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Abstrakt 
Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání softwarových virtualizačních platforem vSphere 

a Hyper-V společností VMware a Microsoft. Jde o současné lídry v oblasti serverové 

virtualizace. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je 

uvedena krátká rešerše virtualizačních platforem, za níž následuje popis základních vlastností 

obou virtualizačních platforem vSphere a Hyper-V. V jejím závěru je srovnání obou platforem 

na základě jejich vlastností. V praktické části jsou popsány konkrétní postupy instalace a 

konfigurace. Je zde popsána připravená metodika pro testování virtuálních prostředí. V závěru 

se zabývám provedením vlastních výkonnostních testů a porovnáním. 

Klíčová slova 
VMware, Microsoft, vSphere, Hyper-V, Virtualizace, Hypervisor. 

Abstract 
This dissertation is focused on the comparison of the software virtualization platforms vSphere 

and Hyper-V by VMware and Microsoft companies. They are the current leaders in server-

based virtualization. This document is divided into two parts: a theoretical and a practical one. 

In the theoretical part, a short research of virtualizations platforms is given, followed by the 

description of basic features of both virtualizations platforms - vSphere and Hyper-V. At its 

end, there is a comparison of both platforms based on their features. In the practical part, 

particular procedures of installation and configuration are described. Also a prepared 

methodology for the testing of virtual environments is included here. At the end I deal with my 

own performance tests and comparison. 

Key Words 
VMware, Microsoft, vSphere, Hyper-V, Virtualization, Hypervisor. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CPU - procesor 

vCPU - virtuální procesor 

RAM - Operační paměť 

VM - virtuální stroj 

Vhd - virtual hard disk 

Vmdk - Virtual machine disk 

iSCSI - Internet Small Computer System Interface 

NIC - network interface controller 

SMP - Symetrický multiprocesing 

OS - Operační systém 

RAID - Redundant Array of Inexpensive / Independent Disks 

SAN - Storage area network 

NSS - Network Storage Server 

VLAN - Virtual Local Area Network 

QoS - Quality of Service 

HA - High Availability 

DRS - Distributed Resource Scheduler 

NAS - Network-attached storage 

USB - Universal Serial Bus  

DAS - Direct-attached storage 

FC - Fibre Channel 

FCoE - Fibre Channel over Ethernet 

SAS - Serial Attached SCSI 

SSD - Solid State Drive 
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1 Úvod 
Myšlenka virtualizace je ve světě informačních technologií již poměrně dlouho známá. V 

současné době však stále více nabývá na významu. Pojmy jako cloud computing, privátní cloud 

a Virtual Desktop infrastructure jsou jedny z nejdiskutovanějších oblastí v současném světě 

informačních technologii. Základem všech těchto oblastí je virtualizace. 

Jedním z důvodů přímo raketového rozmachu vizualizace je neustálý růst výpočetního výkonu 

současných CPU a snaha o jeho maximální a efektivní využití. Dalším důvodem pro využití 

virtualizace je i tlak na snižování provozních nákladů. V neposlední řadě jde také o 

zjednodušení administrace takovéhoto virtuálního prostředí. Současné virtualizační nástroje se 

tak stávají nedílnou součástí všech datových center, přinášejí do světa informačních technologii 

vysokou míru efektivity a flexibility.  

Tato práce by měla přestavit dva z nejpoužívanějších serverových virtualizačních nástrojů 

Microsoft Hyper-V a VMware vSphere [1]. Práci jsem rozdělil do dvou základních částí - 

teoretické a praktické, ty jsou dále členěny do samostatných kapitol. Teoretická část začíná 

rešerší virtualizačních platforem, za ní následují kapitoly 3 a 4 se základním popisem vlastností 

obou virtualizačních platforem. Kapitola 5 obsahuje srovnání obou hypervisorů na základě 

jejich vlastností. V kapitolách 6 a 7 praktické části jsou popsány konkrétní postupy instalace a 

konfigurace obou virtualizačních prostředí. Nastavená metodika testování virtuálních prostředí a 

provedení výkonnostních testů je popsána v kapitole 8. Závěr shrnuje poznatky získané při 

testování obou produktů. 
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2 Virtualizační platformy 
V současné době existuje několik virtualizačních produktů od různých dodavatelů zaměřených 

jak na profesionální nasazení v oblasti serverové vizualizace, tak jako desktopové řešení určené 

pro vývojáře a testování. Jejich přehled, včetně jejich základních rysů a vlastností, je uveden 

níže.  

2.1 VMware vSphere 

Jde o plně 64 bitový serverový virtualizační nástroj s plnou podporou vytváření clusterů až do 

celkového počtu 32 nodu. Vlastní hypervisor je instalován přímo na HW, celá instalace zabírá 

jen 144MB, management pomocí nástroje vCenter. Hostující server může mít až 2TB paměti a 

160 logických CPU, virtuální stroj je limitován až 32 virtuálními CPU a 1TB paměti. Je 

podporována živá migrace virtuálních strojů mezi jednotlivými nody clusteru (vMotion), změna 

diskového uložiště za chodu (Storage vMotion). Podpora distribuovaných  switchů - jeden 

virtuální switch v rámci jednoho clusteru. Široká podpora virtualizovaných operačních systému 

Apple, Linux (většiny distribucí), Unix, Novell, Microsoft a to i jejich 32 i 64bitové verzi. Plné 

řízení přidělování zdrojů pomocí resource poolu, včetně podpory Power Managementu. Podpora 

3D grafiky pro Windows Aero, USB 3.0, vysoká dostupnost, Dynamic resource scheduling 

(DRS), Fault Tolerance, dynamická správa paměti (balloning, de-duplicate memory pages, 

compress memory pages) a mnoho dalších funkcionalit. Integrace je možná s Active Directory a 

eDirectory. Kromě vCenter lze prostředí spravovat pomocí skriptů v PowerCli (rozšíření pro 

Microsoft Power Shell). Jako nevýhoda by se dala uvést možnost instalace pouze na 

podporovaný HW uvedený na kompatibility listu, na druhou stranu je zde zaručena 

bezproblémová funkčnost.  

