentou je i software pro centrální správu virtuální infrastruktury.  

VMware Virtual Infrastructure 

VMware byla jednou z prvních firem podnikajících v oblasti serverové virtualizace, 

nejprve na platformě x86 a v současnosti je bezesporu leaderem trhu se serverovým 

a desktopovým virtualzačním softwarem. Společnost byla založena v roce 1998 ve městě 

Palo Alto v Kalifornii, kde má dodnes hlavní sídlo. V roce 2004 byla firma VMware koupena 

společností EMC Corporation, která je v současnosti jejím největším akcionářem. 

VMware uvedl již v roce 1999 svůj první virtualizační produkt nazvaný VMware 

Workstation, což byl na tehdejší dobu velmi vyspělý produkt. V roce 2001 VMware 

představil serverové virtualizační produkty VMware GSX Server a VMware ESX Server. 

GSX server se provozoval nad běžným operačním systémem, narozdíl od ESX serveru, který 

nepotřeboval běžný operační systém a běžel přímo nad hardwarem. V dnešní době 

se produkt GSX již dále nevyvíjí a je poskytován zdarma. ESX se i dnes jmenuje stejně 

a v částečně omezené verzi je k dispozici zdarma, ostatní verze s enterprise vlastnostmi 

a podporou centrálního managementu jsou poskytovány s komerční licencí. 

VMware dodává svůj produktový balík pod názvem Virtual Infrastructure. Jedná 

se v podstatě o kombinaci software obsahující hypervisor a virtualizační management 

nástroje integrované do produktu VMware vCenter. VMware před nedávnem uvedl na trh 

novou verzi své virtualizační infrastruktury. Tato verze posouvá společnost VMware o velký 

kus dopředu před konkurenci na poli serverové virtualizace a umožňuje firmě udržet 

si několikaletý náskok.  
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Citrix XenServer 

XenServer se začal vyvíjet jako výzkumný projekt na University of Cambridge. 

Vedením projektu byl pověřen odborný asistent Ian Pratt, který poté založil komerční 

společnost XenSource. Tato společnost v současné době vyvíjí XenServer jednak jako open 

source projekt a současně prodává a podporuje jeho enterprise verzi. První použitelná verze 

XenServeru byla na trh uvedena v roce 2003. V říjnu 2007 byla firma XenSource koupena 

společností Citrix Systems. Současně s tím došlo i k přejmenování produktů společnosti 

XenSource. XenExpress byl přejmenován na XenServer Express Edition a XenServer OEM 

Edition. Z XenServeru se stal XenServer Standard Edition a XenEnterprise byl přejmenován 

na XenServer Enterprise Edition. Hypervisor  XenServer je i se základním managementem 

poskytován zdarma, licencuje se až enterprise management software umožňující nasazení 

XenServeru ve velkých podnikových datacentrech. 

Hyper-V 

Společnost Microsoft není určitě zapotřebí představovat. Tato společnost v současné 

době hraje stále významnější roli v serverových a desktopových operačních systémech 

a přirozeně se také chce podílet na tak významném fenoménu, jakým dnes virtualizace je. 

Microsoft začal s virtualizací tak, že v roce 2003 koupil společnost Connectix, která 

již od roku 1997 vyvíjela produkt nazvaný Virtual PC určený pouze pro počítače Apple 

Macintosh, verze určená pro operační systém Windows přišla na trh až v roce 2001. 

Již během nákupu společnosti Connectix firmou Microsoft byla vyvíjena verze pro servery 

a první verze nového produktu Virtual Server pak byla na trh uvedena v roce 2003. 

Produkt Virtual Server je provozován nad běžným operačním systémem stejně jako 

výše uvedený VMware GSX Server. Software tohoto typu má svá výkonnostní omezení 

limitující jeho nasazení v produkčním podnikovém datovém centru. Proto Microsoft 

současně pracoval v rámci vývoje operačního systému Windows Server 2008 i na novém 

virtualizačním produktu nazvaném Microsoft Hyper-V. Produkt byl uvolněn v roce 2008 

jako placený produkt a v témže roce i jako Microsoft Hyper-V Server 2008 ve verzi 

s omezenou funkčností zdarma. 
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Většina uživatelů Hyper-V netrpělivě očekávala novou verzi Hyper-V, která měla 

obsahovat důležité technologie potřebné pro nasazení v enterprise datovém centru. 

Pro management virtuální infrastruktury firmy Microsoft slouží software stejné firmy určený 

pro centrální management infrastruktury pod názvem Microsoft System Center.  

Serverová virtualizace je z pohledu technologického centra ORP Litoměřice, 

vzhledem k objemu poskytovaných služeb, v dnešní době nezbytnou technologií. 

Technologické centrum ORP Litoměřice využívá serverovou virtualizace postavenou 

na technologiích společnosti VMware. Dnes je nasazení těchto technologií prakticky 

nepostradatelnou součástí IT správy serverů. 

