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Anotace 
V předložené diplomové práci jsem se zabýval instalací a konfigurací virtuálního 

výpočetního prostředí ve středně velké firmě Czech Aerosol, a.s. V první části práce jsem 

uvedl stav datového centra podniku, ve kterém pracuji a toto datové centrum se podobá 

datovým centerům mnoha malých a středních firem v různých průmyslových odvětvích. 

V další části jsem se zabýval výběrem softwarového řešení pro konsolidaci serverů 

v datovém centru jejich virtualizací s použitím technologie a vybral jsem software 

VMware vSphere. Hledal jsem vhodný způsob konfigurace s ohledem na to, že v malé a 

střední firmě bývá většinou jen jeden správce, který spravuje celé výpočetní prostředí. 

Zabýval jsem se instalací a konfigurací hypervizorů, nastavením virtuální komunikace a 

propojením virtuálních switchů se switchi fyzickými, zabýval jsem se instalací a 

konfigurací správcovského prostředí, vytvořením virtuálních serverů, vytvořením templatů, 

a zajištěním dostupnosti těchto virtuálních serverů. Dále jsem se zabýval nastavováním 

přístupových práv, řízením zdrojů a škálováním. V závěru jsem se pokusil zhodnotit přínos 

provedené virtualizace. To, co jsem ve své práci neuvedl, je zálohování, připojení a správa 

diskových úložišť a instalace záložních zdrojů napájení. Tyto instalace byly provedeny, ale 

rozsah diplomové práce mi nedovoluje je popsat. 

 

Klíčová slova: VMware vSphere, hostitel, host, virtualizace, konsolidace, hypervizor 

Summary 
In this thesis I dealt with installation and configuration of virtual computational 

environment in middle-sized company Czech Aerosol, a.s. In the first part of the thesis I 

described the status of data centre of the company where I work (where I am employed) 

and this data centre is similar to date centers of many small and middle-sized companies in 

various industrial branches. In the next part (of the thesis) I dealt with selection of software 

solution for server consolidation in data centre by their virtualization with use of 

technology and I chose VMware vSphere software. I searched for the appropriate way of 

configuration with respect to the fact, that there is usually only one administrator in small 

or middle sized companies who administers the whole computational environment. I dealt 

with the hypervisor installation and configuration, with virtual communication settings and 

with linking of virtual switches with physical switches.  I dealt with installation and 

configuration of administrator environment by creating of virtual servers, creating of 

"templates" and with availability arrangement of these virtual servers. Further I dealt with 

access rights by sources management and by scaling. In the end I attempted to assess 

(evaluate) the benefits of virtualization made. The fact which I did not detail in my thesis 

is, data backup, linking and administration of disk storages and installation of backup 

sources of power resources. These installations were made but the extent of the thesis does 

not enable me to describe them. 

Keywords: VMware vSphere, host, virtualization, consolidation, hypervizor 
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1. Zkratky 
ROI -  Return On Investment (návratnost investice) ROI je poměrovým 

ukazatelem, je proto uváděna v procentech ROI = (NQB/NC) × 100% 

NQB -   čistý měřitelný přínos - rozdíl mezi přínosem dosaženým prostřednictvím 

zvažované investice ve srovnání se stávajícím (nebo alternativním) postupem 

NC -   čisté náklady - rozdíl mezi celkovými náklady na zvažované investice a 

náklady spojené se stávajícím (nebo alternativním) postupem (které nemusí být vůbec 

žádné). 

TCO -   Total Cost of Ownership (celkové náklady na pořízení a držení) TCO je 

sumou veškerých nákladů, uvádí se v korunách nebo v jiné sledované měně 

OS –   Operační systém 

IS –   Informační systém 

VM -  Virtuální počítač   

VA  -  Virtuální Appliances  

STM -  Site Recovery Manager 

FT -   Fault tolerance 

HA -  High availability 
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2. Úvod 
Malá / střední firma je místo mnoha změn. Konkurenční boj a v posledních letech i 

hospodářská a finanční krize nutí tyto firmy ke snižování nákladů, zvyšování produktivity, 

optimalizaci procesů, k optimalizaci organizačních schémat, restrukturalizacím, fůzím, 

štěpení, hledání nových příležitostí, trhů a mnoha někdy velkým změnám. Jako správce IT 

ve společnosti Czech Aerosol, a.s. musím dbát na to, aby oddělení ITC bylo na tyto změny 

připraveno, aby informační systém byl natolik otevřený a připravený v co nejkratším 

možném čase podchytit všechny změny, které nastanou v legislativě, v podnikových 

procesech, ale i mnohdy nejrůznějších požadavcích zákazníků. Czech Aerosol je středně 

velká firma s cca 220 zaměstnanci. Jedná se o společnost s mnohaletou tradicí, která má 

české vlastníky. Vznikla rozdělením společnosti Lybar, a.s. (značky Lybar, Biolit, Coyote), 

Zabývá se tím, že pro vendory earosolových výrobků zajišťuje technický vývoj, výrobu a 

sleduje pro ně legislativní náležitosti pro prodej ve všech dotčených zemích. S počtem 60 

milionů kusů výrobků dodaných na zakázku patří Czech Aerosol, a.s. k největším 

zakázkovým výrobcům ve střední Evropě. V portfoliu výrobků je zastoupana vlasová 

kosmetika, tělovou kosmetika, přípravky pro domácnost, insekticidy, přípravky pro 

motoristy a přípravky pro psy a kočky. Včetně všech jazykových mutací a velikostí balení 

je v portfoliu cca 800 druhů výrobků v různých jazykových mutacích a velikostech obalů. 

Pro své zákazníky zajišťuje Czech Aerosol výběr a nákup surovin, jednicového materiálu a 

obalů. Zajišťuje značení skupinových a paletových označení podle požadavků nejen svých 

zákazníků, ale i jejich odběratelů. To všechno dohromady klade veliké nároky na celý 

informační systém.  

V roce 2005 Czech Aerosol, tehdy ještě jako Lybar implementoval ERP systém K2 od 

společnosti K2 atmitec. Pro serverovou infrastrukturu nakoupil devět serverů Dell s OEM 

Windows 2003 Standard edition, Do té doby pouřívaný Novell Directory Services 

z Novellu 4.11  nahradil Active Directory od Microsoftu. Z databáze Progress přešel na 

MS SQL 2000. Další výrazná změna se dotkla také desktopů. Všechny aplikace se z nich 

přestěhovaly na terminálové servery s nainstalovaným Citrix Metaframem. Na desktopech 

zbyl pouze webový ICA klient pro Citrix a na několika málo z nich pak zbyla nějaká ta 

dožívající aplikace. Všechny soubory a dokumenty souborového systému, všechna data 

uživatelů, data ERP systému a všechny e-maily se přestěhovaly na Data Storage Emc
2
. 
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Toto řešení se velmi osvědčilo, zvláště proto, že společnost používala velké množství 

zastaralých pracovních stanic s různými OS. Tato nemalá investice, ale od roku 2005 

značně morálně a technicky zastarala. Proto jsem zkoumal, jak zajistit obnovu vybavení 

data centra a ochranu vynaložené investice. V posledních několika letech se velmi 

prosazuje virtualizace. Marketingové materiály virtualizačních nástrojů vyzdvihují výhody 

vizualizace. Než malá/ střední firma investuje do ITC, chce mít jistotu, že investice přinese 

maximální výsledky. Také ITC oddělení, které musí zajistit dostupnost dat a aplikací,  

bojuje s omezeným rozpočtem, chce maximální funkčnost s co nejmenšími náklady na 

pořízení a provoz.  

Abych mohl posoudit vhodnost virtualizace pro malou/ střední, zkoumal jsem 

problematiku virtualizace z několika pohledů. Z pohledu software, jsem zkoumal to, jak 

pokrývá potřeby naší firmy, jeho rozšířenost, jeho škálovatelnost pro případ nenadálého 

rozšíření firmy a podporu ze strany výrobce.  

Popis současného stavu 

 

V době příprav na virtualizaci provozoval Czech Aerosol tyto servery: 

a) Primární doménový server 

b) Záložní doménový server, který zároveň hostí MS SQL server 2000. pro databázi 

OLAP z dat ERP systému, databáze pro docházkový systém ADS a databáze pro 

evidenci počítačů systémem AuditPro.  

c) File server  

d) Čtveřice terminálových serverů s instalovaným software prostředím Citrix 

XenApps verze 5. Na nich je nainstalovaná a uživatelům napublikovaná většina 

aplikací používaných ve firmě. 

e) Poštovní server, s nainstalovaným poštovním serverem Kerio  Connect. Uživatelé 

přistupují k mailům a groupwareovým službám z Webového rozhranní. Dále je zde 

nainstalován produkt Secure Gateway, pro přístup k publikovaným aplikacím 

z Internetu. 

f) SQL server s nainstalovanou produkční a testovací databází MS SQL serveru 2000 

pro ERP systém K2 společnosti K2 atmitec. 

g) Proxy server a firewall Kerio Control 



Jiří Machovec:  Konfigurace virtuálního výpočetního prostředí v malé/ střední firmě 

 

2012 Stránka 4 
 

h) Web Interface pro Citrix 

Obr. 1 Schéma serverové infrastruktury v datovém centru 
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Obr. 2 Uspořádání serverů v rámu a mimo něj 

Servery, které již nejsou využívány, ale jsou udržovány pro potřeby přístupu k historickým 

datům: 

i) EDI server 

j) Linuxový server s IS ProFIS 

k) Server s OS Novell 4.11 

 

K ukládání dat bylo použito diskové pole EMC – 300 o kapacitě 1,7 TB s rychlými disky. 

To bylo rozděleno do třech lunů (pro File system, pro poštovní server a pro databázi SQL). 

Zálohování bylo prováděno softwarem Veritas na zařízení LTO2 s páskovým robotem pro 

8 pásek LTO2. 

V areálu společnosti je vytvořena LAN síť o rychlosti 100 Mb/s strukturovanou metalickou 

kabeláží, budovy jsou vzájemně propojeny optikou rychlosti 100 Mb/s. Switche se 

používají od firmy 3com, optické převodníky od firmy IMC. 

V systému pracuje 120 uživatelů. Do systému přistupují do prostřednictvím webového 

klienta Citrix Xen App a spouští a provozují aplikace na terminálových serverech. To, 

spolu se Secure Gateway, umožňuje práci v systému i přes vzdálený přístup. Vzhledem 
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k tomu, že i  v roce 2011 bylo v LAN připojeno ještě cca 30 PC s OS Windows 98, 

nezbývalo, než toto řešení zachovat. 

Na serverech popsaných pod bodem a) až g) byl nainstalován operační systém MS 

Windows server 2003 Standard koupený v OEM verzi. K němu bylo zakoupeno 100 

licencí Windows CAL a Windows terminal server CAL. Desktopy nejsou zařazeny 

v doméně.     

Na všechny servery a na diskové pole Emc
2 

pořízené v roce 2005 byla zakoupena záruka 

s dobou reakce 4 hodiny pro 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. V roce 2008 byla toto záruka 

prodloužena ještě o dva roky. V roce 2010 tato záruka skončila úplně a není možné ji 

prodloužit. To staví management firmy spolu s IT oddělením před otázku - co dál?  

Bylo rozhodnuto, že se bude konsolidovat serverová infrastruktura pomocí virtualizace. 

Toto rozhodnutí se týkalo hardware, operačních systémů i aplikačního software 

používaného ve firmě. Konfigurací vybraného nástroje virtualizace na platformě VMware 

se zabývá tato práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Machovec:  Konfigurace virtuálního výpočetního prostředí v malé/ střední firmě 

 

2012 Stránka 7 
 

3. Výběr a vlastnosti vybraného softwarového řešení 
 

3.1. Virtualizace 
 

Ve své bakalářské práci [16] jsem dospěl k závěru, že virtualizace je v současné době pro 

malou a střední firmu velmi vhodným řešením pro vybudování ifrastruktury IS. 

Připomenu, že termínem virtualizace se označuje souhrn technologií, které mají za cíl 

vytvořit abstrakční vrstvu mezi hardwarovými prostředky počítače a softwarem, který na 

nich běží. Uspořádání hardware a software je při virtualizaci takové, že, umožňuje 

k systémovým zdrojům přistupovat jako k množině výkonu bez ohledu na jejich fyzické 

charakteristiky, pomocí kterých k nim uživatelé obvykle přistupují. Termín "server" se tak 

neomezuje jen na svou fyzickou podobu (počítač), ale skupinou dostupných zdrojů. 

Virtualizace pak umožňuje na jednom fyzickém serveru provozovat více serverů 

virtuálních. 

3.2. Výběr SW řešení 
Pro malé/ střední firmy, které v drtivé většině používají servery na platformě Windows je 

potřeba počítat s virtualizačními nástroji z nabídky pro plnou virtualizaci. VMWare server 

a Hyper-V i Xen server nabízejí propracované, dostatečně spolehlivé a srovnatelné řešení. 