2.2 Microsoft Hyper-V 

Taktéž se jedná o plně 64 bitový serverový virtualizační nástroj, samostatný hypervizor se 

instaluje jako role Windows 2008 serveru, podpora vytváření clusterů do počtu 16 nodů, oproti 

vSphere menší podpora hostovaných operačních systémů, jde především o rodinu produktů 

Microsoft a Linux distribucí Suse enterprise server a Red Hat enterprise server a to ve 32 i 64bit 

verzi. Hyper-V podporuje živou migraci virtualizovaných systémů v rámci clusteru, podpora 

dynamické paměti, virtuální switch. Hypervisor podporuje 64 fyzických procesorů, 1TB paměti 

pro hostující stroj. Virtualizovaný server může maximálně 4 virtuální CPU a využívat až 64GB 

paměti. Integrace pouze z Active Directory. Pro automatizaci a managemet lze využít skriptů 

psaných v Power Shellu. Hypervisor nemá takové vyhrazení na HW jako vSphere, platí pro něj 

omezení definovaná pro Windows 2008 server. Jako nevýhodu bych uvedl slabší podporu 

hostovaných OS. Diskutabilní je jistě i instalace jako role Windows Serveru v rámci operačního 

systému, dále nepodporuje resource pooly pro řízení zdrojů, chybí podpora distribuovaných 

switchů, možnost QoS a NAS polí. 
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2.3 Citrix Xen Server 

Plně 64 bitový serverový virtualizační nástroj s plnou podporou vytváření clusterů. Vychází 

z open source projektu Xen, management pomocí Xen Center, k dispozici taktéž Command 

Line Interface (CLI). Hostující stroj může mít až 16 síťových adaptérů, 512GB paměti a 64 

logických procesorů. Virtuální stroj může mít 8/32 (Windows / Linux) virtuálních CPU a 32GB 

paměti. Mezi podporované virtualizované operační systémy patří Microsoft Windows a server a 

Linux v Distribucích Debian, Red Hat, Suse, CentOS a Oracle enterprise Linux. Samozřejmostí 

je živá migrace (Xen Motion), práce se sítí pomocí distribuovaného virtuálního switche, řízení 

přidělování zdrojů, management paměti, Site Failover. Díky instalaci do Linuxu je zaručena 

vysoká kompatibilita s HW, přesná specifikace je uvedena v kompatibility listu. Mezi nevýhody 

paří absence řízení zdrojů pomocí resource poolu, problematický backup VMs, omezený Think 

Disk Provisioning, omezená správa paměti.  

2.4 Xen 

Linuxový open source hypervizor. Xen se skládá z malého odděleného hypervizoru, který je 

načten ihned po startu systému a následně spouští Dom0. KVM je implementováno jako sada 

jaderných modulů, hypervizor je tedy přímo v jádře. Virtuální stroje se v KVM chovají jako 

zvláštní procesy, můžete používat kill, top apod. Konfigurace probíhá pomocí konfiguračního 

souboru xen-tools.cong. Podpora virtualizovaných operačních systémů Linux, Windows, 

Solaris, FreeBSD. Je výchozím způsobem virtualizace v mnoha komerčních distribucích. 

Komerční varianty Citrix Xen Server, Oracle VM a jiné. 

2.5 Oracle VM 

Taktéž plně 64bitový Hypervisor, management pomocí Oracle VM Manageru, obdobně jako 

Citrix vychází z Xen Hypervizoru. Hostující stroj může mít až 128CPU (threads) a 1TB paměti. 

Virtuální stroj může mít až 32 virtuálních CPU a 63/500GB (32/64bit) paměti. Mezi 

podporované virtualizované operační systémy patří Microsoft Windows a server, Oracle Linux, 

Red Hat a Solaris. Podpora řízení zdrojů pomocí resource poolu, živá migrace. 

2.6 VMware server 

Jde o „lehčího“ bratříčka od vSphere serveru. Instalace vlastního hypervizoru probíhá do 

hostujícího operačního systému Windows nebo Linux. Je určen především do oblasti Tech & 

Dev. Široká podpora hostovaných operačních systémů MSDOS, Linux (většiny distribucí), 

OS2Warp, Novell, Microsoft, Sun Solaris, FreBSD. Podporovány jsou i 64 bit verze, ale záleží 

na operačním systému, na který je Hypervisor instalován, zda je 32 či 64bit. Clustering není 

podporován a nejsou dostupné enterprise funkce jako živá migrace, storage vMotion a další.  
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2.7 VMware Workstation 

Jak již název napovídá, nejde již o serverový virtualizační nástroj. Instaluje se do hostujícího 

operačního systému Windows nebo Linux. Jde v jisté míře o funkčně dost podobný nástroj jako 

VMware, server je zaměřen především na koncového uživatele, podpora 3D grafiky, USB. 

Široká podpora hostovaných operačních systémů MSDOS, Linux (většiny distribucí), 

OS2Warp, Novell, Microsoft, Sun Solaris, FreBSD. Jako hostovaný OS je podporována i 

instalace VMware vSphere vhodná pro testování managemet skriptů, testování migrací.  

2.8 Virtual PC 

Obdobně jako VMware Workstation nejde již o serverový virtualizační nástroj. Jde o 

virtualizaci Microsoft operačních systémů na Windows stanicích vhodné především pro 

testování.   
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3 vSphere 
Společnost VMware je předním světovým poskytovatelem virtualizační technologie a 

cloudových služeb. Nabízí mnoho produktů určených pro vitrualizaci aplikací, stanic a serverů. 

Podle agentury Gartner je více jak 60 procent nově virtualizovaných serverů nasazováno na 

virtualizační platformě vSphere společnosti VMware [1]. 