Sdílení prostředků pomocí virtualizace tedy dovolí spustit více virtuálních serverů 

nebo osobních počítačů na jednom fyzickém serveru, což vede k snížení nákladů na spotřebu 

elektrické energie. Například místo deseti fyzických serverů se po použití virtualizace, 

použijí pouze dva fyzické servery a na každém poběží čtyři virtualizované servery. 

Což přináší následující benefity: 

 Snížení nákladů na hardwarovou údržbu a obnovu serverů, 

 zvýšení dostupnosti serverů, 

 zvýšení výkonu, 

 zjednodušení správy serverů. 

4.2.2 Virtualizace úložišť 

Virtualizace datových úložišť je dnes také velmi rozšířená technologie. Virtualizace 

úložiště obecně představuje logický abstrahovaný pohled na fyzická zařízení pro ukládání 

dat. Poskytuje metodu, pomocí které může velký počet uživatelů a aplikací přistupovat 

k úložišti bez starostí o to, kde je úložiště fyzicky umístěno a jak je spravováno. Umožňuje 

v daném prostředí sdílet fyzické úložiště mezi několika aplikačními servery a pohlížet 

(i z hlediska správy) na fyzická zařízení za virtualizační vrstvou, jako by se jednalo o jeden 

rozsáhlý fond úložišť bez fyzických hranic. 

Virtualizace úložiště se nejčastěji uplatňuje pro velká disková pole SAN, ale lze 

ji stejně tak dobře uplatnit pro rozdělení místního pevného disku ve stolním počítači 

na logické oddíly, jako pro pole RAID, správu svazků, virtuální paměť, systémy souborů 

nebo virtuální pásku. 
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Z pohledu Technologického centra ORP je technologie virtualizace datových úložišť 

velmi doporučované řešení. Důležitou vlastností této virtualizace je možnost zrcadlení 

diskového pole z jednoho diskového pole na druhé fyzické diskové pole. Tento postup 

zvyšuje bezpečnost důležitých dat proti ztrátě a poškození. 

4.2.3 Virtualizace stolních PC 

Virtualizace stolních počítačů představuje nové a atraktivní možnosti, kterými 

IT specialisté mohou poskytovat a spravovat firemní stolní počítače a flexibilně reagovat 

na nejrůznější potřeby uživatelů. Virtualizované stolní počítače mohou být hostovány 

na klientovi, například pomocí programu Microsoft Virtual PC, nebo centralizovány 

na serverech v technologickém centru – takové řešení se často označuje názvem 

infrastruktura virtuálních stolních počítačů VDI.  

V modelu hostovaném na klientovi je úzká závislost mezi hardwarem a operačním 

systémem přerušena díky virtualizaci hardwaru. V jediném fyzickém počítači tak lze 

provozovat několik hostovaných operačních systémů, které jsou navzájem izolovány 

a chráněny. 

Z pohledu Technologického centra ORP je tento způsob virtualizace spíše směrem, 

kterým je vhodné se v budoucnu ubírat. Zatím se rozšířeně využívají nástroje jako 

je VirtualPC, Sun VirtualBox apod. Tyto technologie se zatím používají ke spuštění starších 

aplikací na novějším operačním systému, nebo k oddělení pracovního a osobního rozhraní 

na osobním počítači, popřípadě oddělení pracovního a testovacího prostředí.  

Využití virtualizace stolních počítačů, kdy instalace operačního systému proběhne na 

serveru a uživatelé se mohou do svého pracovního prostředí připojit odkudkoli, je zatím 

malé. Zjednodušení správy stolních počítačů díky této technologii je ovšem velmi vysoké. 

Je možné takto vytvořit standardní pracovní plochu pro zaměstnance celé organizace. Zatím 

však cena jedné virtualizované stanice stojí stejně jako normální stolní PC.  

Výhody řešení Virtualizace stolních PC jsou: 

 Lepší podpora flexibilních forem práce, například práce z domova nebo sdílení 

pracovního místa několika pracovníky, 

 zvýšené zabezpečení dat a lepší plnění požadovaných pravidel, 

 snadnější a efektivnější správa klientského operačního systému a aplikací. [2] 
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4.3. Hrozby v technologickém centru ORP Litoměřice 

4.3.1 Technické hrozby provozu hardware a software  

Servery 

HW porucha jednoho serveru (taková, která způsobí celkový výpadek stroje a jeho 

nedostupnost v infrastruktuře TC ORP) serverové virtualizace v stávající HW redundantní 

konfiguraci TC ORP nezpůsobí výpadek poskytovaných služeb delší než několik minut, 

virtuální stroj bude automaticky nastartován na jiném hostitelském systému. Porucha 

Management serveru nezpůsobí výpadek služeb TC ORP, pouze nebudou po dobu jeho 

opravy k dispozici některé nástroje pro správu. 

Disková úložiště  

Porucha jednoho pevného disku v každém RAID setu konfigurovaného diskového 

úložiště nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných TC ORP. RAID sety jsou konfigurovány 

jako RAID6, takto mohou bez dopadu na poskytování služeb vypadnout až dva pevné disky 

v každém z nich. 