Všechna tato řešení by se v podmínkách firmy Czech Aerosol dala použít. Na počátku 

výběru jsem uvažoval tak, že jsem vyšel z místních podmínek. Ty jsou dány především 

současným stavem softwarového vybavení. Czech Aerosol používá nástroj Xen App od 

společnosti Citrix pro virtualizaci aplikací. Za poměrně příznivých finančních podmínek 

by se dalo upgradovat na XenDesktop, což je nástroj pro virtualizaci desktopů od 

společnosti Citrix. Proto jsem jako horkého kandidáta na hypervisor pro Czech Aerosol 

zvolil XenDesktop s tím, že chci pečlivě prozkoumat, jestli se touto předběžnou volbou 

nepřipravím o nějaké podstatné služby, které nabízí Hyper-V nebo VMWare.  

Toto porovnání není snadné udělat a rozhodně ne jen na základě marketingových 

materiálů, které sice všichni výrobci nabízí, ale všichni v nich nabízejí všechno a nejlépe. 

A z nedokonalosti systému se v těchto materiálech snadno vytvoří marketingová výhoda. 

Udělat porovnání pouze podle nich by bylo zavádějící. Proto jsem se snažil najít nějaké 

praktické zkušenosti s porovnávanými nástroji pro virtualizaci. [3] 
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Graf společnosti Gartner, který udává podíl na trhu jednotlivých virtualizačních nástrojů 

v roce 2008 a udává také předpoklad podílu na trhu pro rok 2012, může trochu napovědět, 

kdo je lídrem trhu. 

 

Obr. 1 Podíl virtualizačních nástrojů na trhu v roce 2008 [3],  [4] 

 

 

Obr. 2 Předpoklad podílu virtualizačních nástrojů na trhu v roce 2012 [3] 
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Abych porovnal vlastnost jednotlivých řešení, použil jsem tabulku 

z www.windowsportal.cz a ověřil jsem si, její platnost. 

 

Obr. 3 Porovnání vlastností hypervisoru [3] 

Pro porovnání funkcí řešení od jednotlivých výrobců mi zase posloužil zdroj na 

www.windowsportal.cz.  

 

Obr. 4 Obr. funkcí jednotlivých hypervisorů [3] 

Komponenta DRS, která nabízí úspory energie, ale pro malou/ střední firmu s dvěma až 

třemi hypervizory nemá moc velký význam. Navíc jí VMWare nabízí až v té nejdražší 

verzi, to je ve verzi Enterprise, na kterou správce z malé firmy ani nepomyslí. Podobné je 

to i s komponentou Fault Tolerance. Tato komponenta nabízí nulový výpadek dostupnosti 

http://www.windowsportal.cz/
http://www.windowsportal.cz/
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VM při výpadku hypervizoru, ale VMWare jí nabízí až v té nejdražší verzi. 

Funkcionality datastorage je další velmi důležitou věcí pro porovnání. Opět jsem použil 

tabulku z www.windowsportal.cz i když konfigurací datastorů jsem se v této diplomové 

práci nezabýval.  

 

Obr. 5 Porovnání funkcí Storage [3] 

Z výše uvedených dat vyplývá, že Citrix nemá žádný Cluster File Systém. Ve výše 

uvedené tabulce se ale neuvádí, že používá Global File Systém (GFS), který je součástí 

linuxového jádra XenServeru .  

Networking je další oblastí, kterou je potřeba porovnat. 

 

Obr. 6 Porovnání funkcí Networking [3] 

 

http://www.windowsportal.cz/
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Protokol IPv6 je pro XenServer 5.5 dostupný. Funkce Distrbuted switch, je sice velmi 

zajímavá, ale pro malou/ střední firmu není nezbytná. Ve VMware se dodává zase až 

v nejdražší distribuci. 

Porovnáním všech výše uvedených vizualizačních nástrojů a jejich vlastností, jsem dospěl 

k názoru, řešení Hyper–V i XenDesktop by pro firmu bylo dostatečné.  

Kromě dalších skutečností jsem zvažoval ještě tyto vlastnosti nabízených systémů.  

VMWare má integrované zálohování (výhoda). Hyper-V má podle tabulek má srovnatelné 

parametry jako VMWare, protože Fault Tolerance apod. se ve VMware vyskytuje jen 

v nejdražších licencích. Nevíhodou Hyper-V je to, že musí mít dostupnou Active direktory 

mimo virtualizovanou infrastrukturu, pro správný běh Cluster Shared Volume a pak, že 

umožňuje přiřadit VM jen 4 CPU a protože používáme SQL, OLAP a terminály nemohl 

jsem vyloučit, že budeme potřebovat více CPU výkonu. Další věcí je, že Microsoft sice 

říká, že Hyper-V je zdarma a skutečně je, ale pro správu si v podstatě musíme koupit 

produkty z rodiny Systém Center. Hyper-V také neumožňuje do VM promapovat jakýkoliv 

fyzický HW – USB, SCSI apod. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem k rozšíření, funkčnosti a široké podpoře jsem 

po poradě s vedením společnosti nakonec zvolil řešení od VMware. Nebylo to pro mě 

jednoduché opustit pro mě horkého kandidáta Xen server od společnosti Citrix, ale 

vlastnosti VMware a hlavně podíl na trhu mě přesvědčily. Hlavně s ohledem na další 

možnosti rozšiřování. Po provedeném srovnání všech produktů jsem nabyl přesvědčení, že 

směr dalšího vývoje určuje VMware a ostatní jen horko těžko dohánějí náskok, který 

VMware má. 

Když byl vybrán výrobce vizualizačního software, pustil jsem se do výběru té správné 

distribuce. Pro malou/střední firmu je vždycky důležité co nejlépe využít balík peněz na 

takovouto investici naplánovaný. Proto se co nejvíce zvažuje poměr cena/ využitelný 

výkon. Z tohoto hodnocení nakonec nejlépe vyšel Essential Plus Kit. Ten nabízel pro naši 

firmu ty nejdůležitější komponenty. Data recovery, High Avalability a vMotion. To, co by 

se mi líbilo a tato distribuce nenabízí, jsou: Fault tolerance, DRS a Storage vMotion. 

Hlavně Storage v motion mě velice lákalo, ale musel jsem uznat, že se bez něj naše firma 

obejde. 

Všechny tyto komponenty a jejich funkce jsou popsány v textu dále. Na následujícím 

obrázku je přehled prodávaných distribucí s výčtem komponent, které obsahují. 
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Obr. 7 Distribuce VMware vSphere 
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3.2.1. Infrastruktura řešení 

Diplomová práce se zabývá konfigurací virtuálního výpočetního prostředí v malé/ střední 

firmě. V jednotlivých kapitolách bylo popsáno, jaké řešení jsem zvolil, jak jsem při 

konfiguraci postupoval, ale je také potřeba odhalit infrastrukturu tohoto řešení. Mnohé 

napoví následující schéma. 

Ethernet

 Redundant virtual infrastructure layer – VMWare ESX servers

Logical (virtual) servers

Full redundant (dual) 

fiber channel path

2x  HW server

Tape backup - autoloader

x - +

hp  surestore autoloader

 SAN disc array 

redundant 

Backup server

VMWare vCenter

W2K3 SRV

 SAN disc array 

EMX CX300

Citrix farma

DC1 DC2/PS

FS/WSUS

Kerio Mail 

server/Kerio 

Connect

Citrix Secure 

Gateway/Web 

Interface

Kerio Firewall /

Kerio Control
SQL 1 SQL 2

Aplikační 

server

DC1 DC2

L
Y

B
A

R

 

Obr. 8 Základní schéma infasruktury 

Jak je ze schématu patrné, pro celé řešení postačili tři servery. Na jednom serveru je OS 

Windows 2008R2 Standard. Tento jednoprocesorový server slouží jako Backup server a je 

na něm nainstalován VMware vCenter. Zbývající dva dvouprocesorové (čtyřjádrové) 

servery s 80 GB RAM slouží jako hypervizory. Na nich je nainstalován VMware vSphere 

4.1. Pro oba tyto servery byla zakoupena licence MS Windows 2008R2 DataCenter a 

umožňuje nainstalovat na tyto hypervizory tolik Windows VM, kolik je potřeba (kolik 

umožní hardware hypervizorů). Jak je ze scghematu potrné, jsou to dva doménové řadiče, 

dva SQL servery, aplikační a souborová server, mail  server a citrixová farma. Kromě toho 

jsou zde linuxové applience. Jedna pro  spolupráci s UPS, druhá pro Kerio Control a třetí pro 

DataRecovery. 

Kromě serverů infrastruktura obsahuje dvě disková pole, Jedno nové FC pole použité jako 

produkční, a jedno staré pole z původního řešení pro backup. Dále je zde pro zálohy 

použita pásková knihovna LTO4 a dva managovatelné switche. 
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3.3. Vlastnosti VMware 
Společnost VMWare nabízí produkt VMWare vSphere. [1], [3], Toto řešení je založené na 

enginu, který je nainstalován přímo na fyzickém serveru a nepotřebuje další operační 

systém. Engin je vytvořen v jazyce C a označuje se jako hypervisor. Má za úkol 

zprostředkovat hardwarové zdroje všem nainstalovaným virtuálním strojům s jejich 

vlastním operačním systémem. Nad hypervisorem se nejčastěji instalují OS Windows nebo 

některá z distribucí Linuxu. Na následujícím obrázku můžeme vidět architekturu 

hypervisoru. Je na něm znázorněn hardware serveru reprezentovaný CPU, operační pamětí, 

síťovou kartou a pevným diskem. Hypervisor je reprezentován produktem ESX Server 

nebo bezplatnou verzí ESXi. Hypervisor virtualizovaným operačním systémům vytváří  

virtuální CPU, operační paměť, síťové rozhraní a diskový prostor.  

 

 

Obr. 9 Architektura hypervisoru VMWare vSphere 
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Technologie VMware je složena z těchto komponent: 

VMware vSphere client – Konsole s kompletní sadou nástrojů pro správu 

Update manager – je správce pro aktualizaci VMware pro všechny, předplatitele roční 

podpory 

Consolidated Backup – je nástroj pro streamování dat na pásku páskového zařízení nebo na 

disk s použitím snímků. Pracuje v online i offline režimu. Podporuje i zálohování na úrovni 

souborů, inkrementální zálohování a úplné bitové kopie celého virtuálního počítače. 

Podporuje úložiště přístupné prostřednictvím SCSI, NAS, DAS a SAN. 

 

Obr. 10 Consolidated Backup 

 

High Availability – komponenta pro vysokou dostupnost. Je schopná po výpadku 

fyzického serveru zabezpečit na něm automatický start virtuálních serverů a to i 

v předepsaném pořadí. Během doby výpadku mohou VM běžet na jiném fyzickém serveru 

v tomtéž clusteru. 

VMFS (Virtual Machine File systém) – je to souborový systém používaný ke správě všech 

kontejnerů, které hostí soubory virtuálních počítačů. Jednou z jeho vlastností je to, že je 

schopen sdílet připojení ke kontejneru s více hostitelskými servery. Tuto službu 

zabezpečuje spolu s použitím komponenty HA.  
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Obr. 11 Činnost systému souborů VMFS 

Virtual SMP – Tato komponenta představuje engine virtuálního symetrického 

multiprocesingu. Ten umožňuje virtuálnímu počítači přistupovat k jednomu a více jádrům 

procesoru. V současné době až ke čtyřem jádrům. 

DPM (Distributed Power Management) – tato komponenta zabezpečuje spolu s DRS 

(Distributed Resource Scheduler) zapínat a vypínat úsporný režim fyzických serverů 

v souvislosti s požadavky uživatelů.   

Storage Vmotion – představuje nedestruktivní živou migraci disků virtuálních serverů 

z jednoho diskového subsystému na jiný diskový subsystém. Údržba diskových 

subsystémů s touto komponentou nevyžaduje odstávku systému. 

 

Obr. 12 Schema Storage Vmotion 
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Vmotion – komponenta pro nedestruktivní živou migraci virtuálního serveru z jednoho 

hypervizoru  na jiný hypervizor. 

DRS – Distributed Resource Schedule je komponenta, která sleduje využívání fondu 

zdrojů hypervizorů a alokuje dostupné zdroje mezi virtuálními počítači.  

S pomocí nástroje Vmotion dokáže při nedostatku zdrojů přesunout virtuální počítač na 

jiného hostitele s více dostupnými zdroji nebo naopak přesunout, uspat málo využité 

hypervizory a VM na nich běžící přesunout jinam.    
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4. Hypervizor a virtuální komunikace 

4.1. Hypevizor 
 

Základní návrh HW infrastruktury pro malou/ střední firmu  vychází z osvědčeného 

modelu. Použijí se dva výkonné fyzické servery určené pro virtualizaci (Hypervisory). 