3.1 Popis vSphere 

Společnost VMware uvedla již v roce 2001 první verzi vSphere, tehdy pod označením ESX 

server 1.0. V ročním cyklu pak byly uváděny verze 1.5, 2.0 a 2.5. V roce 2006, tedy po dvouleté 

odmlce, byla uvedena verze 3.0 tentokrát pod označením Infrastructure 3, o rok později se i ta 

dočkala svého nástupce. Pod názvem vSphere byla představena v roce 2009, její poslední verze 

byla uvedena 22. 8. 2011 a nese označení vSphere 5.  

Platforma vSphere se skládá ze samostatného virtualizačního serveru, ten nese název ESXi, a 

nástrojů pro správu a monitoring. ESXi vznikl vedle dříve používaného ESX serveru a liší se v 

trošku odlišném návrhu, jak je uvedeno v obrázku 1. Původní ESX server se skládal z 

VMkernelu a servisní konzole. VMware agenti běželi právě v servisní konzoli. ESXi server již 

servisní konzoli nemá a VMware agenti běží přímo ve VMkernelu. Od verze vSphere 5 je 

podporován pouze ESXi server. 

 

Obrázek 1- Porovnání architektury ESX a ESXi serveru. [2] 

ESXi používá architekturu monolitického hypervisoru. Samostatný hypervisor se instaluje 

přímo na fyzický HW, díky čemuž je hypervisor podstatně kompaktnější než kernel moderních 

operačních systémů, je zde použit vlastní driver model. 

Tento způsob virtualizace nám umožňuje plně odstínit fyzický hardware od virtuálnho serveru. 

Při změně fyzického hardware tedy nemusíme řešit změnu ovladačů v operačním systému. 

Server ESXi zahrnuje základní operační systém tzv. VMkernel a procesy, které obstarávají 

vrchní vrstvu. Jádro VMkernel poskytuje prostředky na provoz všech procesů v systému, včetně 
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aplikací pro správu a agenty. Má pod kontrolou všechna hardwarová zařízení na serveru včetně 

správy prostředků pro aplikace. 

 

Obrázek 2, VMware  architektura [3]. 

Samotné jádro VMkernel je založeno na POSIX standartu. Pro ukládání dat používá VMware 

Virtual Machine File System (VMFS). Jde o vysoce výkonný klastrový souborový systém. 

Každý virtuální server je uložen v malé sadě souborů uložených v samostatných adresářích.  

3.2 Virtualizační technologie vSphere 

VMware do svých produktů implementoval mnoho technologií a funkcí, které se starají o 

maximální využití hardware. Mnoho z nich se vztahuje k samotnému ESXi serveru, jde 

především o technologie zajišťující práci s hardwarem. Velká část funkcí je určena pro použití 

s virtuálními stroji a je zaměřena na zajištění vysoké dostupnosti virtualizovaných operačních 

systémů. Z toho plyne její použitelnost až při klastrovém nasazení. Pokusím se některé z nich 

v krátkosti představit [4]. 

Velký důraz je kladen na správu systémových zdrojů, proto je k dispozici komplexní Resource 

management. Ten umožňuje přidělovat systémové zdroje jednotlivým virtuálním strojům nebo 

celým skupinám (resource poolům). Můžeme řídit i prioritu zdrojů při jejich sdílení. Takto lze 

přidělovat CPU, paměť a I/O diskové operace. 

Pro práci s pamětí jsou implementovány zajímavé technologie jako je Page Sharing, Ballooning, 

Memory Compression, a Swapping. Page Sharing technologie nám umožňuje sdílet stejné 

paměťové stránky mezi více virtuálními stroji. Memory Compression technologie zase provádí 

kompresi paměťových stránek, které by jinak byly swapovány na disk [5]. 

Důležitou součástí každé virtualizační platformy je implementace síťových služeb. Platforma 

vSphere nám nabízí dva typy virtuálních switchů, standartní a distribuovaný. Distribuovaný 

switch je určen pro provoz v rámci clusteru. Rozprostírá se nad všemi servery clusteru, 

provádíme tedy centrální konfiguraci v rámci celého virtuálního prostředí. Oba switche můžeme 

rozdělit na dvě části - uplinkovou a část Port Group. Uplinková část nám zobrazuje přiřazené 
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fyzické LAN adaptéry. Část Port Group nám zase dovoluje vytvořit speciální skupiny portů pro 

připojení virtuálních stanic nebo provozu služeb vSphere. Každá Port Group může být ve 

vlastní VLAN [6]. 

 

Obrázek 3, Distribuovaný switch 

Pro virtuální disk můžeme použít několik formátů Raw device, Thin provisioning, Thick 

provision Lazy zeroed a Thick provision Eager zeroed. 

Pro zajištění vysoké dostupnosti virtuálních strojů je k dispozici VMware vMotion, Storage 

vMotion, Fault Tolerance a HA. 

Klastr několika serverů můžeme nastavit jako DRS cluster, pak bude docházet k balancování 

zatížení mezi jednotlivými servery klastru. 

Stejně jako u serverů můžeme i u diskových uložišť vytvořit Storage DRS cluster, dojde pak 

k balancování zatížení mezi diskovými subsystémy. 

3.3 Podporované OS 

Produkt vSphere poskytuje velice širokou podporu pro hostované operační systémy. Úplný 

seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici na webu společnosti VMware [7].  