Klimatizace 

Porucha klimatizační jednotky může způsobit nežádoucí zvýšení teploty 

v technologické místnosti a poruchu serverů nebo diskových polí. Klimatizační jednotka 

není z důvodů prostorových nároků na vybudování záložního chladícího okruhu zdvojena. 

Nežádoucí zvýšení teploty nemá zásadní vliv na chod technologického centra po dobu 

výměny klimatizační jednotky. 

Monitorovací systém 

Veškeré zásadní parametry technologické místnosti a zařízení v ní, jako 

je motorgenerátor, UPS, klimatizace apod., jsou sledovány monitorovacím systémem. 

Automatizovaným vyhodnocováním nestandardních stavů lze předejít větším výpadkům. 

UPS 

Porucha elektroniky UPS neohrozí za běžné situace (nepřerušovaná dodávka 

elektrické energie z rozvodné sítě) provoz TC ORP. Napájení TC ORP bude v případě 

takové poruchy UPS pokračovat bez výpadku z rozvodné sítě. 
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Dieselagregát 

Porucha dieselagregátu neohrozí za běžné situace (nepřerušovaná dodávka elektrické 

energie z rozvodné sítě) provoz TC ORP. Jeho technický stav je tedy podrobován 

pravidelným technickým kontrolám, včetně funkčních s doplňováním paliva, aby byl 

v případě výpadku dodávky elektrické energie schopen provozu. Motorgenerátor je vybaven 

funkcí automatické regulace otáček.  

4.3.2 Bezpečnostní hrozby provozu hardware a software 

Vnější hrozby 

Mezi největší nebezpečí patří neznámé útoky z Internetu. V technologickém centru je 

proto nasazen firewall v kombinaci se systémem IPS, takto pak lze s velkou účinností 

TC ORP ochránit před útoky zvenčí, nebezpečí napadení infrastruktury je tedy nízké. Ostatní 

internetové hrozby jsou dostatečně pokryty AntiX řešením (antivirus, antispam, 

antispyware). Celý systém je nepřetržitě monitorován a obsluha dostává pravidelná hlášení 

o provozu systému, a proběhlých událostech. 

Vnitřní hrozby 

Mezi vnitřní hrozby patří především nedokonale zabezpečený přístup 

do technologické místnosti a její nesprávné umístění v rámci budovy. Například umístění 

v podkroví zvýší nároky na chlazení v letních měsících. Při výběru vhodného prostoru pro 

umístění technologického centra je proto nutné zvážit následující parametry: 

• Nosnost podlahy a střechy (transformátor, motorgenerátor, klimatizační jednotky, 

čerpadla), 

• zavážecí koridor – bezbariérový průchod pro materiál a technologie. 

• voda a její vyústění v objektu. Instalace zpětných klapek na potrubí kanalizace 

povrchové vody vně objektu, 

• disposice pro fyzickou bezpečnost vstupu, 

• další parametry jen pro ilustraci: ochrana proti přepětí, ochrana proti EM radiaci, 

fyzicky oddělená kancelářská část pro bezpečnostní dohled, energetické centrum, 

požární oddělení skladu PHM, oddělení IT přístupu, více organizací v budově, 

materiál skeletu a obvodových stěn budovy, okna, materiál dveří, zámkové vložky 

a další. 
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Zabezpečení přístupu do technologického centra ORP Litoměřice je řešeno dveřmi 

zabezpečenými elektronickým zámkem s definovanými pravidly pro jeho odblokování. 

Jak systém elektronického zámku, tak i bezpečnostní čidla uvnitř místnosti jsou napojena 

přímo na pult centrální ochrany městské policie. Vnitřní hrozba z hlediska zabezpečení proti 

neoprávněnému vstupu je tedy nízká. 

Další hrozbou, a to jak vnější, tak vnitřní, je zabezpečení všech management konzolí 

jednotlivých systémů. Přihlašování, případně pokusy o přihlášení do konzolí jsou logovány 

pro případné budoucí vyhodnocování. Management pro provoz TC ORP zásadních 

HW i SW částí je zabezpečen heslem s přiměřenou složitostí. 

Ani sebelepší technologie ovšem nezajistí bezproblémový a hladký provoz. 

Technologické centrum nelze provozovat bez zkušeného provozního personálu a správců 

jednotlivých technologií. Případné chyby je nutné odhalit ještě dříve, než k nim může dojít. 

Provozní technický personál musí zajistit a dodržovat stanovený plán preventivních 

prohlídek. Doby reakcí na opravy technologických celků musí být zajištěny konkrétními 

servisními smlouvami s jasně danými termíny pro návrat do normálního stavu s dostatečnou 

sankcí při neplnění. Bez výjimky musí platit pravidlo - nikdy nevstupovat do stanovené 

rezervy příkonu.  