Každý z těchto serverů se nadimenzuje tak, aby sám dokázal poskytnout dostatečnou 

kapacitu výpočetních zdrojů pro všechny potřebné virtuální servery. Pro tyto dva 

hypervizory se použije společné datové úložiště (diskového pole). Pro zajištění redundance 

by bylo dobré, mít diskové pole dvě, ale z důvodu finanční náročnosti a dobré spolehlivosti 

diskových polí se používá jen jedno, ale toto diskové pole má klíčové komponenty v 

redundantní konfiguraci. Tato konfigurace tak velmi výrazně zvyšuje dostupnost 

infrastruktury i při výpadku některé komponenty či celého serveru. Uvědomíme-li si, že 

většinu infrastuktury datového centra středně velkého podniku zajišťují dva fyzické 

servery a jedno diskové pole, je nám jasné, že konektivita těchto serverů do sítě LAN a 

jejich konektivita s diskovým polem musí být velmi dobře zajištěna. Pokud jsme si pro 

virtualizaci našich serverů vybrali VMWare, máme pro konfiguraci hypervizorů dvě 

možnosti. ESX server existuje ve dvou verzích ESX a ESXi . Obě varianty mají své 

výhody i své nevýhody, ale než tyto rozdíly zmíním,  povím, že v drtivé většině instalací se 

instaluje ESXi.   Verze ESXi má velmi malý istalační soubor o velikosti několika desítek 

MB. Dá se instalovat jak z DVD, a spuštět z USB klíče, který je součástí serveru. 

Hypervisor tak nepotřebuje interní disky, které jsou v dnešní době velmi drahé.V době 

nákup však cena HDD byla poměrně nízká a my se rozhodli takto získaný prostor použít 

pro různé testovací servery, tzv. šablony apod..  Některé fyzické servery mají obraz 

instalace ve svém firmware. ESXi servery nedisponují po instalaci servisní konzolí na 

rozdíl od ESX verze. To je na jedné straně bezpečnostní výhoda, protože není možné přes 

servisní konzoli instalaci ESXi serveru napadnout, ale také trochu nevýhoda při řešení 

servisních zásahů tam, kde je omezená infrastruktura datového centra. Service Console, se 

používá pro správu ESX hostitele. ESX je k dispozici jako boot DVD instalovatelný obraz. 

ESXi Embedded je software, který je před-instalován jako firmware V serverovém 

fyzickém hardwaru nebo vypálen na externí USB klíč od dodavatele hardwaru.  
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V ESX / ESXi architektuře, řídí hypervisor ve virtuálních strojích přístupu CPU, paměti, 

disk a síťové rozhraní bez přímého přístupu k základnímu hardware. ESX / ESXi 

hypervizor se nazývá VMkernel. VMkernel přijímá požadavky (ROM virtuální stroje na 

zdroje z virtuálního stroje (VMM monitorem) a převádí požadavky na fyzický hardware. 

ESX / ESXi hostitel může být přístupný prostřednictvím několika vložených rozhraní: 

 

• VMware vSphereTM Klient (připojen přímo k počítači nebo VMware Server 

vCenterTM) 

• VMware vSphere Command-Lirte rozhraní (vCLI) 

• VMware vSphere API / SDK 

• Common Information Model (CIM) 

CIM je standard řízení, které je podporováno Distributed Management Task Force.  

Většina z informací, které můžeme najít přes rozhraní CIM je také k dispozici 

prostřednictvím vSphere API. Ale některé informace jsou k dispozici pouze 

prostřednictvím CIM, včetně „zdravotního“ stavu hardwaru hostujícího ESX/ESXi. 

ESX / ESXi je podporován na procesorech Intel, Xeon a výše, nebo AMD Opteron. ESX / 

ESXi podporuje 64-bitový VMkernel. Hostitelé s procesory 32-bit nejsou podporovány, ale 

ESX / ESXi nabízí podporu pro 32-bitové i 64-bitové hostované operační systémy. 
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Obr. 13 VMWare ESX a ESXi [2]  

 

Úplný seznam podporovaného hardwaru a hostovaných operačních systémů pro ESX a 

ESXi, je uveden v kompatibility průvodci na http://www.vmware.com/ 

resources/guides.html. 

Hostitel ESX má Service Console, ze které můžeme spravovat hostitele z command řádku. 

Servisní konzole používá 64-bit  linuxové jádro kompatibilní s RedHat Enterprise Linux 

Server (RHEL) 5.2, CentOS 5.2 a rovnocenných systémů Linux. Servisní konzole 

poskytuje prostředí pro spouštění, sledování a správu celého ESX hostitele. 

Než začneme instalovat ESX nebo ESXi server, ještě jednou se přesvědčíme, že náš 

hardware je pro tuto instalaci připraven z hlediska kompatibility. Vyhneme se tím mnoha 

potížím. Pro instalace v naší firmě jsem měl k dispozici dva servery IBM system x3650 

M3, každý se dvěma čtyř-jádrovými procesory  Xeon E5630, dvěma Gigabitovými 

síťovými kartami, se 146 GB pevnými disky a se 112 GB RAM.  

Instalace ESXi probíhá podle instrukcí po nabootování z instalačního DVD bez jakýchkoli 

problémů a zvládne jí asi každý průměrný uživatel PC. Během procesu instalace ESXi, 

můžeme nakonfigurovat některé aspekty hostitele, jako je jeho název hostitele a IP adresa, 

kterou chceme hypervizoru přiřadit. Můžete si vybrat diskové zařízení, na které budeme 

instalaci softwaru provádět. Mě se osvědčilo zvolit pevný disk serveru. 
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DCUI uživatelské prostředí je podobné systému BIOS počítače a ovládá se pouze 

klávesnicí. K DCUI lze přistupovat z fyzického hostitele ESXi. Chceme-li začít 

přizpůsobení nastavení systému, stiskněte klávesu F2. Velmi doporučuji pečlivě nastavit IP 

adresu. 

 

Obr. 14 VMWare ESX a ESXi uživatelské rozhranní [5]  

 

Uživatelské jméno administraci hostitele ESXi je root. Ve výchozím nastavení není heslo 

nastaveno. Je nutné nastavit heslo pro uživatele root, jinak bychom se nemohli přihlásit  k 

IP hostitele ESXi s vSphere Clientem. Chceme-li nastavit heslo uživatele root, vybereme 

položku Nastavit heslo a stiskněte klávesu Enter. Pokud rozhranní nahlásí chybu, tak naše 

heslo není pravděpodobně dostatečně složité. Obecně platí, že heslo, musí mít více než 

osm znaků, a že má alespoň jedno velké písmeno, jeden znak malého písmena a jednu 

číslici. 

 

Uzamčení režimu zakáže veškeré přímé root ovládání ESXi strojů. Následné změny místní 

hostitel musí být provedeno pomocí Active Directory uživatelského účtu, který je přihlášen 

k serveru vCenter Server s vSphere Client nebo vCLI. 

 Můžeme použít také lokální uživatelský účet, který je definován na hostiteli. Ve výchozím 

nastavení, žádné místní uživatelské účty v systému ESXi neexistují. 
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 Tyto účty mohou být vytvořeny pouze před povolením režimu uzamčení v vSphere Client 

zasedání přímo v systému ESXi. Změny jsou omezeny na hostitele právy přidělenými  

tomuto uživateli lokálně na tomto počítači. 

 

Chceme-li povolit nebo zakázat režim uzamčení, vybereme položku Konfigurace režimu 

uzamčení a stiskneme Enter. Vybereme, zda chcete povolit nebo zakázat. 

 

Obr. 15 VMWare ESX a ESXi nastavení parametrů [6]  

 

Je nutné nastavit IP adresu ESXi hostitele. Ve výchozím nastavení je DHCP přidělena 

adresa, což pro hostitele ESXi není příliš vhodné. Chceme-li změnit nebo nastavit základní 

nastavení sítě, použijeme DCUI nebo vSphere Client. 

 

Z DCUI, můžete změnit název hostitele, IP nastavení (jako IP adresa, maska podsítě, 

výchozí brána) a DNS servery. Můžeme také upravit síťový adaptér pro řízení sítě, 

konfiguraci VLAN nastavení pomocí IPv6 konfiguraci (což jsem zatím nedělal) a nastavit 

vlastní přípony DNS. 
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Můžeme restartovat řízení sítě (bez nutnosti restartu systému), je dobré vyzkoušet 

nastavení sítě (pomocí ping příkazu), a zakázat řízení sítě. 

Direct Console umožňuje změnit rozložení klávesnice (výchozí je angličtina a pro 

konfiguraci ji není nutné měnit), zobrazit informace o podpoře a licenci. 

 

K řešení problémů umožňuje povolit nebo zakázat službu odstraňování potíží. Ve 

výchozím nastavení je vypnuté. Služby řešení potíží má tyto možnosti: 

 

• Místní Technická podpora režim (TSM) - Pro řešení problémů lokálně 

• Dálková Technická podpora režimu Servis (SSFI) - Pro řešení problémů na dálku, 

pomocí SSH klienta, například, PuTTY 

 

Je dobrým zvykem, aby služba řešení problémů byla vypnutá, dokud nejsou nějaké potíže s 

produktem VMware a dokud není nutné si vyžádat zásah technické podpory k řešení 

problému. 

 

Poslední dvě nastavení na této obrazovce vám umožní obnovit konfiguraci systému a vrátit 

výchozí nastavení a instalovat vlastní rozšíření nebo balíčky, které jsme přidali do počítače 

(této volby jsem nevyužil). 

4.2. Virtuální komunikace 
 

VMware a jeho síťové funkce umožňují, aby spolu komunikovaly hypervizory, virtuální 

stroje s jinými vrtualálními a fyzickými stroji, umožňují správu ESX / ESXi hostitele a 

umožňují přístup k VMkernel IP storage a provádět VMware VMotion migraci. Nevhodná 

nebo špatná konfigurace ESX/ESXi sítí může negativně ovlivnit provoz a správu 

virtuálních strojů, provoz úložiště a mohou velmi negativně ovlivnit provoz celé sítě. 

4.2.1. Virtuální síť a virtuální switch 

Virtuální síť poskytuje síť pro hostitele a virtuálních stroje, které používají virtuální 
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přepínače. Virtuální přepínač řídí síťový provoz mezi virtuálními stroji a linky na 

vnější sítě. Kombinuje šířku pásma více síťových adaptérů a balancování provozu mezi 

nimi. Základním prvkem virtuální sítě je virtuální switch. Virtuální přepínač je softwarový 

prvek ve VMkernelu, který poskytuje síťovou konektivitu pro ESX / ESXi hostitele. 

Všechny síťové komunikace se provozují na jednom nebo více virtuálních switchích. 

Virtuální přepínač umožňuje připojení pro virtuální stroje pro komunikaci mezi nimi, ať už 

jsou na stejném fyzickém počítači nebo na jiném fyzickém počítači. Virtuální přepínač 

umožňuje připojení pro správu sítě na počítačích ESX a pro servisní konzole na hostitele 

ESX. Umožňuje také připojení pro přístup k IP storage. Virtuální přepínače pracují na 2. 

vrstvě OSI modelu. Sice nemůžeme mít dva virtuální přepínače mapovány na stejné 

fyzické síťové kartě (NIC), ale můžete mít dva nebo více fyzických NIC mapováno do 

stejného virtuálního přepínače. Pomocí virtuálních přepínačů můžeme kombinovat šířku 

pásma více síťových adaptérů a řízení komunikačního provozu mezi nimi. Můžeme také 

nastavit, aby nahradily fyzické NIC převzetím jejich služeb, pokud fyzické NIC selžou. 

Pokud jsou dvě nebo více virtuálních počítačů připojeny ke stejnému virtuálnímu switchi, 

je síťový provoz mezi nimi směrován na místní úrovni. Pokud uplink adaptér (fyzický 

Ethernet adaptér) je připojen k virtuálnímu switchi, může mít každý virtuální stroj přístup k 

vnější síti, která je na adaptér připojena.  

4.2.2. Možnosti použití virtuálních switchů 

Virtuální přepínač nabízí tři typy připojení na počítače a virtuální stroje: 

Připojení virtuálních strojů k fyzické síti. 

Připojení VMkernel služby pro fyzické sítě. VMkernel služby umožňují přístup k IP 

storage, jako je například NFS nebo iSCSI, VMware VMotion migracím a přístup k síti 

správy pro hostitelský ESXi. 

Připojení sítě pro servisní konzoly, která poskytuje služby pro správu ESX. Tento typ 

připojení je standardně nastaven během instalace ESX. 

Správa sítě a ESXi /ESX Service Console Port slouží k připojení k síti nebo vzdálených 

služeb, včetně klienta VMware vSphereTM. Samostatné IP stacky jsou konfigurovány pro 

každý VMkernel port a ESXi řídící síťový port (nebo ESX Service Console port). Každý 

ESXi řízení síťový port a Cach VMkernel port musí být nakonfigurován s vlastní IP 
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adresou, maskou sítě a bránou. Skupina portů virtuálních strojů, VMkernel porty a porty 

servisní konzoly jsou připojení k okolnímu světu prostřednictvím fyzických adaptérů 

Ethernet, které jsou připojeny na virtuální přepínač uplink porty. 