K dnešnímu dni 26. 3. 2012 čítá seznam 372 záznamů. Samozřejmostí je kompletní podpora 

produktů Microsoft včetně historických verzí jako je MS-DOS, Windows 3.11 a NT4. Široká je 

také podpora různých linuxových distribucí Ubuntu, Red Hat, Suse aj. Dále mezi podporované 

operační systémy patří i OS2/WARP, Novel Netware, Solaris. Systémy jsou podporovány jak v 

32bit, tak 64bit verzích. Jako novinka ve verzi vSphere 5 je implementována podpora pro 

operační systém Apple OS X Server 10.6 (Snow Leopard). 
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3.4 Virtuální server 

Základní funkcí hypervisoru je vytvoření prostředí pro hostované operační systémy. Pro každý 

virtualizovaný operační systém tedy vytváří virtuální stroj (VM). Virtuální hardware se jeví 

hostovanému systému naprosto transparentně. vSphere server používá formát virtuálních strojů 

verze 8 a zahrnuje emulaci všech podstatných komponent.  

 až 32 Virtuálních CPU 

 až 1 TB virtuální RAM 

 až 2 TB virtuální disk 

 3D grafika s podporou Windows Aero 

 EFI BIOS 

 USB 3.0 

 Chipset intel 440 

 serial port 

 SCSI Device 

 LAN Adaptér 

 Paralel Port 

 USB Controler 

 Hard Disk  

  

Obrázek 4- VMTools Panel. 

Pro správnou funkci virtualizovaného operačního systému je potřeba nainstalovat VMTools. 

VMTools je softwarová sada nástrojů, které se instalují do operačního systémy virtuální stanice. 

Obsahuje ovladače pro virtuální hardware, upravuje spolupráci s myší, doplňuje drag-and-drop 

a zvuk. Součástí VMTools je ovládací panel, pomocí kterého lze například zajistit synchronizaci 

času s ESXi serverem, spouštět skripty nebo připojovat a odpojovat zařízení. V systému běží 

jako služba VMware Tools service. 
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3.5 Management vSphere 

Pro základní správu prostředí vSphere se používá aplikace vSphere klient. Klient je dostupný ve 

dvou verzích - jako aplikace pro operační systém Microsoft Windows i jako webové rozhraní. 

Jde o univerzálního klienta určeného jak pro správu samostatného serveru, tak i pro správu 

celého clusteru prostřednictvím vCenter serveru. 

vCenter server je zvláštní server, který slouží pro řízení a monitoring jednotlivých node clusteru 

celé vSphere infrastruktury. Je nezbytný pro funkci některých enterprise funkcionalit.  

vCenter server lze provozovat jak na fyzickém stroji, tak ve virtuálním prostředí a je dostupný i 

jako Linux-base virtual appliance. Ke svému provozu potřebuje mít k dispozici databázový 

server. Standardně se proto z jeho instalací instaluje i Microsoft SQL server expres, ten je však 

vhodný pro provoz vSphere clusteru do 5 node. Pak je doporučováno použití samostatného SQL 

serveru. Podporovány jsou databáze DB2, Microsoft SQL a Oracle. Nároky na HW záleží na 

přítomnosti databázového serveru a provozu webových služeb.  

 

Obrázek 5 - vSphere klient (5 ESXi serverů, 92VM, poměr CPU a vCPU 1:6) 

Pro správu celého systému můžeme použít i další nástroje. Na každém ESXi serveru je 

k dispozici SSH konzole. Dále si můžeme doinstalovat rozšíření do Power Shellu. K dispozici je 

připravená speciální management stanice nazvaná VIMA (VMware Infrastructure Management 

Assistant). V neposlední řade je k dispozici i VMware Infrastructure .NET Toolkit.  
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4 Hyper-V 

4.1 Popis Hyper-V 

Microsoft jako jedna ze současných největších IT společností nemohla opomenout nástup 

virtualizace a na trh uvedla produkt Microsoft Hyper-V. Produkt Hyper-V je na trhu kratší dobu 

než výše zmiňovaný VMware vSphere, objevil se v roce 2004 jako Microsoft Virtual Server 

2005. V roce 2006 byl vylepšen verzí R2 SP1 a v roce 2008 došlo k uvedení nové verze 

tentokráte pod aktuálním názvem Microsoft Hyper-V. Microsoft použil pro platformu 

architekturu mikrokernel hypervisoru. Což s sebou přináší jednoduchý partitioning, zvýšený 

výkon, v hypervisoru není žádný cizí kód. Samotný hypervisor pak může být velice malý okolo 

1MB. 

Hypervisor je posazen nad samotným hardwarem, na horní vrstvě hypervisoru je umístěna 

parent a child partition. Hypervisor vyžaduje přítomnost hostujícího operačního systému 

Windows Server 2008 64bit. Hostující operační systém je umístěn v parent partition. Zde je 

nainstalována virtualizační struktura nazvaná Virtualization stack. Virtualization stack má 

přímý přístup k systémům v Child partition a slouží ke správě virtuálních systémů. 

 

Obrázek 6- Architektura Hyper-V [8] 

Child partition je oddíl určený pro instalaci hostovaného operačního systému. Child partition 

nemá přímý přístup k hardwarovým prostředkům, ty jsou jí prezentovány jako virtuální pohled 

na dostupné zdroje. Požadavky na zdroje jsou zasílány přes Virtual Machine Bus. 
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4.2 Virtualizační technologie Hyper-V 

Obdobně jako vSphere tak i Hyper-V disponuje velkým počtem funkcionalit. Pro práci s pamětí 

je k dispozici Dynamic memory, jde o správu paměti na principu tzv. balooningu, kdy je ve 

virtuálním počítači spuštěna služba, která schraňuje nevyužívanou RAM a je ji schopna vrátit 

hostiteli pro přidělení ostatním virtuálním počítačům [9]. 

Samozřejmostí je možnost vytváření snapshotu virtuálních serverů. Mezi další funkcionality 

patří podpora živé migrace virtuálních serverů, tedy změna hostitele za běhu, podpora Bit 

Locker nebo VHD [10].   