Ke krizovým situacím sice dochází jen ve výjimečných případech, ale i tak je nutná 

jejich simulace a nácvik úkonů k odstranění krizového stavu až do fáze, kdy dojde 

k zautomatizování postupů při řešení krizových situací. Problémy analyzovat, najít slabá 

místa a poučit se. K běžným úkolům technického personálu patří tedy i provádění 

optimalizace provozu technologického centra. 
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5. Ekonomické zhodnocení a volba optimální varianty 

5.1 Popis metod měření 

Vlastní měření spotřeby elektrické energie jsem pro obě varianty prováděl po dobu 

66 dní v termínu od 18. 01. 2014 do 24. 03. 2014. Výkon jednotlivých zařízení byl měřen 

dvěma přístroji pro měření spotřeby elektrické energie Energy Logger 4000 (viz Obrázek 7), 

které měřily výkon technologického centra ORP Litoměřice a jednoho stolního PC, jejichž 

skutečně přijatý výkon byl zaznamenáván každou minutu. Výkon serveru DELL PowerEdge 

R620 byl měřen pomocí interního managementu serveru (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 Management konzole serveru DELL PowerEdge R620 

zdroj [vlastní pořízení] 

Naměřené hodnoty z přístrojů Energy Logger 4000 byly přeneseny na paměťovou 

kartu a pomocí software dodaného k měřicímu přístroji vyexportovány do formátu CSV 

a následně importovány do databáze MySQL. Z databáze byl pak SQL dotazem získán denní 

průměrný výkon. Celkem bylo za sledované období naměřeno cca 95000 hodnot v každém 
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přístroji. Důvodem k výpočtu průměrných denních hodnot je to, že server DELL PowerEdge 

R620 poskytuje pouze denní průměr naměřených hodnot. 

Samotný výpočet celkové ceny za spotřebovanou elektrickou energii byl prováděn 

podle následujícího vzorce 

𝐶 = 𝑃 ∗  𝑇 ∗  𝑆 , 𝑘de  

C    celková cena [Kč] 

P    výkon [kW] 

T    čas [počet hodin] 

S    sazba [Kč/kWh] 

Výsledná cena za den je tedy součinem průměrného denního skutečně přijatého 

výkonu v kilowattech, počtu hodin za den a sazby za jednu kilowattu v korunách. Výkon 

je dán naměřenými hodnotami, počet hodin za den je konstanta a jako sazbu jsem použil 

hodnotu 4,37 Kč za jednu kilowatthodinu.  Sazba je získána ze smlouvy města Litoměřice 

s dodavatelem elektrické energie. 

Tabulka 3 Energy Logger 4000 technické parametry 

Technické parametry 

Rozměry (Š x V x H) 164 x 82 x 83 mm 

Měření spotřeby 1 Wh až 9999 kWh Rozlišení 0,1 W 

Druh zobrazení LCD 

Doba záznamu (max.) 4320 h 

Třída přesnosti ±(1 % + 1 digit) 

Rozsah činného výkonu 1,5 až 3500 W 

Rozsah zobrazení 0,001 až 9999 kWh 

Frekvence 50 Hz 

Rozsah činného proudu 0,01 až 15 A 

Provozní napětí (text) 230 V/AC 

Hmotnost 240 g 

Zdroj [návod k přístroji Energy Logger 4000] 
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Obrázek 7 Energy Logger 4000 

zdroj: [vlastní pořízení] 

5.2 Varianta bez použití virtualizace 

Pro výpočet ceny energie v této variantě byly použity naměřené hodnoty skutečně 

přijatého výkonu serveru DELL PowerEdge R620 vynásobené devíti a hodnoty měření 

stolního PC vynásobené šesti. Důvodem je zachování stejného počtu serverů a osobních 

počítačů jako ve variantě s virtualizací. Výpočtem dle výše uvedeného vzorce jsem dospěl 

k částce 4 342,03 Kč, což jsou náklady na elektrickou energii za kalendářní měsíc 

(viz Tabulka 4). 

Ročně by tedy technologické centrum ORP vybudované a provozované ve variantě 

nevyužívající virtualizaci spotřebovalo elektrickou energii v celkové hodnotě  

52 104,38 Kč. 
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Graf 1 ukazuje vývoj průměrného skutečně přijatého výkonu [W] varianty bez použití 

virtualizace za celé sledované období. Oproti konkurenční variantě je možné na průběhu 

výkony sledovat znatelné výkyvy, je to způsobeno nárazovými požadavky na výkon 

hardware a i tím, že v noci, kdy je už po pracovní době, servery neobsluhují tolik požadavků. 