 

Obr. 16 Typy připojení virtuálních switchů [7] 

 

4.2.3. Příklad připojení virtuálního switche 

Při navrhování své síťového prostředí, vSphere umožňuje umístit všechny naše sítě na 

jeden virtuální přepínač. Druhou možností je, že se můžeme rozhodnout pro více 

virtuálních přepínačů, každý s oddělenou sítí. Rozhodnutí částečně závisí na uspořádání 

naší fyzické síti. Pokud například, nebudeme mít dostatek síťových adaptérů k vytvoření 

samostatného virtuálního přepínače pro každou síť, můžeme místo toho sdružit své síťové 

adaptéry v jednom virtuálním switchi a oddělit naše sítě pomocí VLAN. Je nutné, aby 

fyzické síťové karty byly kompatibilní s VMware a aby všechny porty a skupiny portů 

definované pro daný switch používaly stejný hardware. 
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Obr. 17 Příklad propojení virtuálního switche [8] 

 

4.2.4. Typy virtuálních switchů 

Virtuální síť podporuje dva typy virtuálních přepínačů: 

• vNetwork standardní switch - virtuální switch nastavený na úrovni hostitele. 

Můžeme mít maximálně 4.088 virtuálních portů switche na standardním switchi a 4096 

virtuálních portů na switchi hostitele. 

 

• vNetwork distribuovaný switch - komponenty má podobné jako standardní virtuální 

switch, ale funguje jako jeden virtuální přepínač přes všechny hostitele ve farmě 

hypervizorů. To umožňuje udržovat virtuální stroje v konzistentní konfiguraci sítě, když 

tyto stroje migrují mezi více hostiteli. Distribuovaný virtuální přepínač je nastaven na 

úrovni serveru VMware vCenter. 

 

4.2.5. Standardní virtuální switche 

 

Standardní virtuální přepínač umožňuje připojení virtuálních strojů a komunikaci mezi 
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nimi, ať už jsou na stejném fyzickém nebo jiném počítači. 

Obrázek ukazuje pět standardních virtuálních přepínačů, každý zasvěcený jinému účelu. 

Zleva doprava jsou tato switche: 

1. Standardní virtuální switch s jedním odchozím adaptérem. Používá se jen VM 1. 

2. Internal only standardní virtuální switch, který umožňuje komunikaci virtuálního stroje 

v rámci jednoho ESX / ESXi hostitele přímo s jinými virtuálními stroji připojenými ke 

stejnému standardnímu virtuálnímu switchi. VM2 a VM3. Pomocí tohoto přepínače 

komunikují mezi sebou. 

3. Standardní virtuální přepínač, který slouží k propojení síťové karty NIC do týmu, 

zajišťuje automatickou distribuci paketů a přebírá služby při selhání. 

4. Standardní virtuální přepínač, který se používá pro přístup k VMkernel iSCSI nebo 

NAS-storage. 

5. Standardní virtuální přepínač, který je používán VMkernelem pro vzdálenou správu. 

 

Obr. 18 Standardní virtuální switche [9] 
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Na následujícím obrázku je zobrazeno použití standardního swiche v produkčním prostředí 

Czech Aerosol, a.s. Toto použití se osvědčilo.  

 

Obr. 19 Architektura distribuovaného switche 

 

4.2.6. Aspekty Fyzické sítě 

 Pokud se zabýváme sítí ve VMware, měli bychom se nejprve zamyslet nad tím, jaká je 

naše fyzická síť. Hlavně bychom měli mít jasno, kolik a jakých fyzických switchů máme 

k dispozici. Fyzický switch by měl podporovat 802.3AD (pro NIC teaming) a 802.1 Q (pro 

VLAN trunking) 
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Obr. 20 Použití síťových adaptérů ve virtuálním switchi 

4.2.7. VLANy  

ESX / ESXi podporuje 802.IQ VLAN tagging. Virtuální switch podporuje jednu ze tří 

značkovacích politik: 

Pakety z virtuálního stroje jsou označeny, že opouští virtuální přepínač. 

Pakety nejsou označené, když se vrací k virtuálnímu stroji. Výkon tím není příliš ovlivněn. 

Výkon není příliš ovlivněn. 

VLAN lze nastavit na úrovni portu skupiny ESX / ESXi hostitele a poskytuje podporu 

VLAN přes virtuální switch  taggováním, které je poskytován tím, že skupina portů VLAN 

ID (ve výchozím nastavení VLAN ID je volitelná).VMkernel se pak postará o veškeré 

značení a untagging jeho pakety pak procházejí virtuálním switchem. 

Port přepínače na fyzické ESX / ESXi hostitele musí být definována jako statický trunk 

port. Trunk port, je port na fyzickém Ethernet přepínači, který je konfigurován pro 
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odesílání a přijímání paketů označených s identifikátorem sítě. Žádná konfigurace VLAN 

nenínutné ve virtuálním stroji. Ve skutečnosti, virtuální stroj neví, že je připojen k síti 

VLAN. 

Pro více informací na http://www.vmware.com/pdf/esx3_vlan_wp.pdf~~pobj. 

 

Obr. 21 VLANy 

4.2.8. Tři síťové politiky 

Při používání standardních virtuálních switchů by měly být dodržovány tyto tři síťové 

politiky: bezpečnost, traffic shaping, a NIC teaming. Tyto zásady jsou definovány na 

úrovni standardního virtuálního switche a na úrovni portu, případně na skupině portů.  

4.2.9. Bezpečnostní politiky 

Bezpečnostní politika může být definována jak na standardní úrovni, tak na úrovni skupiny 

virtuálních portů switche. Bezpečnostní politika sítě obsahuje následující výjimky: 

• Promiskuitní režim - zakazuje sledování síťového provozu (ve výchozím je nastaveno 

Odmítnout). 
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• Změna MAC adresy – zabraňuje změnám MAC adresy, pokud host pokusí změnit MAC 

adresu přiřazenou k virtuální síťové kartě, zastaví se síťový provoz (výchozí stav  je 

nastaven na Accept). 

 • Forget Transmits - pokud je nastavena na Odmítnout, virtuální NIC zastaví provoz NIC 

s falešnou MAC adresou. (výchozí nastavení je na Accept). 

 

Obecně platí, že tyto politiky vám umožní odmítnout určité chování, které by mohlo 

ohrozit bezpečnost. Když například, hacker použít promiskuitní režim zařízení k zachycení 

síťového provozu pro svou škodlivou činnost. Nebo zabránit, aby se někdo mohl vydávat 

za uzel a získat neoprávněný přístup přes falešnou MAC adresu. 

Nastavení switche jsem provedl podle následujícího postupu: 

 

1. Kliknout na záložku Configuration. 

2. Vybrat Networking. 

3. Kliknout na Properties next na virtuálním switchi a vybrat Edit. 

4. Vybrat vSwitch Properties dialogový rámeček. 
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Obr. 22 Nastavení bezpečnosti switche 

 

4.2.10. Traffic Shaping-politika 

 

Network traffic shaping je mechanismus pro ovládání šířky pásma sítě virtuálního stroje. 

Průměrná rychlost, maximální rychlost, a velikost sekvence, se dají  konfigurovat. 

 

Traffic Shaping-politika 

síťového provozu je mechanismus pro ovládání virtuálního stroje šířku pásma sítě. 

Průměrná rychlost, maximální rychlost, velikost a roztržení jsou konfigurovatelné.  

Traffic Shaping-politika 
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síťového provozu je mechanismus pro ovládání virtuálního stroje šířku pásma sítě. 

Průměrná rychlost, maximální rychlost, velikost sekvence se dají konfigurovat. Nejprve 

popíšeme k čemu to je a pak se podíváme, jak to nastavit. 

 

 

 

Obr. 23 traffic shaping politika [10] 

•  Average Bandwidth (Průměrná šířka pásma) - stanovuje počet kilobitů za sekundu, které 

jsou přeneseny přes port, průměrně v průběhu času. Průměrná šířka pásma je povolené 

průměrné zatížení. 

• Peak Bandwidth (Maximální šířka pásma) - maximální počet kilobitů za sekundu, které 

jsou přeneseny přes port, když začne přenos. Tento vrchol šířky pásma používá port, pokud 

je port pomocí něho nastaven. 

• Burst Size (Velikost sekvence) - maximální počet kilobajtů přenesený v sekvenci. Pokud 

je tento parametr nastaven, může port získat možnost, přenést větší sekvenci za podmínky, 

že nevyužívá celou svou přidělenou šířku pásma. Kdykoliv port potřebuje větší šířku 

pásma, než je uvedeno v průměrné šířce pásma, může port povolit dočasně přenos dat při 

vyšší rychlosti a tím přenáší vyšší rychlostí. 

Vzhledem k terminálovému provozu, který probíhá v naší firmě, jsem tyto parametry 

nenastavoval, ale je možné, je kdykoliv povolit a nastavit. 
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Obr. 24 Konfigurace Traffic shaping 

4.2.11. Politika NIC teamingu 

NIC Teaming politika nám umožňuje zjistit, jak je rozdělen provoz sítě mezi adaptéry a jak 

přesměrovat Trafik v případě poruchy adaptéru. NIC Teaming politika je součástí 

Loadbalancingu a slouží k převzetí služeb při selhání nastavení. Výchozí NIC Teaming 

podmínky jsou platné pro celý standardní switch. Tato výchozí nastavení může být 

potlačeno na úrovni portu skupiny. Na obrázku je síť NIC týmové politika definována na 

virtuálním switchi.  
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Obr. 25 NIC teaming 
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5. Správcovské prostředí, vytvoření virtuálních strojů, zajištění 

dostupnosti 

5.1. Správcovské prostředí 

 

Toto prostředí jsme už používali v předchozí kapitole a je nejvyšší čas se o něm zmínit. 

Pro správu a další nastavení možné použít vSphere klienta, kterého si můžeme nainstalovat 

na Windows PC v Lokální síti.  

 

Obr. 26 vSphere Client pro správu ESX a ESXi  

 

VSphere Client poskytuje přímý přístup k ESX / ESXi hostiteli. Pro přihlášení k ESX / 

ESXi hostiteli je nutné zadat hostitelské jméno nebo jeho IP adresu, uživatelský účet a 

heslo. Ve většině případů budeme přihlášení k hostiteli ESXi ESXi jako uživatel root. 

 

Můžete si vybrat pomocí zaškrtnutí políčka, že se mají použít stejná oprávnění jako při 

přihlašování k Active Directory 



Jiří Machovec:  Konfigurace virtuálního výpočetního prostředí v malé/ střední firmě 

 

2012 Stránka 37 
 

. 

 

Obr. 27 vSphere Client - konfigurace ESX a ESXi  

 

Po přihlášení, vSphere Client vidíme v levé části okna ESX/ ESXi hostitele. Klepneme-li 

na kartu Konfigurace, můžeme hostiteli zobrazit nebo změnit hardwarové a softwarové 

nastavení. 

 

Na kartě Konfigurace, můžeme zobrazit procesor hostitele, konfiguraci paměti, konfiguraci 

sítí a disková úložiště. 

 Můžeme také přidat hostitele, licenční klíč, změnit konfiguraci hostitele Network Time 

Protocol (NTP). Konfigurovat nebo měnit primární a sekundární DNS servery, změnit 

bezpečnostní profil ESX/ ESXi hostů. 

 

Dále si zde můžeme prohlédnout, zda je náš hostitel v dobré kondici.  Jak je vidět na 

snímku, jestliže komponenta funguje normálně, indikátor stavu svítí zeleně. Změna barvy 

stavu indikátoru na žlutou nebo červenou, značí, že součást systému nemá správný výkon 

nebo nefunguje správně. Obecně platí, že žlutá kontrolka znamená její výkon, červená 

kontrolka znamená, že komponenta přestala fungovat nebo překročila nejvyšší práh. Pokud 

je stav prázdný, služba nemůže zjistit stav komponenty. 

V části Hardware, na kartě Konfigurace, v části procesory, vidíme informace o  CPU 

hostitele, vidíme model, rychlost procesoru a počet zásuvek, dutinek a logických 

procesorů. 
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Klikněme na položku Paměť pro zobrazení informací o fyzické paměti, jako je celková 

velikost, množství paměti používané pro systémovou režii a množství použité pro virtuální 

stroj. Na ESX pouze pro hostitele, můžeme také vidět, zda je používaná Servisní konzole 

pokud používáme ESX. Pro nás je tato volba bezpředmětná. 

Důležitá je volba Licensed Faetures na kartě Software.  

 

Obr. 28 vSphere Client - licence ESX a ESXi 

 

Zde kromě licenčního klíče vidíme i to, k čemu nás naše licence opravňuje, respektive, 

které komponenty VMware máme k dispozici. 

Pokud nevložíme platný licenční klíč, běží nám VMWare v demo režimu po dobu 60 dní. 

Po této době je jeho funkcionalita výrazně omezena a pro jeho využití je nutné zadat platný 

licenční klíč. 

Pro správnou funkci hypervizorů je nutné správně nastavit NTP. Network Time Protocol je 

klient-server protokol, který slouží k synchronizaci systémového času počítače s časem 

příslušných serverů v LAN a na Internetu. To je důležité pro přesné grafy výkonu a pro 

přesný časový údaj v protokolu zpráv. 

 

Další důležitou věcí je konfigurace DNS (Domain name Servers) a nastavení Routování.  



Jiří Machovec:  Konfigurace virtuálního výpočetního prostředí v malé/ střední firmě 

 

2012 Stránka 39 
 

 

Obr. 29 vSphere Client DNS and Routing 

 

Další věcí, kterou je třeba se zabývat nejen při počáteční konfiguraci, ale i během provozu 

je sledování systémových logů.  