4.3 Virtuální server 

Hypervisor vytváří prostředí pro hostované operační systémy, v našem případě vzniká nová 

Child Partition. Hypervisor tak pro každý virtualizovaný operační systém  vytváří virtuální stroj 

(VM). Virtuální hardware se jeví hostovanému systému naprosto transparentně. U serveru 

Hyper-V můžu použít následující hardware. 

 až 4 Virtuálních CPU 

 až 64GB virtuální RAM 

 až 2 TB virtuální disk 

 serial port 

 SCSI Device 

 až 12 LAN Adaptér 

 Hard Disk  

Pro správnou funkci Linuxových systémů je vyžadována následná instalace Linux Integration 

Services aktuálně ve verzi 3.2. Instalací tohoto balíčku získáme ovladače, podporu SMP, 

integrovaný Shut Down a další [11]. 

4.4 Podporované OS 

Oficiální podpora hostovaných operačních systémů není zdaleka tak obsáhlá jako u výše 

uvedeného produktu VMware vSphere. Jde především o operační systémy rodiny Microsoft. 

Dále jsou oficiálně podporovány distribuce Linuxu a to SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat 

Enterprise Linux a CentOS [12]. Neoficiálně lze ovšem instalovat i jiné Linuxové distribuce 

například Ubuntu [13].   
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4.5 Management Hyper-V 

Základní management Hyper-V serveru je prováděn pomocí Hyper-V manageru. Ve skutečnosti 

jde o MMC konzoli s Hyper-V snap-in modulem. Správu Hyper-V serveru tedy provádíme 

standartními prostředky operačního systému a lze ji provádět i vzdáleně. 

Pro centrální správu Hyper-V serverů je k dispozici System Center Virtual Machine Manager 

2008 R2. System Center Virtual Machine Manager se instaluje na zvláštní fyzický server. Ke 

svému chodu potřebuje MS SQL server 2005 a IIS.  

 

Obrázek 7- System center konzole [7] 

Kromě jiného System Center Virtual Machine Manager umožňuje spravovat i prostředí 

Microsoft Virtual Server a VMware ESXi. Jsou na něm závislé některé funkcionality jako 

například živá migrace virtuálních serverů. Pro management prostředí lze použít i Power Shell. 
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5 Porovnání hypervisorů podle vlastností. 
Obě virtualizační platformy obsahují velké množství implementovaných vlastností a funkcí. 

V této kapitole se pokusím porovnat oba hypervisory právě na základě těchto vlastností a 

funkcí. Porovnání jsem rozdělil do tří samostatných kategorií: základní porovnání hypervisorů, 

maximální možná konfigurace virtuálního serveru a Enterprise funkcionalita a vlastnosti. Pro 

přehlednost jsem všechny dle mého názoru nejdůležitější parametry obou hypervisorů shrnul do 

tabulek. 

5.1 Základní porovnání hypervisorů 

Nyní se podívám na základní parametry samotných hypervisorů z pohledu maximální 

konfigurace fyzického hardware, na který mohou být nainstalovány. A také na podporu 

diskových subsystémů, s kterými mohou spolupracovat. Porovnám také počty virtuálních 

serverů, které na jednom hostu mohou být provozovány, a zaměřím se na velikost možného 

clusteru. Jde tedy o parametry, které nám určují možnou míru konsolidace daného řešení. Tyto 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 vSphere Hyper –V 

Počet CPU 160 64 

Velikost paměti 2TB 1TB 

Podpora diskových uložišť DAS, NAS, FC, iSCSI, FCoE 

(HW&SW), SSD for Swap 

DAS, iSCSI, FC, SAS (no 

NAS) 

Počet VM /host 512 384 

Počet nodů v klastru 32 16 

Tabulka 1, Porovnání vlastností Hypervisorů 

Z tabulky 1 je patrné, že virtualizační platforma vSphere překonává Hyper-V ve všech 

sledovaných parametrech. Fyzický server použitý pro vSphere server může disponovat téměř 

trojnásobným počtem procesorů a dvojnásobným množství paměti než v případě Hyper-V. 

Obdobná situace je i v podpoře clusteringu.  

 

5.2 Maximální konfigurace virtuálního serveru 

Hlavním smyslem virtualizace je vytvoření virtuálního hardware pro běh virtuálního serveru. 

Důležitou vlastností je tedy možnost, jak můžeme takovýto virtuální server nakonfigurovat, 

kolik můžeme použít procesorů, paměti a jiných zařízení, jak velký pevný disk můžeme použít. 

Zda jsou některá z těchto zařízení připojitelná za chodu.  
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Neméně důležitou vlastností je podpora hostovaných operačních systémů, které lze do takto 

připraveného virtuálního serveru nainstalovat. Všechny tyto vlastnosti jsou limitující při 

virtualizaci konkrétního aplikačního serveru. Tyto vlastnosti jsem uvedl v tabulce 2. 

 vSphere Hyper –V 

Počet virtuálních CPU 32 (lze volit sokety i jádra) 4 

Velikost paměti 1TB 64GB 

Velikost pevného disku 2TB 2TB 

Podpora Aero ANO Částečně (RemoteFX) 

Zař. připojitelná za chodu CPU, paměť, pevný disk, NIC SCSI HDD 

Podpora OS 372 verzí [7] 42 verzí [12] 

10Gbit Lan ANO ANO 

Snapshots 32 50 

Tabulka 2, Maximální konfigurace virtuálního serveru 

Pokud se tedy detailně podívám na tabulku 2, tak i zde je zřejmé, že v možnostech maximální 

konfigurace virtuálního serveru virtualizační platforma vSphere překonává Hyper-V. Pro 

Hyper-V může být v některých případech značně limitující maximálně čtyřcestný SMP a také 

podpora 64GB RAM. vSphere navíc nabízí opravdu velice širokou oficiální podporu pro 

instalaci hostovaných operačních systémů. 

5.3 Enterprise funkcionalita a vlastnosti 

Atraktivnost virtualizace roste s nasazením clusterového řešení. Právě clusterové řešení přináší 

řadu zajímavých funkcionalit jako je možnost živé migrace mezi hosty a diskovými uložišti, 

centrální správy zdrojů, možností nastavení QoS a další. Oba hypervisory s takovýmto 

nasazením počítají. Porovnání této funkcionality je shrnuto v tabulce 3. 