 

Graf 1 Průměrný denní výkon varianty bez virtualizace za celé měřené období 

zdroj [vlastní pořízení] 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrného denního výkonu ve wattech, 

serveru DELL PowerEdge R620 a osobního počítače. Dále pak hodnoty denního 

průměrného výkonu devíti serverů a šesti osobních počítačů a celková částka 

za spotřebovanou elektrickou energii za každý den a celková suma za kalendářní měsíc. 
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Tabulka 4 Výpočet měsíčních nákladů varianty bez použití virtualizace 

datum 

denní průměrný výkon [W] 

cena 

[Kč/den] 

server 

DELL 

PowerEdge 

R620  

1 PC 
9 serverů a 

6 PC 

23.2.2014 100 77 1 362 142,85    

24.2.2014 75 87 1 197 125,54    

25.2.2014 106 102 1 566 164,24    

26.2.2014 96 106 1 500 157,32    

27.2.2014 91 89 1 353 141,90    

28.2.2014 79 84 1 215 127,43    

1.3.2014 99 85 1 401 146,94    

2.3.2014 103 93 1 485 155,75    

3.3.2014 90 79 1 284 134,67    

4.3.2014 100 92 1 452 152,29    

5.3.2014 81 95 1 299 136,24    

6.3.2014 94 77 1 308 137,18    

7.3.2014 88 99 1 386 145,36    

8.3.2014 95 81 1 341 140,64    

9.3.2014 95 76 1 311 137,50    

10.3.2014 83 82 1 239 129,95    

11.3.2014 92 100 1 428 149,77    

12.3.2014 91 86 1 335 140,01    

13.3.2014 78 98 1 290 135,30    

14.3.2014 84 103 1 374 144,11    

15.3.2014 98 102 1 494 156,69    

16.3.2014 84 105 1 386 145,36    

17.3.2014 101 91 1 455 152,60    

18.3.2014 105 78 1 413 148,20    

19.3.2014 100 104 1 524 159,84    

20.3.2014 78 97 1 284 134,67    

21.3.2014 109 108 1 629 170,85    

22.3.2014 90 76 1 266 132,78    

23.3.2014 97 108 1 521 159,52    

24.3.2014 82 94 1 302 136,55    

Cena za měsíc: 4 342,03 Kč  

zdroj [vlastní pořízení] 
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5.3 Varianta s použitím virtualizace 

Výpočet ceny energie v této variantě byly realizován za použití reálných hodnot, 

naměřených přístroji Energy Logger 4000. Jeden byl připojen přímo na přívod 

technologického centra a jeden měřil spotřebu běžného osobního počítače. 

Výpočtem dle výše uvedeného vzorce jsem dospěl k částce 2 622,45 Kč, což jsou 

náklady na elektrickou energii za kalendářní měsíc (viz Tabulka 5). 

Ročně tedy technologické centrum ORP ve variantě nevyužívající virtualizaci 

spotřebuje elektrickou energii v hodnotě 31 469,39 Kč. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrného denního výkonu 

technologického centra ORP Litoměřice ve wattech, celková částka za spotřebovanou 

elektrickou energii za každý den vypočítaná dle výše uvedeného vzorce a celková suma 

za kalendářní měsíc daná součtem denní spotřeby za jeden kalendářní měsíc. 
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Tabulka 5 Výpočet měsíčních nákladů varianty s použitím virtualizace 

datum 
denní 

průměrný 

výkon [W] 

cena 

[Kč/den] 

23.2.2014 705 73,92    

24.2.2014 714 74,85    

25.2.2014 706 74,10    

26.2.2014 709 74,37    

27.2.2014 704 73,83    

28.2.2014 821 86,14    

1.3.2014 866 90,83    

2.3.2014 859 90,07    

3.3.2014 860 90,25    

4.3.2014 861 90,25    

5.3.2014 859 90,14    

6.3.2014 866 90,79    

7.3.2014 860 90,17    

8.3.2014 859 90,07    

9.3.2014 858 90,04    

10.3.2014 859 90,05    

11.3.2014 859 90,06    

12.3.2014 859 90,08    

13.3.2014 858 89,95    

14.3.2014 856 89,82    

15.3.2014 863 90,52    

16.3.2014 859 90,09    

17.3.2014 860 90,22    

18.3.2014 860 90,22    

19.3.2014 861 90,32    

20.3.2014 861 90,29    

21.3.2014 859 90,04    

22.3.2014 863 90,56    

23.3.2014 860 90,19    

24.3.2014 860 90,25    

Cena za měsíc: 2 622,45 Kč  

zdroj [vlastní pořízení] 
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Graf číslo 2 znázorňuje vývoj denního průměrného výkonu ve wattech za celé období 

měření. 

 

Graf 2 Průměrný denní výkon varianty s virtualizací za celé měřené období 

zdroj [vlastní pořízení] 

Nárůst  naměřených hodnot výkonu od začátku měsíce března v grafu 2 je způsoben 

migrací dalších serverů do virtuálního prostředí. Tato změna v počtu provozovaných 

virtuálních serverů vedla k vyššímu využití hardware nasazených hypervisorů, zejména 

procesorů a pamětí. Zvýšení naměřeného výkonu, ale nemá na celkový výsledek měření 

podstatnější vliv, vzhledem k téměř dvojnásobnému naměřenému výkonu konkurenční 

varianty. 