 

Obr. 30 vSphere Client - Systémové logy 

 

ESX/ ESXi má log soubory v souboru hostd.log a v souboru messages. Tyto log soubory 

obsahují zápisy vytvořené během spouštěcí sekvence, a vytvořené během provozu 

systému. 
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ESX má další logy v souborech a vmkernel, vmksummary.txt a vmkwarning. Tyto soubory 

obsahují informace o sledování Service Console, VMkernelu, výstrahy, upozornění a 

zprávy, a informace o stavu ESX hostitele, jeho dostupnosti (včetně doby provozu a 

prostojů). 

 

Obsah souborů log jsou zvláště užitečné pro podporu ze strany VMware. Při práci na 

problému s podporou VMware, můžeme poskytnout své log soubory pro zjednodušení 

řešení problémů. VSphere Client umožňuje export systémových logů v komprimovaném 

archivním souboru na pracovní ploše našeho systému. Můžeme odeslat log archiv na 

podporu VMware pro řešení problémů. Chcete-li exportovat systémové protokoly, 

klepneme na tlačítko Exportovat systémové logy. 

5.2. Vytvoření virtuálních strojů 
Než se dostaneme k vytváření virtuálních strojů (VM), měli bychom si říct, co to VM jsou 

a čím jsou tvořeny. Virtuální stroj je tvořen sadou virtuálního hardware, na kterém může 

hostovaný operační systém a jeho aplikace běžet. Virtuální stroj je sada jednotlivých 

souborů. Virtuální stroj má konfigurační soubor, který popisuje konfiguraci virtuálního 

stroje. Ten obsahuje virtuální hardware, jako je CPU, paměť, disk, síťové rozhraní, CD-

ROM a disketové mechaniky. Při pojmenování virtuálních strojů, je nejlepší vyhnout se 

používání speciálních znaků, včetně mezer, ve virtuálním názvu počítače. Název 

virtuálního stroje se používá pro pojmenování souborů, které tvoří virtuální stroj. 

Název souboru Popis 

<VMname> . vmx Konfigurační soubor virtuálního stroje 

<VM name> . vrndk Soubor popisující charekter. Virval, disku 

<VMname>-flat . vmdk Soubou předalokovaného virtuálního disku 

<VM name> . nvram BIOS virtuálního stroje 

vmware 4 log, vmware-# . log Log soubor virtuálního stroje 

<VMname> . vswp Swapový soubor virtuálního stroje 

<VMname> vmsd FiIe popisující snapshoty virtuál. Stroje 

<Template naine>.vmtx Konf. Soubor pro template VM 

Ostatní soubory existují pro snapshoty atd. 

Obr. 31 Soubory tvořící virtuální stroj 
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5.2.1. Hardware VM 

Virtuální počítač používá virtuální hardware. Každý hostovaný operační systém vidí 

obyčejné hardwarová zařízení. Virtuální počítač nepozná, že tato zařízení jsou virtuální. 

Všechny virtuální stroje mají jednotný hardware (s výjimkou několika variant, že správce 

systému může udělat změnu). Jednotná hardwarová konfiguace je důležitá-, protože 

virtuální stroj je přenosný po celé virtualizační platformě VMware. 

U VM se může nakonfigurovat CPU a paměti, dá se přidat pevný disk a virtuální síť 

rozhraní karty (NIC). Můžeme také přidat a konfigurovat virtuální hardware, jako jsou CD/ 

disky DVD, diskety a SCSI disky a zařízení. Ne všechna zařízení se ale dají přidávat a 

konfigurovat. Například nelze přidat video zařízení, ale můžeme video zařízení a grafické 

karty nakonfigurovat. 

Můžeme přidat mnoho USB zařízení, jako jsou bezpečnostní hardwarový klíč a 

velkokapacitní paměťová zařízení, k virtuálnímu stroji. Ale tento VM je hostovaný na 

VMware ESX / ESXi hostiteli a na něm jsou tato zařízení fyzicky připojena. Při připojení 

USB zařízení k fyzickému hostiteli, je zařízení k dispozici pouze pro virtuální stroje, které 

jsou umístěny na tomto počítači. Tyto virtuální stroje se nemohou připojit k zařízení na 

jiném počítači v datovém centru. USB zařízení je k dispozici pouze pro jeden virtuální 

stroj v jednom okamžiku. Při odebrání zařízení z virtuálního stroje, bude k dispozici pro 

další virtuální stroje, které jsou umístěny na tomtéž hostiteli. 

 

Obr. 32 Hardware VM [11] 
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5.2.2. Možnosti tvorby VM 

Virtuální stroj můžeme vytvořit, můžeme naimportovat virtual appliance nebo můžeme 

vytvořit VM z template. Vytvoření VM se skládá ze samotného založení VN, z instalace 

OS do VN a nainstalování VMware tools do OS. To ale ještě není všechno. VM můžeme 

klonovat, vytvářet konvertováním z fyzických strojů a můžeme použití Guided 

Consolidation. 

5.2.3. Průvodce vytvoření nového virtuálního počítače  

Pro vytvoření virtuálního stroje můžeme použít průvodce ve vSphere Clientu. Použijeme 

k tomu volbu Create New Virtual Machine. Tu najdeme v Home, Inventory, VMS and 

Templates.  

 

Obr. 33 Průvodce vytvoření nového virtuálního stroje 

V průvodci si nejprve vybereme, zda chceme vlastní nebo typickou instalaci. Potom 

musíme VM přidělit jméno, dále pak musíme vybrat jeho umístění, datastor pro umístění 

jeho souborů, jeho operační systém. Budeme také vyzváni k zadání velikosti virtuálního 

disku a k vybrání z následujících možností, je-li v úvahu: 

• Allocate and commit space on demand (Thin Provisioning) - Pokud zaškrtneme toto 

políčko, bude soubor virtuálního disku rozšířen o zadanou velikost. Pokud zaškrtněme toto 

políčko, bude virtuální disk rozšiřován podle potřeby. 
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•  Support clustering features such as Fault Tolerance - Pokud zaškrtnete toto políčko, bude 

virtuální stroj využít funkci VMware, Fault tolerance (pokud je zakoupena). Instalace 

operačního systému probíhá stejně, jako instalace na fyzický stroj. Instalaci můžeme 

provést buď z DVD nebo z připojeného ISO souboru. Nakonec je potřeba do OS 

nainstalovat VMware tools. To jsou v podstatě ovladače virtuálního hardware. 

 

Obr. 34 Console virtuálního serveru s Windows 2008R2 

 

5.2.4. Virtual Appliances 

Virtuální Appliances (VA) jsou předem nakonfigurované virtuální stroje, které obvykle 

obsahují před-instalovaný hostující operační systém a další software. VA je obvykle určen 

pro zvláštní účely, například pro Proxy server a firewall nebo zálohování a obnovení dat 

utility. 
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VA mohou být přidány do Inventory vCenter Server nebo ESX/ ESXi. Koncepce importu 

virtuálního zařízení je podobná nasazení virtuální stroj ze šablony. Virtuální zařízení lze 

importovat z webových stránek, jako je VMware Virtual Appliance Marketplace na 

http://www.vmware.comiappliancesĺ. 

Chceme-li VA neimportovat, tak v menu  vSphere Clienta vybereme File> Procházet VA 

Marketplace. Vyplníme Zavedení OVF Šablonu průvodce zvolíme VA, stáhneme jej do 

ESX /ESXi host, a přidáme ho do seznamu vCenter Server. 

Virtuální zařízení jsou vytvořeny jako Open Virtual Machine (OVF) šablony. OVF je 

nezávislá na platformě, je efektivní, rozšiřitelná a otevřená, je to distribuční formát pro 

virtuální stroje. OVF soubory jsou komprimovány, což umožňuje rychlejší 

stahování.VSphere Client ověřuje OVF soubor před importem a zajišťuje, že je to 

kompatibilní s určeným serverem. Pokud VA není kompatibilní s vybraným hostitelem, 

nelze importovat. 

Na obrázku vidíme VA Kerio Control, kterou používám. Kerio Control je proxy server a 

fireval. Import a instalace se ve vSphere Clientu provede vybráním File> Deploy OVF 

Template… 

 

Obr. 35 VA kerio Control 

5.2.5. Použití Template 

Template je hlavní Šablona kopie virtuálního stroje, která může být použita k vytvoření a 

poskytování nových virtuálních strojů. Tento image obsahuje hostující operační systém, 

http://www.vmware.comiappliancesĺ/
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sadu aplikací a konfigurace, které poskytuje k vytvoření nového VM.  

Šablony koexistují s virtuálními stroji v Inventory. Můžeme si pořídit sbírky virtuálních 

strojů a šablon do libovolných složek a nastavit oprávnění na virtuální stroje a 

šablony. Virtuální stroje mohou být změněny do templates bez nutnosti provést úplnou 

kopii souborů virtuálního počítače a vytvářet nový objekt. Mám připravené dvě takovéto 

šablony pro rychlé vytvoření nového serveru s Windows 2008R2. 

Templete sa dá vytvořit z nainstalovaného VM a to buď klonováním do Template (vytvoří 

se kopie stroje jako Template) a nebo konvertováním do Template, které jde vytvořit, jen 

když je VM vypnutý. 

 

Obr. 36 Vytvoření Template 

 

Z Template se dá naopak vytvořit VM. Jsou dvě možnosti, konvertováním nebo 

kopírováním Template na VM.  

5.2.6. Klonování Virtuálních strojů 

Klonování virtuální stroj je alternativou k nasazení virtuálního stroje ze šablony. 

Klonování virtuálního stroje vytvoří kopii virtuálního stroje se stejnou konfigurací 

instalovaného software jako originál. 

Hostující operační systém si musíme přizpůsobit. Musíme změnit název virtuálního stroje, 

nastavení sítě a další vlastnosti. To proto, abychom zabránili konfliktům, které mohou 

nastat v případě, že virtuální stroj a jeho klon běží současně na stejném hostiteli a stejné 

síti. Chceme-li udělat virtuální stroj, musíte být připojeni k vCenter Server. Nemůžete 

udělat virtuální stroje, pokud se připojíte vSphere Client přímo na hostitele ESX/ESXi. 

Virtuální stroj, který chceme klonovat může být zapnutý nebo vypnutý. Když udělal 
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virtuální počítač, který je zapnutý, jeho klon bude vypnutý. Chceme-li udělat virtuální 

stroj, klikneme pravým tlačítkem myši na virtuální stroj v seznamu a vybereme Clone. 

5.2.7. Konvertování z fyzických strojů 

vCenter Converter můžete importovat fyzické stroje, virtuální stroje, a systémové image: 

• Windows a Linux zdroje 

• Hyper-V virtuální stroje 

• Řada jiných image formátů 

vCenter Converter můžete také exportovat virtuální stroje pro použití v jiných VMware 

implementacích. 

vCenter Converter umožňuje: 

• Zkrácení doby potřebné k vytvoření nových virtuálních strojů 

• Migrace starších serverů na nový hardware bez reinstalace 

• Provádět migrace napříč heterogenním hardware 

• Přizpůsobí si velikosti přenášených diskových svazků a převede je na samostatné 

virtuální disky 

 • Migraci disků přes nezávislých datová úložiště. 

Tento nástroj se chystám použít pro převedení části IS novému vlastníkovi firmy Lybar, 

a.s. 

 

5.2.8. Import virtuálních strojů 

Nástroj vCenter Converter má možnost importovat virtuální stroje z jiných VMware 

implementací. Je to výhodné při převodu již provozovaných řešení IS. Pokud prodáme 

nebo koupíme celou firmu a je potřeba přenést část IS, je možno použít tento nástroj.  

 

5.3. Zajištění dostupnosti 
 

Vysoká dostupnost (High Availability) je jedna z výhod virtualizované infrastruktury. 

Komponenta HA je schopná po výpadku fyzického serveru zabezpečit automatický start 

všech nebo předem definovaných virtuálních serverů na jiném fyzickém serveru v tomtéž 

clusteru. Tato funkčnost může mít dvě podoby. Ta méně náročná (na investice a HW 
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zdroje) je High Availibility. Ta druhá, který potřebuje větší investice a více HW zdrojů, ale 

Vysoká dostupnost se vztahuje k systému nebo jeho součásti, která má být nepřetržitě v 

provozu. Dostupnost lze měřit ve vztahu k "100% funkčnosti. 

Vysoká dostupnost zajišťuje, že pokud selže počítačový systém nebo jeho díl, je okamžitě 

nahrazen jinými prostředky. Odolnost proti výpadkům může být zajištěna softwarem nebo 

hardwarem nebo kombinaci softwaru a hardwaru. 

Pokud plánujeme vysokou dostupnost, tak klíčem k navrhování této dostupnosti jsou: 

• Rozhodnout se, jakou úroveň dostupnosti potřebujeme 

• Eliminovat nezdvojené komponenty. 

• Chránit svá data. 

Standard dostupnosti pro systém známý jako "pět 9" (99,999 procenta) není snadné naplnit. 