 

 vSphere Hyper -V 

Živá migrace VM ANO ( vMotion ) vícenásobná ANO (Live migration) 

Živý přesun VM mezi disky ANO ( Storage vMotion ) NE 

Správa zdrojů ANO (DRS) ANO (PRO) 

Distribuovaný Switch ANO NE 

QoS ANO (LAN, Storage) NE 

Technologie pro správy 

paměti 

Ballooning, Transparent Page 

Sharing, Memory Compression 

Dynamic memory 

File systém VMFS 5 NTFS 

Správa jiných platforem NE ANO (vSphere) 

VM Fault Tolerance ANO (omezení 1 CPU) NE 

Kompatibilita HW Omezená Široká (Windows) 

Tabulka 3, Porovnání funkcionalit 



24 

 

V oblasti enterprise funkcionality je situace obdobná jako v obou předchozích případech, jak je 

patrné z tabulky 3. vSphere podporuje vícenásobnou migraci VM a to dokonce i mezi 

diskovými uložišti. Umožňuje vytvářet virtuální servery s podporou Fault Tolerance, což může 

být zajímavé pro kritické aplikace. Podporuje nasazení QoS. vSphere disponuje opravdu 

propracovanou virtuální siťovou infrastrukturou, která nemá na straně Hyper-V srovnání. 

Hyper-V naopak těží z větší podpory HW a zajímavá je i možnost správy konkurenční 

platformy pomocí System Center Virtual Machine Manageru.  

5.4 Shrnutí 

Pokud se zaměříme na oblast funkcionality, tak z předchozích porovnání a závěru vyplývá, že 

vSphere poskytuje velmi širokou podporu operačních systémů. Vyniká i v možnosti maximální 

konfigurace jak pro hostující server, tak i pro jednotlivé virtuální servery. Jeho velmi silnou 

stránkou je propracovaná virtuální síťová infrastruktura. vSphere ukazuje své silné stránky 

především v klastrovém nasazení, kde poskytuje množství přidané funkcionality, jako je 

distribuovaný switch, možnosti řízení prostředků pomocí resource poolů, DRS storage clusteru, 

podpory Fault Tolerance VM a mnoho jiného. Tyto vlastnosti jej předurčují pro nasazení ve 

velkých datových centrech.  

Naopak Hyper-V i přes menší podporu operačních systémů nabízí zajímavé řešení virtualizační 

platformy integrované do standartního prostředí Windows 2008 R2 serveru, což usnadní 

administrátorskou správu celého systému. Co se týče funkcionality, tak v některých nasazeních 

může být limitující právě maximální počet vCPU a paměti pro virtualizovaný systém. Jako 

hlavní nedostatek u Hyper-V vidím jednoduché řešení virtuální síťové infrastruktury. Své místo 

si ale jistě najde v menších instalacích. 
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6 Instalace vSphere 

6.1 Instalace ESXi serveru 

Pro testování vSphere jsem použil ESXi server ve verzi 5.0 build číslo 469512. Samotná 

instalace hypervisoru je téměř automatická a nezabere více jak pět minut. Po bootu 

z instalačního CD jsme vyzváni k výběru disku, na který chceme hypervisor nainstalovat, 

k výběru rozložení klávesnice a zadání hesla pro uživatele root. Následuje kopírování souborů a 

restart systému. 

Po restartu systému je ještě potřeba dokončit konfiguraci systému. Tedy především vybrat 

síťové rozhraní, na kterém bude umístěna management network a přiřadit jí správnou IP 

konfiguraci. Tímto je základní instalace ESXi serveru hotová. 

Pro další správu prostředí VMware vSphere je potřeba nainstalovat vSphere klient. Ten je 

k dispozici ke stažení na serveru pomocí protokolu http.  

6.2 Konfigurace sítě 

Pro zajištění síťové komunikace virtuálních stanic používá ESXi server virtuální switch. 

Takovýchto switchů můžeme nakonfigurovat několik. Po instalaci je standardně připraven jeden 

standartní switch, na kterém je vytvořena skupina portů VM network pro připojení virtuálních 

strojů a Mangement network pro správu systému. Komunikace do sítě má automaticky 

přiřazenu síťovou kartu, kterou jsme při konfiguraci určili pro Managment network. 

 

Obrázek 8 - Konfigurace sítě 

Pro připojení k iSCSI uložišti si ještě vytvořím jeden standartní switch a přiřadím mu zbývající 

síťový adaptér. Takto bude iSCSI provoz oddělen od ostatní komunikace. Dále na tomto switchi 
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vytvořím port grupu pro iSCSI síť a povolím zde Jumbo pakety pro maximální využití 

přenosového pásma. 

6.3 Připojení diskového subsystému 

Po instalaci systému máme dostupné všechny lokální disky a můžeme je použít. Pokud se 

chceme připojit k iSCSI uložišti, musíme nainstalovat softwarový iSCSI adaptér. Jeho 

konfigurace spočívá v přiřazení skupiny portů určených pro iSCSI provoz, které jsem si 

přichystal při konfiguraci sítě. Pak již stačí provést pouze prohledání dostupných iSCSI cílů a 

nastavení zabezpečení komunikace.  

 

Obrázek 9- Konfigurace iSCSI 

Provedeme rescan iSCSI adaptéru, zobrazí se nám dostupné diskové oddíly, s těmi již můžeme 

pracovat běžným způsobem.  

6.4 Instalace virtuálního serveru 

Vytvoření virtuálního serveru probíhá pomocí přehledného průvodce. Jsem vyzván na název, 

umístění, typ operačního systému, počet procesorů, velikost paměti, typ LAN adaptéru, jméno 

Port Groupy, do které chci server připojit, typ SCSI kontroléru, a na velikost a typ pevného 

disku. Po skončení průvodce můžu samozřejmě konfiguraci hardware upravit. 