5.4 Optimální varianta 

Pro porovnání variant byla získána data jak přímým měřením, tak i výpočtem 

(v případě varianty bez použití virtualizace). Dopočítání hodnot bylo provedeno záměrně 

tak, aby obě varianty poskytovaly stejný objem služeb. 
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Graf 3 Náklady za rok 

zdroj [vlastní pořízení] 

Srovnáním roční ceny spotřebované elektrické energie na provoz obou variant 

technologického centra ORP Litoměřice jsem došel k závěru, že pro městský úřad 

Litoměřice je z hlediska nákladů na elektrickou energii výhodnější zvolit a provozovat 

variantu používající virtualizaci (viz Graf 3). 

Cena za spotřebovanou elektrickou energii však není jediným měřítkem výhodnosti 

zvolené varianty. K ceně je nutno připočítat cenu za hardware a licenci virtualizačního 

prostředí, což ovšem není předmětem mé diplomové práce. Takže nelze jednoznačně 

prohlásit, že virtualizace je tou nejvýhodnější variantou pro výstavbu technologického 

centra. Vždy záleží na konkrétních požadavcích konkrétní firmy a požadovaného objemu 

poskytovaných služeb.  
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Graf 4 Počet serverů, od kterého se vyplatí virtualizovat 

zdroj [vlastní pořízení] 

Z grafu 4 je vidět, že v tomto konkrétním případě a při tomto objemu poskytovaných 

služeb se jeví jako vhodnější budovat virtualizované technologické centrum od hranice 

tří fyzických serverů, což odpovídá například obecnímu úřadu obce o přibližně šesti tisících 

obyvatel. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit energetickou a technologickou náročnost 

výstavby a provozu virtualizovaného technologického centra obce s rozšířenou působností. 

Jako měřítko k určení nákladů na jeho provoz byla zvolena celková spotřeba elektrické 

energie za rok vyjádřená v korunách. Posuzovány byly dvě varianty, jedna s použitím 

virtualizace a konkurenční varianta bez virtualizace. 

Údaje potřebné k výpočtu ceny spotřebované elektrické energie byly měřeny dvěma 

přístroji Energy Logger 4000 zapojenými na přívod elektrické energie do technologického 

centra a jednoho PC po dobu 66 dní. Dále byly z interního měřiče serveru DELL PowerEdge 

R620 získány údaje o výkonu jako základ pro zjištění typické spotřeby jednoho serveru. 

V teoretické části práce byly vysvětleny pojmy jako technologické centrum, Green IT 

a popsáno konkrétní technologické centrum provozované na městském úřadě v Litoměřích. 

Bylo objasněno jaká je energetická náročnost výstavby virtualizovaného technologického 

centra a konkurenční varianty bez použití virtualizace. Bylo popsáno jaké virtuální servery 

jsou v technologickém centru provozovány, jak je řešeno chlazení a zabezpečení prostor 

technologického centra. Diplomová práce obsahuje vyčerpávající popis dostupných metod 

virtualizace, a to od serverové, přes virtualizaci datových úložišť, až po osobní počítače. 

S provozem jakékoliv, tedy i IT infrastruktury, jsou vždy spojeny hrozby. Ve své práci jsem 

se snažil jednotlivé oblasti hrozeb identifikovat a popsat. 

Samotnému výpočtu a porovnání naměřených hodnot je věnována praktická část 

práce. Je v ní vysvětleno, jak bylo samotné měření prováděno. Obsahuje tabulky naměřených 

denních průměrů výkonu obou porovnávaných variant. A nakonec je vybrána optimální 

varianta s menšími ročními náklady na elektrickou energii.  

V technologickém centru ORP Litoměřice je virtualizováno a provozováno celkem 

devět serverů a šest stolních PC. Výpočty potvrdily předpokládaný výsledek. Z hlediska 

celkové spotřeby elektrické energie zvítězila právě varianta počítající s virtualizací 

technologického centra. I když samotný hypervisor i diskové pole mají vyšší spotřebu než 

jednotlivý server, je to z důvodu vyšší hardwarové konfigurace hypervisoru a náročnosti 

provozovaného virtualizačního software, tak je to stále méně než devět samostatných serverů 

a šest PC. Virtualizace se proto v dnešní době stává trendem pro zajištění vysoké dostupnosti 

provozovaných aplikací. Modelováním hypotetického technologického centra obsahujícího 
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šest osobních počítačů a jeden až devět serverů jsem dospěl k závěru, že bereme-li v úvahu 

celkovou spotřebu elektrické energie jako jediné hledisko k určení nákladů, vyplatí 

se virtualizovat od hranice tří serverů, viz Graf 4. 

Dříve znamenal každý další kus hardwaru v serverovně nárůst nákladů jak na údržbu, 

tak i v oblasti lidských zdrojů. Pomocí virtualizace lze lépe a s menšími nároky na personál 

zabezpečit bezproblémový chod provozovaných aplikací než jak je tomu u fyzického 

hardwaru. A to navíc bez potřeby dalších rozsáhlých investic do zařízení. 