Například, pokud mají být naše systémy k dispozici 99 procent času, pak si můžeme 

dovolit maximálně 3,5 dne ročně kombinované neplánované a plánované odstávky. 

Plánované odstávky jsou omezeny na minimum, měly by negativní dopad na dostupnost a 

měly by se provádět v době, kdy jen málo lidí potřebuje použít systém. 

Pro zajištění vysoké dostupnosti má VMvare tyto možnosti: 

Storage availability použitím multipathingu 

Network availability použitím network interface card (NIC) v týmu (teaming) 

VMware vMotion and Storage vMotion  

VMware HA 
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VMware Fault Tolerance (FT) 

Support pro MSCS clustering  

VMware nabízí produkt VMware vCenterrM Site Recovery Manager: 

Ten eliminuje plánované i neplánované odstávky. SRM chrání všechny důležité systémy a 

aplikace, pomáhá k zotavení po havárii. 

Srovnání HA, FT a MSCS Clusteringu: 

 VMware HA FT MSCS Clustering 

Úroveň dostupnosti Vysoká dostupnost 
Odolnost proti 

výpadkům 
Vysoká dostupnost 

Čas nedostupnosti Minimální 0 Minimální 

Podpora 

hostovaného OS 

Pracuje se všemi 

podporovanými OS 

Pracuje se všemi 

podporovanými OS 

Limitovaný na 

Windows OS 

Podpora HW pro 

ESX/ ESXi 

Pracuje 

s podporovaným 

ESX/ ESXi HW 

široce kompatibilní 

Limitovaný na HW 

podporovaný 

Microsoftem 

Použití 
Slouží k poskytnutí 

HA všech VM 

Slouží k poskytnutí 

FT pro kritické VM 

Slouží k poskytnutí 

HA aplikací a služeb 

 

VMware High Availability a VMware Fault Tolerance (FT) má pomáhat zajistit, aby 

služby a údaje, na virtuálních strojích byly k dispozici, i když nastanou poruchy 

vyřazujícíESX / ESXi hostitele z provozu. Microsoft Cluster Service (MSCS) je 

alternativou pro zajištění odolnosti proti chybám na virtuálních strojích. 

Pomocí VMware HA lze zajistit vysokou dostupnost pro všechny virtuální stroje v 

clusteru, které vyžadují minimální prostoje. 
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Pomocí FT nebo MSCS pro aplikace se řeší systémy, které musí být k dispozici vždy 

(nulové prostoje), zejména ty, ke kterým jsou dlouhodobě připojeni klienti a jejich činnost 

nebyla narušena ani během selhání hardwaru. FT se dá použít tam, kde by se vysoká 

dostupnost mohla zajistit prostřednictvím MSCSa pro vlastní aplikace, které nemají jiný 

způsob, jak konfigurovat clustering. 

 

5.3.1. Povolení a konfigurace HA 

K tomu, abychom mohli HA povolit, potřebujeme v prvé řadě to, aby nám to umožnila 

licence, kterou máme k dispozici. 

Chceme-li povolit VMware HA, je třeba vytvořit cluster a na něm nastavit HA. Stejně tak 

bychom mohli postupovat při povolování DRS, ale licence, kterou mám k dispozici mi 

funkčnost DRS neumožňuje, proto se jí dále nebudu zabývat. 

Povolení VMware HA v existujícím clusteru: 

1. Klepneme pravým tlačítkem myši na cluster v seznamu a vyberte Upravit nastavení 

(Edit Settings). 

2. V dialogovém okně Nastavení clusteru, vyberte políčko Zapnout VMware HA (Turn On 

VMware HA). Pokud je toto políčko zaškrtnuto, můžeme VMware HA nastavení 

nakonfigurovat. 



Jiří Machovec:  Konfigurace virtuálního výpočetního prostředí v malé/ střední firmě 

 

2012 Stránka 50 
 

 

Obr. 37 Povolení HA na Clusteru 

 

Další komponentou, kterou bychom měli zapnout, je Host monitoring 

 

Obr. 38 Zapnutí Host monitoringu 
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Obr. 39 Nastavení priority pro restart VM 

Priorita restartovat virtuální počítač určuje relativní pořadí, ve kterém jsou restartovány 

virtuální stroje po selhání hostitele. Možné hodnoty Disabled, Law, Medium, High, or Use 

cluster setting. 

Pokud je vybráno Disable, VMware HA je pro virtuální stroje zakázáno. Virtuální stroje 

nejsou znovu nastartovány na jiných ESX / ESXi, pokud ESX / ESXi hostitel selže.  

Přiřazení vyšší priority restartování virtuálních strojů se dává těm strojům, které poskytují 

nejdůležitější služby.  

Například doménové a databázové servery se nastavují na vysokou prioritu, aplikační 

servery střední prioritu a webové servery s nízkou prioritou. 
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Toto nastavení se mi velice osvědčilo. Hlavně v situacích, kdy selže dodávka elektrické 

energie na delší dobu, než záložní zdroje UPS dokážou překlenout. Start VM v předem 

daném pořadí (s nastavenou prioritou) je důležité pro správnou funkci domény a všech 

serverů v ní obsažených. Na následujícím obrázku je vidět nastavení posunutí startu 

jednotlivých VM po nastartování hostitelů. 

 

Obr. 40 Spouštění VM po nastartování hostitelů 
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6. Přístupová práva, řízení zdrojů 

6.1. Přístupová práva 
Pokud má mít více uživatelů přístup k VMware vSphereTM prostředí, je nejlepší dát 

každému uživateli pouze potřebná oprávnění a nic víc. VMware Server umožňuje flexibilní 

přiřazení oprávnění k vCenteru. Přístupový systém umožňuje ve vCenteru určit každému 

uživateli oprávnění pro přístup k jednotlivým objektům. 

Konečná oprávnění jsou určována společně těmito atributy: role, uživatel nebo skupiny, a 

definnicí oprávnění na objektu. 

 

Obr. 41 Přístupová práva 

 

Systém kontroly vstupu umožňuje správci ve vCenter určit velmi podrobně, kteří uživatelé 

nebo skupiny, mohou provádět konkrétní úkoly, a na které objekty. Systém kontroly 

přístupu je definován nad těmito pojmy: 

 

• Privilege - schopnost vykonávat zvláštní akci nebo si přečíst specifické vlastnosti. 

Příkladem je třeba zapnutí virtuálního stroje a vytvoření poplachu. 

• Role- sbírka privilegií. Role poskytují způsob, jak sloučit všechny jednotlivé výsady, 

které jsou nezbytné pro plnění vyšší úrovně úkolů, jako je správa virtuálních strojů. 

• Objekt – jednotlivé objekty, na kterých jsou prováděny činnosti. 

• Uživatel nebo skupina - uživatel nebo skupina, která může provést akci. 

Z kombinace role, uživatele nebo skupiny, a objekt se vytvoří povolení. 
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Uživatel má individuální oprávnění pro přihlášení do VMware ® ESX / ESXi hostitele 

nebo vCenter Serveru. Může spravovat odděleně místní uživatele definované v systému 

vCenter Server a místní uživatele, kteří jsou definovaní na jednotlivých ESX / ESXi 

serverech. Můžete také použít službu Active Directory ke správě uživatelů a skupin jak na 

systému vCenter Server a ESX / ESXi. 

VCenter Server systém nemusí patřit do domény Active Directory. Ale pokud je vCenter 

Server systém členem služby Active Directory domény, budou uživatelské účty a skupiny 

z domény k dispozici v systému vCenter Server. Pokud vCenter Server systém není členem 

domény, vCenter Server používá místní Windows uživatele a skupiny. 

Skutečnost, že vCenter Server systém je členem domény služby Active Directory má 

hluboké důsledky pro bezpečnostní správu vSphere. Například ve výchozím nastavení, 

někdo s oprávněními správce domény v doméně služby Active Directory má plná 

administrativní oprávnění přes všechny ESX / ESXi a virtuální stroje, které jsou 

spravovány vCenter Serverem. vSphere správci musí velmi pečlivě plánovat a koordinovat 

zabezpečení pro ty, kdo mají mít tato oprávnění jen pro Windows Active Directory. 

Uživatelé, kteří jsou v Active Directory Správci skupiny ESX, tak jim je automaticky 

přiřazena role správce. Pro ESX / ESXi, správu můžeme použít vSphere Client nebo 

vSphere API a přihlásit se na účty z Active Directory. Na počítačích ESXi, můžete také 

použít přímo konzoli uživatelského rozhraní (DCUI). 

V malé a střední firmě toto není až takový problém, většinou je správcem jen jeden člověk, 

který má na starosti jak správu Active Directory, tak ESX/ESXi servery. Ale vCenter 

Server a ESX/ESXi hostitelé umožňují spravovat své vlastní sady rolí. Role jsou řízeny 

samostatně. Role, která je vytvořena na systému vCenter Server není vidět na hostiteli 

ESX/ESXi, pokud se uživatel přihlásí přímo na hostitele ESX/ESXi. 

Role je soubor jednoho nebo více oprávnění. Privileg umožňuje přístup ke konkrétním 

úkolům a jsou seskupeny s jinými právy v souvislosti touto rolí. Například role Power User 

virtuálního stroje se skládá z několika kategorií, jako je oprávnění datového úložiště a 

globální oprávnění. Role je přiřazena k uživateli nebo skupině a určuje úroveň přístupu 

daného uživatele nebo skupiny. 
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Chceme-li zobrazit seznam rolí, přejděme na Home> Adrninistration> Roles. Chceme-li 

zobrazit privilegia spojená s existující role, klepneme pravým tlačítkem na úlohu, a 

zvolíme Upravit role. 

 

Obr. 42 Nastavování rolí 

 

Role nejsou hierarchicky uspořádány, žádná role není nadřízena nebo podřízena jiné roli. 

Všechny role jsou na sobě nezávislé. 

Uživatel nebo Skupina označuje toho, kdo může provést akci. Objekt je cílem akce. Každá 

kombinace uživatele nebo skupiny, role a objektu musí být určena Administrátorem. 
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Obr. 43 Permission 

 

6.1.1. Přiřazení oprávnění 

Pokud chceme přidat oprávnění, vybereme objekt v inventáři a klikneme na kartu 

Oprávnění. Potom klepneme pravým tlačítkem myši na kartu Oprávnění oblasti a zvolíme 

Přidat oprávnění. 

 

Obr. 44 Přidání oprávnění 

V levém panelu v dialogovém okně můžeme vybrat uživatele nebo skupinu na tlačítko 

Přidat. V pravém podokně vybereme role v seznamu. Můžete také zvolit volbu Propagate 

to Child Objects k propagaci oprávnění pro všechny podřízené objekty. 
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Role propagace přidává oprávnění Role přes všechny zúčastněné child objekty v inventáři. 

Pro každou Permission, se můžeme rozhodnout, zda se povolení má šířit dolů po hierarchii 

objektů na všechny pod objekty nebo zda se vztahuje pouze na původní objekt. Například 

můžeme udělit uživateli Permission jen pro čtení roli na úrovni datových center a šířit jí v 

DataCenter na podřízené objekty. Pak můžeme udělit ještě další roli, jako je např. Virtual 

Machine Power User, do virtuálního stroje v datovém centru. 

 

6.1.2. Zobrazení rolí a úkolů 

 

 

Obr. 45 Zobrazení rolí a úkolů 

 

Můžeme zobrazit všechny objekty, jejichž role byla přidělena všem uživatelům nebo 

skupinám, kterým byla udělena Role. 

Chceme-li zobrazit tyto informace, přejděte na Horne> Adrninistration> Roles. Vybereme 

role v seznamu, informační panel zobrazuje každý objekt, ke kterému je přiřazena role a 

uživatele a skupiny, kterým byla role udělena. 

Permission (oprávnění) se mohou šířit dolů hierarchii objektů pro všechny pod objekty 

nebo ho lze použít pouze k aktuálně vybranému objektu. Dědění oprávnění se dá 
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v potřebném místě přerušit a od tohoto místa používat oprávnění jiná. Je to sice zajímavá 

funkce, ale pro malou firmu je asi málo upotřebitelná. Dovedu si představit, že firma s více 

pobočkami a třeba v různých částech světa toto využije, ale v naší firmě je oprávnění 

pouze administrátor a to ke všemu, protože je jen jeden. Není nikdo jiný, kdo by oprávnění 

nějak využil.  

6.1.3. Vytváření rolí 

Vytváření specializovaných rolí je určitě dobrá věc pro velkou firmu s působením v mnoha 

státech a přes mnoho časových pásem. Pro malou firmu je ale asi nevyužitelná. Přesto 

alespoň krátce naznačím, jak se vytváření rolí používá. Dá se vytvářet role, které umožňují 

pouze nezbytné úkoly: Například se rá vytvořit role Virtual Machine Creator a přiřadir ji 

nějakému uživateli. Ten je pak oprávněn vytvářet na ESX serverech nové virtuální servery. 

To se může udělat tak, že tento uživatelce oprávněn vytvářet virtuální stroje ze šablony. 