Průvodce mně tedy připravil virtuální hardware. V následující konfiguraci 4GB RAM, 1-8 CPU, 

SCSI kontrolér pro připojení disků, CD/DVD mechaniku a síťový adaptér. Síťový adaptér jsem 

zvolil typu VMXNET 3. Stanici jsem připojil do skupiny portů VM Network.  
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Provedl jsem standartní instalaci operačního Windows server 2008 R2. Pro správnou funkci 

virtuálního hardware jsem doinstaloval ještě VMTools. 

 

Obrázek 10- Vlastnosti virtuálního serveru 

  



29 

 

7 Instalace Hyper-V 

7.1 Instalace 

Hyper-V je jedna z rolí operačního systému, pro svoji činnost tedy potřebuje rodičovský 

operační systém. Proto celá instalace začíná standartní instalací Windows 2008 R2 serveru. Po 

dokončení instalace si spustím konzoli Server Manager a z dostupných rolí serveru vyberu roli 

Hyper-V a pokračuji v instalaci. Následuje výběr síťového adaptéru, pomocí kterého budou 

virtuální stanice komunikovat. Další volba zobrazí veškeré zvolené nastavení a dojde 

k instalaci, po níž následují dva restarty serveru. 

Instalace role Hyper-V vlastně umístí hypervisor pod stávající operační systém a ten umístí do 

Parent Partition. Jde tedy o značný zásah do systému. 

7.2 Konfigurace sítě 

Obdobně jako u vSphere je zde síťová komunikace řešena pomocí virtuálního switche. 

Konfigurace virtuálních switchů se provádí pomocí Virtual Network Manageru. Po instalaci 

nám systém připraví jeden virtuální switch určený pro připojení virtuálních serverů. Každý 

vytvořený virtuální switch si v hostujícím systému vytvoří jeden síťový adaptér. Tato vlastnost 

může většímu počtu fyzických adaptérů a většímu množství virtuálních switchů působit značně 

nepřehledně.  

 

Obrázek 11- Virtual Network Manager 
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Virtuální switche mají ještě jedno podstatné nepříjemné omezení, a to že každý virtuální switch 

může být zařazen pouze v jedné VLAN, jak je vidět i na obrázku 11. Tedy pro každou VLAN 

potřebujeme také jeden fyzický adaptér. Toto omezení může především ve složitějších síťových 

prostředích přinést značné komplikace. 

7.3 Připojení diskového subsystému 

Lokální disky jsou pro virtuální stanice k dispozici automaticky. Musím tedy zajistit připojení 

iSCSI subsystému. V hostitelském operačním systému spustím iSCSI Initiator, následně jsem 

vyzván ke spuštění služby MSiSCSI. Konfigurace iSCSI spočívá pouze v zadání IP adresy cíle a 

jeho následném připojení. Na následujícím obrázku jsou vidět i všechny tři připojené iSCSI 

disky. 

 

Obrázek 12- Konfigurace iSCSI 

Diskový subsystém máme tedy připraven pro další použití. 
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7.4 Instalace virtuálního serveru 

Pro vytvoření nového serveru se mně jako u většiny akcí spustí průvodce, postupně jsem 

dotázán na název virtuálního serveru, umístění souborů virtuálního serveru, velikost paměti, 

připojení k virtuálnímu switchi, vytvoření nebo připojení virtuálního disku a na instalaci 

operačního systému. 

 

Obrázek 13- Nastavení virtuálního serveru 

Další změnu konfigurace, například změnu počtu procesorů, je nutno provést až ve vlastnostech 

virtuální stanice. 

Připravil jsem si tedy identický virtuální hardware jako v případě vSphere a následně jsem 

spustil instalaci Windows serveru 2008. 
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8 Testy a porovnání 

8.1 Popis testovacího prostředí 

Pro testování jsem si připravil následující HW. Základ tvoří osvědčený server IBM eSeries 

3650. Jde o 2U server určený pro instalaci do RACKu, je osazený dvěma čtyř jádrovými 

procesory Intel Xeon E5450 taktovaných na frekvenci 3GHz, 32GB paměti a dvěma 

gigabitovými síťovými adaptéry Intel e1000. Jeden síťový adaptér je vyhrazen pro běžnou 

konektivitu a jeden je určen pro připojení k iSCSI síti. K dispozici máme osm interních 147GB 

SAS disků, z nichž jsou vytvořena dvě disková pole typu RAID 0 a RAID 10. Pole RAID 0 je 

určeno pro instalaci hypervisoru a pole RAID 10 je určeno jako datový disk virtuálního serveru. 

 

Obrázek 14 - Server IBM 

Server je připojen k aktivnímu prvku HP Procurve 8202 zl, na kterém jsou nastaveny dvě 

VLAN sítě. VLAN 1 pro standardní konektivitu a správu systému a VLAN 10 pro přístup 

k iSCSI uložišti. V této síti jsou povoleny jumbo pakety pro maximální využití přenosové 

kapacity.  

FC SAN

LAN

10Gbit iSCSI

1Gbit Lan

1Gbit iSCSI

 

Obrázek 15- Schéma zapojení 

Jako iSCSI uložiště jsem si zvolil Falcon NSS. Jde o virtuální appliance, která běží na 

samostatném serveru. Samostatná appliance je dostupná pomocí 10Gb LAN rozhraní. Diskový 

prostor se nachází v SAN síti. SAN je postavena na dvou Fiber Channel diskových polích IBM 

DS4700 a DS3500 zapojených v plně redundantní topologii. 
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Falcon NSS zde plní funkci virtualizace diskového subsystému a provádí mirroring dat mezi 

oběma diskovými poli. K dispozici je také další funkcionalita, například vytváření snapshotů 

nebo vytvoření journalu na diskovém oddílu. 