Vývoj IT infrastuktury firem a i úřadů dnes začíná směřovat směrem k Cloud 

computingu. Uživatelé se v budoucnu nebudou nemuset zajímat o to, na který konkrétní 

server se připojují či jak je zajištěna síťová dostupnost. Ani o to na jakém diskovém poli 

se jeho data právě nacházejí. Cílem přesunu aplikací do Cloudu, ať již privátního nebo 

veřejného, je poskytnout uživateli funkční služby bez ohledu na možné výpadky fyzických 

komponent infrastruktury. K zajištění Cloudových služeb již dnes firmy budují velká 

datacentra s cílem snížit náklady na provoz. Tato datacentra mají ale stále vysokou spotřebu 

elektrické energie. Ta je použita nejen na provoz samotného hardware, ale významná část 

je využita na chlazení celé infrastruktury. Aplikace metod Green IT povede v budoucnu 

k zajištění větší „ekologizaci“ celého IT sektoru a pomůže snížit emise skleníkových plynů. 
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Výkladový slovník 

Antispam je software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci 

nevyžádané e-mailové pošty. 

Antispyware je software, jehož úkolem je odstraňovat či blokovat spyware, což 

je program, který využívá internetové stránky k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho 

uživatele. Existují ale i spyware odesílající hesla a čísla kreditních karet nebo spyware 

fungující jako zadní vrátka. 

Antivirus je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci 

počítačových virů a jiného škodlivého software. 

Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/Antivirov%C3%BD_program] 

Cloud je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií. 

Lze ho charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech 

na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového 

prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí 

(za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací 

se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, 

až po operační systémy provozované v prohlížečích. 

Zdroj  [http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing] 

CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový 

formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, 

ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka. Hodnoty položek mohou být 

uzavřeny do uvozovek, což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text položky 

obsahuje uvozovky, jsou tyto zdvojeny. Jelikož se v některých jazycích včetně češtiny čárka 

používá v číslech jako oddělovač desetinných míst, existují varianty, které používají jiný 

znak pro oddělování položek než čárku, nejčastěji středník, případně tabulátor (taková 

varianta se pak někdy označuje jako TSV, Tab-separated values). Variantu se středníkem 

(ale stále pod názvem CSV) používá např. Microsoft Excel v české verzi Microsoft Windows 

(řídí se oddělovačem zadaným v Místním a jazykovém nastavení). Díky jednoduchosti, 

nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného software se tento formát používá pro 

výměnu informací mezi různými systémy. Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/CSV] 
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Deduplikace je speciální technika komprese dat, která zabraňuje ukládání stejných 

datových bloků na jednom úložišti. Účelem deduplikace je úspora místa na datovém úložišti. 

Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/Deduplikace] 

Desktop - pod tímto pojmem se většinou rozumí klasické PC, které je možno používat 

samostatně. 

Firewall je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu 

mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, 

že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od 

sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat 

(zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už 

poměrně nedostatečné, modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu 

spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS. 

Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/Firewall] 

Green IT podle komplexnější definice znamená výrobu, navrhování, použití 

a likvidaci počítačů, serverů a souvisejících zařízení jako monitorů, tiskáren, komunikačních 

zařízení a dalšího hardware, a to všechno účinně s minimálním nebo žádným dopadem na 

životní prostředí. Cílem Green IT je snížit používání nebezpečných materiálů, 

maximalizovat energetickou účinnost a podporovat recyklovatelnost a biologickou 

rozložitelnost jak výrobků, tak odpadů. 

Groupware (též se používá výraz systémy pro podporu spolupráce) zahrnuje 

počítačové nástroje napomáhající ke spolupráci lidí (např. pracovníků) na nějakém 

společném díle. Pomocí nich jednotliví členové skupiny mohou komunikovat, sdílet různé 

dokumenty a organizovat svoji spolupráci. Do groupwaru patří elektronická pošta, diskusní 

fóra, chaty, kalendáře, úkoly a další. Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/Groupware] 

Hypervisor též Virtual Machine Monitor, Virtual Machine Manager. VMM 

je v informatice označení pro jednu z technik virtualizace hardwaru počítače, která 

umožňuje na jednom počítači spustit zároveň více operačních systémů. Hypervisor je pro 

hostovaný systém nejvyšším arbitrem, který řídí přístup virtualizovaných počítačů 

(hostovaný systém, anglicky guest) k hardwaru počítače (hostitelský systém, hostitel, 

anglicky host), řídí jejich běh a zároveň je od sebe odděluje. 

Zdroj  [http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypervizor] 
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Konsolidace serverů - smyslem konsolidace je převést stávající fyzické systémy 

do virtuálního prostředí a provozovat je všechny na jednom nebo několika málo fyzických 

strojích. Konsolidace serverů je hlavním důvodem pro zavádění systémové virtualizace. 