Můžeme například vytvořit roli s názvem Template Deployer a dát jí následující práva: 

Datastore > Allocate space 

Network> Assign network 

Resource > Assign virtual machine to resource pool 

Virtual machine> Configuration > Add new disk 

Virtual machine> Configuration> Add or remove device 

Virtual machine > Inventory ) Create fřom eXisting 

Virtual machine > Provisioning > Deploy template 

Ve středně velké firmě, jako je ta naše si snadno vystačíme s rolí Administrator. 

 

6.2. Řízení zdrojů 
 

Tabulka zobrazuje parametry a funkce, které můžeme použít k ovládání virtuálního stroje. 

Jsou to přístup k procesoru, paměti, disku a šířka pásma propustnosti sítě. Tyto 

mechanismy jsou uspořádány do tří skupin: 

• Mechanismy, které jsou řízené VMkernelem 
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• Mechanismy, které se používají na uvážení vlastníka každého virtuálního počítače 

• Mechanismy, které jsou používány správcem VMware vSphere nastavením politiky pro 

virtuální stroje. 

 
Managované 

Kernelem 

Konfigurované 

vlastníkem VM 

Nastavitelná 

administrátorem 

CPU 

Hyperteading 

Load balancíng 

MUMA 

VMware 

ViuaI SMP 

Limit 

Reseaton 

Share allocation 

RAM 

• Transparent page 

sharing 

• Memory 

compression 

• VMkernel swap 

files for virtual 

machines 

Available memory 

Limit  

Reservation 

Share aHocation 

Disková propustnost  
• Virtual machine 

file location 

Storage 

Multipathing 

Síťová propustnost  • NIC teaming 

Traffic shaping 

Network I/O Control 

 (distributed virtual 

switch only) 

 

Řízení zdrojů je rozdělení prostředků, které jsou k dispozici (prostředky fyzických serverů, 

klastrů a poolů) na zdroje spotřebitelů (VM). Potřeba zdrojů vyplývá z overcommitment 

zdrojů (větší poptávka než kapacita) a ze skutečnosti, že poptávka se mění v průběhu času. 

Řízení zdrojů umožňuje dynamicky přerozdělit zdroje, tak aby bylo možné efektivněji 

využívat dostupné kapacity. 

 

Kromě řešení prostředků overcommitment, nám může řízení zdrojů pomoci udělat 
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následující: 

• Performance isolation - Zabránit virtuálním strojům v monopolizaci zdrojů a zajistit 

předpokládané pokrytí zdroji. 

• Efektivní použití – Za pomoci menších zdrojů zajistit poptávku po větších zdrojích. 

• Snadná správa – Řízení virtuálních strojů, umožňuje pružné a dynamické přerozdělení 

dostupných zdrojů. 

Když zdroje vyžadované virtuálním strojem nejsou splněny, může správce použít sdílené 

zdroje v rezervacích a omezit alokaci zdrojů na virtuálních strojích. 

6.2.1. Sdílení CPU 

Virtuální stroj má tři uživatelem definovaná nastavení, která ovlivňují alokaci jeho CPU 

zdrojů: 

• CPU limit definuje maximální množství procesoru měřený v MHz, které tento virtuální 

stroj smí použít. 

• CPU rezervace definuje množství procesoru měřený v MHz, které je pro tento virtuální 

stroj vždy k dispozici, když tento VM své CPU plně nevyužívá, tak nevyužitá část CPU je 

k dispozici pro použití u jiných virtuálních strojů, dokud virtuální stroj potřebuje. 

• Sdílení určuje relativní prioritu podle důležitosti virtuálního stroje. Jestliže sdílí virtuální 

stroj dvakrát tolik CPU než další virtuální stroj, je oprávněn konzumovat dvakrát tolik 

CPU, když tyto virtuální stroje soupeří o zdroje. 

Mechanismus poměrného sdílení se vztahuje na přidělení CPU, paměti a storage I/O. To 

ale pouze v případě, že virtuální stroje sdílejí stejný zdroj. Sdílení zaručuje, že virtuální 

stroj dostane určité množství zdroje (CPU, RAM nebo storage I/0). Například, zvažovat 

třetí řadu virtuálních strojů na snímku, kde se virtuální stroj D bylo zapnuté 1000 s 

akciemi. Předtím to byl zapnutý, celkem 5000 akcií byly k dispozici, ale virtuálního stroje 

D je přídavek zvyšuje celkový podíl na 6,000. Sdílení všech ostatních virtuálních strojů 

poklesu hodnoty. Ale Cach virtuální stroj podíl hodnota stále představuje minimální 

záruku. Virtuální počítač je stále zaručeno, že dostane šestý zdroj, protože vlastní jedna 

šestina z akcií. 

Můžete přidat sdílení na virtuální stroj, kde je spuštěn, a pak bude mít větší přístup k 
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tomuto prostředku (za předpokladu, soutěže o zdroje). Přidáte-li virtuální stroj, to dostane 

taky sdílení. Jeho podíl je úměrný množství faktorů, z celkového počtu sdílení. Ale i 

stávající virtuální stroje mají zaručeno, že nebudou postrádat zdroje. Při odstranění nebo 

vypnutí virtuálního stroje, zůstává méně sdílení, takže přeživší virtuální stroje získají lepší 

přístup. 

 

Obr. 46 Sdílení CPU [12] 

 

6.2.2. Sdílení zdrojů storage I/O virtuálních strojů 

 

Storage I/O Control poskytuje kvalitní služby pro storage I/O formou I/O sdílení. Všechny 

virtuální stroje přistupují k datovému úložišti bez ohledu na hostitele, na kterém běží. 

Používáním paměťové I/O Control, mohou administrátoři vSphere zajistit, že nejdůležitější 

virtuální stroje mají I/O zdroje i v době velkého provozu. 

Při přidělování paměti I/O zdroje, můžeme omezit vstup/výstup operací za sekundu 

(IOPS), které jsou povoleny pro virtuální stroje. Ve výchozím nastavení je počet IOPS 

nastaven pro virtuální stroj na neomezeně. Je-li limit, který chceme nastavit pro virtuální 

stroj z hlediska megabajtů za sekundu, namísto IOPS, musíme převést megabajty za 

sekundu do IOPS na základě typické I/O velikosti pro tento virtuální stroj. Například 

záložní aplikace má typickou I/O velikosti 64KB. Chcete-li omezit záložní žádost 10 MB 

za sekundu a stanovit limit 160 IOPS (10MB za sekundu / 64 KB I/O, velikost = 160 I/O 

za sekundu). 

Na snímku jsou virtuální stroje VM1 a VM2 se systémem I/O zatížení generátorem s 

názvem Iometer. Každý virtuální stroj běží na jiném počítači, ale oba používají stejný typ 

zátěže.16KB náhodného čtení. Sdílení VM2 je nastaveno na dvakrát tolik než sdílení VM1, 

což znamená, že VM2 je důležitější než VM1. S vypnutou storage I/O Control, IOPS je 
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virtuální Cach stroje stejná jako jejich I/O latence. Ale se Storage I/O Control povoleno, 

IOPS dosažená na úrovni virtuálního stroje s více sdíleními VM2 je větší, než je IOPS na 

VM1. 

 

Obr. 47 Nastavení I/O zdrojů na storage 

6.2.3. Nastavení zdrojů paměti virtuálních strojů 

Virtuální stroj má čtyři uživatelsky definované nastavení paměti, které ovlivňují 

přidělování zdrojů paměti: 

• K dispozici je takové množství paměti, které bylo virtuálnímu stroji přiděleno v době, 

kdy byl vytvořen. Jedná se o maximální množství paměti, které virtuální stroj dostává na 

hostovaném operačním systému. 

• Limit paměti určuje maximální výši paměti virtuálního stroje, která může být uložena v 

paměti RAM a nesmí překročit velikost operační paměti. Dostupná paměť a limit paměti 

mají zpočátku stejnou hodnotu. 

• Rezervace paměti je množství paměti RAM vyhrazené pro virtuální stroj. Nevyužitá 

paměť, stejně jako nevyužité CPU, nejsou zbytečné. Jestliže virtuální stroj nespotřebovává 

všechnu RAM, která je vyhrazena pro něj, další virtuální stroje mohou tuto RAM používat. 

Ale po té, kdy virtuální stroj, použije všechnu RAM, bude virtuální stroj balónovat nebo 

swapovat. Transparentní stránka sdílení nebrání, používání vyhrazené paměti. 

• Nastavení sdílení paměti určí, jak často VM vyhraje soutěž o RAM. Když je RAM málo, 

Virtuální stroje s nastavenou nižší prioritou RAM musí počkat, až bude RAM k dispozici. 

6.2.4. Resource Pool 

Resource pool je logické skupina pro řízení zdrojů. Resource pooly mohou být seskupeny 

do hierarchie a oddílu jsou hierarchicky k dispozici pro CPU a paměti zdrojů. 

Resource pool umožňuje správci rozdělit a přidělit zdroje na VM a jiné Resource pooly 

umožňují ovládat celkové zdroje CPU a zdroje pamětí a poskytovat výpočetní výkon jiné 

skupině Resource poolů. Resouce pool může být buď samostatný na hostiteli nebo na 
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VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) clusteru. Resource pooly jsou také 

používány k tomu, aby delegovat oprávnění pro ostatní uživatele a skupiny. 

Nejvyšší Resource pool, se nazývá root Resource pool. Poskytuje zdroje pro virtuální 

stroje a podřízené pooly. 

Použití Resource poolů má tyto výhody: 

Flexibilní hierarchická organizace 

Izolace mezi pooly a sdílení v rámci poolů 

Řízení přístupu a delegování 

Separace zdrojů z hardwaru 

Služba správy souborů virtuálních strojů běží ve více vrstvách 

Resource pooly mají tyto atributy: 

Sdílení: nabývá hodnot Low, normal Hight, Custom 

Rezervace v MHz a MB 

Limit v MHz a MB 

U subpoolů se dá rozšiřovat rezervace na úkor nadřízeného poolu. 

Problematika poolů je poměrně rozsáhlá, ale přínos Resource poolů pro malou a střední 

firmu není velký. Proto jsem se při konfiguraci systému touto problematikou více 

nezabýval.  

6.2.5. Další možnosti řízení zdrojů 

Možností řízení zdrojů je ještě poměrně mnoho a některé z nich zde alespoň vyjmenuji. 

V konfiguraci systému jsem je nepoužil, a kdybych se zde pokusil ke každému z nich 

napsat alespoň pár slov, překročil bych rozsahem rámec této práce. Další možnosti řízení 

zdrojů tedy jsou: Multijádrový procesor, Hypertreading, CPU Load balancing, Transparent 

Page sparing, Ballon Driver Mechanizm, atd. 
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7. Škálování a verifikace 
Pokud nasadíme VMware v Sphere nemusíme se obávat, když se naše prostředí bude 

rozšiřovat, protože vSphere je na to velmi dobře připraven. Protože se zabývám nasazením 

vSphere v malém/středním podniku, bude to spíše popis možností, které bych mohl použít, 

kdyby bylo potřeba. 

7.1.1. vCenter linked mode 

vCenter Linked Mode nám pomůže spravovat více instalací vCenter Server. Linked mode 

nám umožňuje přihlásit se současně ke všem vCenter Server systémům, umožňuje 

prohlížet a prohledávat inventář a to z jednoho vSphere Clienta. To nám umožňuje 

zjednodušit řízení inventářů vCenter ve vzdálených kancelářích nebo více datových 

centrech. Také můžete využít propojených vCenter režimu k nastavení obnovení datového 

centra po havárii. 

7.1.2. Host Profiles 

Funkce Host Profiles umožňuje exportovat nastavení hostitele a uložit je jako přenosný 

soubor politik, tzv. hostitelský profil. Můžeme použít tento profil a s jeho pomocí rychle 

konfigurovat další hostitele v datovém centru. Konfigurace hostitele s touto metodou 

výrazně snižuje dobu instalace nových počítačů: více kroků se sníží na jedno kliknutí. 

Hostitelské profily také eliminují potřebu specializovaných skriptů o konfiguraci hostitelů. 

vCenter Server používá profily hostitelů jako vzor konfigurace hostitele a umožňuje nám 

sledovat na změnu konfigurace hostitele a tím odhalit nesrovnalosti, a opravit je. 

7.1.3. vNetwork Distributed mode 

VNetwork distribuovaný přepínač nabízí podobné funkce jako standardní vNetwork 

switch. Virtuální stroje připojuje do skupin portů. Virtuální stroje, VMkernel a servis 

konzolové rozhraní lze propojit do skupin portů, ale distribuované virtuální přepínače 

nepůsobí jen v rámci jednoho hostitele, ale napříč přes všechny hostitele. 

 

Obr. 48 Rozdíl mezi standardním a distribuovaným switchem [13] 
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7.1.4. vMotion Migration 

vMotion migruje běžící virtuální stroje z jednoho serveru na druhý bez přerušení činnosti. 

vMotion umožňuje spolu s DRS migrovat virtuální stroje z jednoho hostitele na druhého 

kvůli vyvážení zátěže a tento proces prování po nastavení zcela automatizovaně.Za pomoci 

vMotion, jsou celé virtuální stroje přesunuty z jednoho hostitele na druhého, zatímco 

ukládání dat zůstává ve stejné datového úložiště. 