Jedná se zpravidla o první krok v procesu virtualizace firemní infrastruktury. 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní 

vlastněný společností Sun Microsystems, dceřinou společností Oracle Corporation. Jeho 

hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za 

úspěšného průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, 

tak pod komerční placenou licencí. MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní 

probíhá – jak už název napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL 

databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. Pro svou snadnou 

implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační 

systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký 

podíl na v současné době používaných databázích. 

Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL] 

Snapshot je standardní termín pro schopnost zaznamenat stav paměťového zařízení 

k danému okamžiku, určená pro rychlou obnovu dat. Zdroj [http://www.netguru.cz/odborne-

clanky/snapshoty-zpsob-jak-posunout-zalohovani-a-obnovu-dale.html] 

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních 

databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný 

dotazovací jazyk). Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/SQL] 
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x64 je v informatice označení generace 64bitových procesorů pro počítače IBM PC 

kompatibilní. Procesor je zpětně kompatibilní s 32bitovou (viz x86). Hlavní výhodou 

nastupujícího 64bitového režimu je odstranění limitu přímé dostupnosti paměti nad 4 GiB 

operační paměti RAM. Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/X64] 

x86 je v informatice označení několika rodin instrukčních sad pro procesory navazující 

na 16bitový procesor Intel 8086. Označení x86 též definuje hardwarovou počítačovou 

platformu (architekturu) označovanou jako IBM PC kompatibilní. Protože byl termín „x86“ 

zaveden až po uvedení procesoru Intel 80386, typicky se při použití označení „x86“ 

předpokládá, že daný procesor je alespoň 32bitový (tj. 80386 nebo novější, protože tyto 

procesory jsou schopné zpracovávat strojové instrukce původního 16bitového režimu pro 

zajištění zpětné kompatibility). Zdroj [http://cs.wikipedia.org/wiki/X86] 
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Příloha 1: Fotovoltaické panely na střeše sídla společnosti Google 

 

 

zdroj [http://en.wikipedia.org/wiki/Googleplex] 
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Příloha 2: Dálkové ovládání dieselového agregátu 

 

 

zdroj [vlastní pořízení]  
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Příloha 3: Energy Star 

 

 

zdroj [http://www.eu-energystar.org] 
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Příloha 4: Naměřená data za celé sledované období 

Datum 

Prům. výkon [W] 

Technologické 
centrum 

DELL 
PowerEdge 

R620 
1PC 

18.1.2014 718 80 82 

19.1.2014 714 105 102 

20.1.2014 712 80 99 

21.1.2014 709 106 85 

22.1.2014 710 106 86 

23.1.2014 708 103 82 

24.1.2014 707 95 97 

25.1.2014 711 77 88 

26.1.2014 712 85 83 

27.1.2014 707 101 78 

28.1.2014 707 83 87 

29.1.2014 705 100 84 

30.1.2014 705 100 100 

31.1.2014 703 75 84 

1.2.2014 703 103 78 

2.2.2014 709 107 78 

3.2.2014 713 90 93 

4.2.2014 702 96 102 

5.2.2014 709 91 86 

6.2.2014 704 101 91 

7.2.2014 707 89 91 

8.2.2014 704 91 105 

9.2.2014 711 90 100 

10.2.2014 713 83 94 

11.2.2014 704 97 89 

12.2.2014 710 108 76 

13.2.2014 703 104 91 

14.2.2014 704 99 100 

15.2.2014 704 81 86 

16.2.2014 707 99 91 

17.2.2014 712 96 76 

18.2.2014 707 106 96 

19.2.2014 709 78 75 

20.2.2014 707 87 108 

21.2.2014 707 106 103 

22.2.2014 708 89 85 

23.2.2014 705 100 77 
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Datum 

Prům. výkon [W] 

Technologické 
centrum 

DELL 
PowerEdge 

R620 
1PC 

24.2.2014 714 75 87 

25.2.2014 706 106 102 

26.2.2014 709 96 106 

27.2.2014 704 91 89 

28.2.2014 821 79 84 

1.3.2014 866 99 85 

2.3.2014 859 103 93 

3.3.2014 860 90 79 

4.3.2014 861 100 92 

5.3.2014 859 81 95 

6.3.2014 866 94 77 

7.3.2014 860 88 99 

8.3.2014 859 95 81 

9.3.2014 858 95 76 

10.3.2014 859 83 82 

11.3.2014 859 92 100 

12.3.2014 859 91 86 

13.3.2014 858 78 98 

14.3.2014 856 84 103 

15.3.2014 863 98 102 

16.3.2014 859 84 105 

17.3.2014 860 101 91 

18.3.2014 860 105 78 

19.3.2014 861 100 104 

20.3.2014 861 78 97 

21.3.2014 859 109 108 

22.3.2014 863 90 76 

23.3.2014 860 97 108 

24.3.2014 860 82 94 

zdroj [vlastní pořízení] 

 