 

Informace o stavu obsahuje aktuální obsah paměti a všechny informace, které definuje a 

identifikuje virtuální stroj. Obsah paměti zahrnuje transakční data a to bez ohledu na to, 

zda se jedná o stav operačního systému nebo aplikace, které jsou v běhu. vMotion přenáší 

nejen softwarovou část virtuálního stroje, ale i hardwarové prvky, jako jsou: 

- BIOS 

- zařízení 

- CPU 

- MAC adresy karet Ethernet 

 

Obr. 49 Činnost vMotion [14] 

Při správné konfiguraci je možné VM přenášet drag and drop myší. Funkce je dobře 

využitelná při údržbě a rozšiřování hostitelů. VM se přesouvá za chodu, na druhý hostitel, 

má-li tam dostatek zdrojů tak,  uživatel tohoto  VM tento přesun vůbec nezaznamená. Tuto 

funkci lze použít i pro ruční rozložení zátěže, jestliže nám naše licence nedovoluje 

používat DRS 

7.1.5. DRS Cluster a VMware DPM 

Klastr je soubor hostitelů ESX/ESXi a souvisejících virtuálních strojů se společnými zdroji 
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a společným rozhranním pro správu. Když přidáme hostitele do clusteru DRS, stane se 

součástí zásoby zdrojů. Kromě toho můžete podpořit seskupení všech zdrojů a prosazovat 

politiky na úrovni clusteru přidělování volných prostředků. DRS Cluster řeší následující:  

• Počáteční umístění - Při prvním zapnutí virtuálního stroje v clusteru DRS je buď virtuální 

stroj spuštěn  na vhodném hostiteli nebo je o tom vydáno doporučení. 

• Load balancing - DRS nepřetržitě monitoruje distribuci a využití procesoru a zdrojů 

paměti na všech počítačích a virtuálních počítačů v clusteru. DRS porovnává tyto metriky 

a stará se o ideální využití zdrojů, vzhledem k dostupným zdrojům. Na základě toho pak 

provádí (nebo doporučí) migraci virtuálních strojů odpovídajícím způsobem. 

• Správa napájení - Pokud je k dispozici VMware DPM, tak DRS ve spolupráci s ním 

porovnává zatížení clusteru na úrovni a host-level Tandem DPM a DRS má schopnost 

sledovat zatížení clusteru. Pokud není cluster plně vytížen, má schopnost přesouvat VM na 

hostitele, na kterých jsou nevyužité zdroje a uvolňovat tím ty hostitele, které může 

v clusteru postrádat a ty dát do standby režimu. Tím dochází k úsporám elektrické energie. 

Pokud se zvýší potřeba nárůstu zdrojů v clusteru, je schopen zapínat postupně spící 

hostitele a přesouvat na ně VM.  

 

Obr. 50 Funkce DRS a DPM [15] 

Funkci DPM lze využít v clusterech, ve kterých je více hostitelů, a kde se během dne nebo 

týdně mění výrazně požadavky na volné zdroje. V malých/ středních firmách jsou většinou 

jen dva až tři hostitelé, proto se DPM v těchto firmách nepoužívá. Licence, kterou 

používám mi funkcionalitu DPM neumožňuje. Proto nemohu popsat praktické použití.  
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7.2. Verifikace 

7.2.1. Ověření implementace 

Ověření řešení jsem prováděl ve třech základních rovinách. Některé jsem aplikoval ve 

všech fázích implementace, jiné až před spuštěním ostrého provozu. Jsou to: 

1. Testování na přihlášení Administrator nebo jeho kopie – na toto přihlášení jsem 

kontroloval dostupnost, sizing a zatížení jednotlivých virtuálních serverů, jejich 

konektivitu do virtuálních switchů, správné nastavení rolí serverů a událostní logy, 

zda neobsahují chyby.  

2. Testování na přihlášení kopie klíčových a náhodně vybraných uživatelů – po 

vytvoření kopie klíčového nebo náhodně vybraného uživatel jsem kontroloval 

dostupnost dat a aplikací, přihlášení na Internet a hlavně přístup k síťovým 

tiskárnám. 

3. Zkušební provoz s co největším počtem uživatelů – v této fázi jsem kontroloval 

hlavně sizing jednotlivých virtuálních serverů. Zvláště jsem se zaměřoval na 

sledování zátěže databázových a terminálových serverů a na dostupnost datových 

úložišť. 

7.2.2. Ověření spolupráce se záložními zdroji napájení UPS 

Toto ověření bylo časově velmi náročné. Spočívalo v tom, že jsem nasimuloval výpadek 

napájení datového centra elektickou energií a sledova chování systému v této situaci. 

Zámětem bylo, aby baterie UPS držely provoz systému ještě 20 minut po výpadku. 

V případě, že by do 20 minut nebyla obnovena dodávka elektrické energie, měl by se 

ukončit běh VM a posléze i hostitelů. Poté by se mělo vypnout napájení celé ho systému. 

Toto napájení by se mělo obnovit ve chvíli, kdy je obnovena dodávka elektrické energie. 

Obnovou napájení by se měl spustit start diskových polí, switchů a hostitelů. Po 

nastartování hostitelů by se měl spustit start VM ve stanovoném pořadí (viz. Kapitola 

5.3.1). Poměrně náročné bylo stanovit optimální časy startu VM.  

I přes poměrně velké úsilí při ověřování tohoto nastavení se v ostrém provozu ukázalo, že 

se při návrhu nepočítalo s tím, že obnovení dodávky napájení elektrickou energií může 

probíhat na několik pokusů. V praxi se ukázalo, že kritických je cca prvních 10 minut, kdy 

se i osmkrát obnovila a zase přerušila dodávka elektrické energie. To při startu celého 

systému způsobovalo mnoho komplikací. Jako řešení tohoto stavu se zvolilo takové 

nastavení UPS, které obnoví napájení systému až po 10 minutách po obnovení dodávky 

elektrické energie od distributora. To sice prodlouží dobu nedostupnosti celého systému, 

ale zato zabezpečí korektní start celého systému. Dalším řešením by bylo použití 

dieselagregátu s automatickým startem, ale to by přineslo větší nároky na investice a 

zvýšené náklady na provoz systému.  
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8. Zhodnocení přínosu 
 

K virtualizace systémů jsme ve firmě přistupovali s tím, že jsme očekávali, že nám to 

přinese řadu obecných výhod. Po provedení vizualizace jsem zjišťoval, jestli se mé 

očekávání naplnilo a jestli není ještě potřeba provést nějaká opatření. Toto jsou hlavní 

body hodnocení: 

   

1. Vyžaduje celkově menší množství souvisejícího hardware (serverů, aktivních 

prvků, UPS, atd.) 

Ano, toto očekávání se plně naplnilo. Počet fyzických serverů klesl na tři. V rámu 

jsou dva ESXi servery a jeden server s vCenter. Tento server zároveň slouží jako 

backup server. Další fyzické servery nejsou potřeba. Pro všechny servery jsou 

potřeba jen dva managovatelné switche. 

2. Šetří místo v datových rozvaděčích 

Ano toto očekávání se naplnilo. V datovém rozvaděči se uvolnilo místo na další 

diskové pole, až bude potřeba. 

3. Umožňuje efektivnější využití hardware a rozložení výkonu 

Ano, tento předpoklad se naplnil, vMotion mi umožňuje přesouvat servery na 

druhý, méně zatížený ESXi server. 

4. Přináší úsporu energie v porovnání s klasickým řešením. 

Tento předpoklad nemůžu potvrdit na základě měření, ale v datovém centru je 

zapojeno o 12 napájecích zdrojů méně. 

5. Podstatně zvyšuje dostupnost klíčových systémů a odolnost proti výpadku 

hardware 

Ano, tento předpoklad se potvrdil sledováním metrik. 

6. Poskytuje jednoduché možnosti zálohování a obnovy 

7. Ano, zálohování a obnova funguje dobře. 

8. Zjednodušuje a centralizuje správu systémů 

Ano, správa je centralizovaná 

9. Zjednodušuje procesy upgradů systémů i HW výkonu 

Ano, upgrade RAM na fyzických serverech probíhal za plného provozu. 

10. Umožňuje flexibilní změny infrastruktury v souvislosti se změnami potřeb 

Ano, ale nemám potvrzeno prakticky, nebylo to potřeba. 

11. Umožňuje testování změn v bezpečném režimu neohrožujícím provoz s možností 

rychlému návratu do předchozího stavu a další … 

Ano, není problém vytvořit testovací prostředí 

V případě potřeby lze např. do takovéhoto prostředí během několika minut pomocí 
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připravených šablon instalovat nový virtuální server a zajistit požadovanou funkčnost. 

Dalším významným benefitem je možnost klonování virtuálních strojů  - např. v případě 

instalace nového software je možno otestovat jeho funkčnost ve virtuálním prostředí a poté 

jej bez rizika aplikovat do ostrého provozu. 

Pomocí vhodných nástrojů je také možné v krátkém časovém intervalu zprovoznit náhradu 

havarovaného fyzického stroje. 

V souvislosti s požadavky na realizaci řešení s vysokou dostupností mohou být (dnes již 

víceméně obecně) ve virtualizovaném prostředí využity pokročilé vlastnosti virtuálního 

prostředí. V principu jsou v takovémto případě nainstalovány dva (a více) serverů 

s virtualizační vrstvou se společným datovým úložištěm (externí diskové pole – SAN) a 

pomocí mechanismu vMotion (LiveMigration) by v případě fyzického selhání jednoho z 

nich druhý automaticky převzal běh jeho virtuálních strojů.  

 

Z výše uvedených důvodů a vzhledem k rozsáhlosti infrastruktury i vzhledem k velkému 

množství serverů vhodných pro provoz ve virtuálním prostředí doporučujeme přechod a 

nasazení těchto technologií. 
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9. Závěr 
V této diplomové práci jsem se pokusil ukázat jednu z cest ke konsolidaci datových center 

v malém /středním podniku.  Použití virtualizace na platformě x86, resp. x64 za pomoci 

VMware je pro malé/ střední podniky velmi výhodnou cestou ke snižování nákladů na 

hardware, úsporám energie a větší flexibilitě. Období finanční a ekonomické krize, kdy je 

většina podniků nucena se restrukturalizovat, snižovat náklady a flexibilně reagovat na 

změny trhu, zvyšovat kvalitu produktů, garantovat dodržování technologické kázně, 

bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí je pro to velmi vhodné. Firmy musí být 

flexibilní ve vztahu k obchodním partnerům a veřejnosti, tak k orgánům státní správy.  

Flexibilita a spolehlivost datového centra, jako nedílné součásti informačního systému 

podniku není jen nějaký luxus, ale nutností bez kterého by firma nemusela obstát 

v konkurenčním boji. V této diplomové práci jsem se zabýval mnoha nástroji, které 

VMware nabízí, některé jsem mohl ve firmě přímo nasadit a vyzkoušet jejich funkčnost 

v ostrém provozu, jiné jsem kvůli omezené licenci mohl popsat jen teoreticky. Je možná 

škoda, že zadání diplomové práce mi neumožnilo popsat další, s vizualizací související 

činnosti při zavádění vizualizace ve firmě.  

Virtualizace na platformě VMware v Sphere dává ITC oddělením možnost konsolidovat 

celou infrastrukturu a flexibilně reagovat na měnící se požadavky managementu. Dává jim 

nástroje pro to, aby mohly zabezpečit vysokou dostupnost ITC služeb, aplikací a dat. Dává 

jim též nástroje pro zabezpečení podnikového IS před útoky jak zvenčí, tak i zevnitř 

podnikové komunikační sítě, nástroje pro zabezpečení dat a jejich zálohování.  Pomocí 

snapshotů zálohovat celé servery vytvářet šablony celých virtuálních strojů a ty pak podle 

požadavků rychle uvádět do provozu. Dává nástroj pro velmi rychlou obnovu dostupnosti 

po havárii i živelných pohromách. Virtualizace na platformě VMware umožňuje ITC 

oddělením možnost vytvořit si testovací a vývojové prostředí, které je snadno přenositelné 

do prostředí produkčního. Dává jim možnost pružně reagovat na změnu zátěže 

hostitelských počítačů, potřebu zvyšovat kapacitu a dostupnost datových úložišť i vytvářet, 

spravovat a měnit virtuální sítě.  

Všechny výše popsané nástroje, které virtualizace nabízí a které jsou pro ITC oddělení 

v podnicích obrovským přínosem a umožňují zefektivnit práci. Ale také skrývají jedno 

nebezpečí. Možnost klonovat, kopírovat a snadno instalovat virtuální servery by neměla 

vést k tomu, že se tyto servery vymknou kontrole. Každý i nespuštěný server odebírá volné 

zdroje. Každý ze serverů by měl mít svůj plán údržby. Možnost vytvářet virtuální sítě a 

datová úložiště by neměla vést k chaosu. Je nutné užívat těchto nástrojů s rozmyslem, 

udržovat dokumentaci v aktuálním stavu a dbát na dodržování licenčních podmínek 

k operačním systémům i aplikacím.  
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