8.2 Nastavená metodika testování 

Základním cílem testů je porovnání výkonu obou hypervisorů a zjištění jejich vlivu na výkon 

samotného fyzického HW. Zajímavé taky bude zjištění, nakolik bude ovlivněna výkonnost při 

provozu většího počtu současně provozovaných virtuálních serverů. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o serverovou virtualizaci, tak se především zaměřím na vlastní výkon procesoru, přístup 

do paměti a přístup k diskovému úložišti. Test síťového připojení provádím testem přístupu 

k iSCSI diskům. 

8.2.1 Testovací SW 

Všechny testy provedu na operačním systému Windows server 2008 R2 64bit. Pro vlastní 

testování jsem si vybral aplikaci PassMark Performance Test 7 v 64 bitové verzi. Důvodem 

volby právě této aplikace je, že umožňuje provedení všech mnou požadovaných testů [14] 

procesoru, paměti a diskového subsystému. Výhodná je také možnost vytvoření skriptu pro 

daný test a následné uložení výsledků do souboru.  

 

Obrázek 16- Testovací aplikace PassMark Performance Test 
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Test procesoru zahrnuje matematické výpočty (celočíselné, plovoucí čárka, prvočísla), SSE 

operace, kompresi, encryption a třídění řetězců. 

Test paměti obsahuje alokaci malých a velkých bloků paměti, čtení cached a uncached paměti a 

zápis do paměti. 

Test disku obsahuje sekvenční zápis, sekvenční čtení a náhodný zápis + čtení. 

Všechny testy spustím pětkrát v cyklu pomocí skriptu a pro další zpracování bude použita 

průměrná hodnota naměřených výsledků. Pro synchronizaci spuštění testů na vice VM použiji 

Windows scheduler. 

 

8.2.2 Porovnávané varianty 

Jednotlivé testy jsem rozdělil do tří hlavních částí. Test výkonu procesoru, test paměti a test 

přístupu k diskovému subsystému.  

Pro testování výkonu procesoru a paměti si zvolím několik konfigurací systému, ty se liší 

rozdílným počtem procesorů. Také otestuji, jak se chovají obě platformy při současném běhu 

několika současně spuštěných virtuálních serverů. Jako referenční sestavu si zvolím samotný 

fyzický server. Provedu porovnání následujících variant. 

 Fyzický server 1, 2, 3, 4 a 8 jader procesoru 

 VMware virtuální server 1, 2, 3, 4 a 8 jader procesoru 

 Hyper-V virtuální server 1, 2, 3 a 4 jádra procesoru (Hyper-V nepodporuje 8 CPU) 

 Provoz současně spuštěných 2, 3 a 4 virtuálních serverů. 

 

Změnu počtu procesorů u fyzického serveru provádím pomocí systémové utility „msconfig“. U 

virtuálních serverů tuto změnu provádím přímo v konfiguraci virtuálního stroje, samotnému 

hypervisoru ponechávám všechna dostupná jádra. 

U testů diskového subsystému mě zajímá především, zda a nakolik ovlivňuje virtualizační 

vrstva přístup k diskům. Disk lze k virtuálnímu serveru připojit jak tzv. virtuální disk 

reprezentovaný vhd/vmdk souborem, tak lze provést i přímé mapování fyzického disku. Testy 

provedu v obou zmíněných variantách, a to i v kombinaci s různým typem uložiště. 

K virtuálnímu serveru postupně připojím lokální i iSCSI disk jednou jako standartní virtuální 

disk a podruhé provedu jeho přímé mapování. Referenční hodnoty mně poskytne opět fyzický 

server. 

 Fyzický server - test lokálních disků a iSCSI disků. 

 Hyper-V - test virtuálního vhd disku uloženého na lokálním i iSCSI uložišti. 

 Hyper-V - test Pass-through disku lokálního i iSCSI. 
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 vSphere - test virtuálního vmdk disku uloženého na lokálním i iSCSI uložišti. 

 vSphere - test Raw Device mapování opět u obou typů disků. VMware oficiálně 

nepodporuje použití lokálních disků v Raw Device modu.  Toto lze však obejít s SSH 

konzole použitím utility „vmkfstoos“. 
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8.3 Test výkonu procesoru 

Tato kapitola je zaměřena na provedení výkonnostních testů procesoru. Zde si však musíme 

uvědomit existenci dvou typů procesorů, fyzického CPU a jeho virtuální reprezentace vCPU. 

Mezi oběma procesory je rozdíl, fyzický procesor nám zde reprezentuje fyzické jádro, kdežto 

virtuální procesor je jeho logická reprezentace prezentována jedním threadem. 

8.3.1 Základní testy procesoru 

Nejprve se podívám na základní srovnání samostatných virtuálních strojů. Srovnání provádím 

podle sumárních výsledků testů CPU tzv. PassMark CPU score. V grafu 1 je vidět téměř 

lineární nárůst výkonu obou virtualizačních platforem. 

 

Graf 1, PassMark CPU score 

Graf 2 ukazuje stejné výsledky jen vyjádřené procentuálně vůči fyzické instalaci. Je zde vidět, 

že v některých případech virtualizované stroje podávají vyšší výkon než jejich fyzická instalace. 

K tomuto jevu se vracím ve shrnutí na konci této podkapitoly. K výraznějšímu propadu dochází 

až u testu 8 procesorové VM. 

 

Graf 2, Procentuální srovnání výkonu vůči fyzickému serveru 
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8.3.2 Test procesoru při provozu více VM 

Graf 3 zobrazuje zatížení serveru více současně spuštěnými VM. Z grafu 3 je patrné, že pokud 

použijeme virtuální procesory do maximálního fyzického počtu, tak obě virtualizační platformy 

poskytují vyšší výkon než je výkon fyzické instalace. Pokud použijeme větší počet virtuálních 

procesorů, tak výkon postupně klesá. Dále je vidět, že čtyři jednoprocesorové VM poskytují 

větší výkon než dvě dvouprocesorové VM. Při alokaci všech fyzických procesorů podává u 

obou platforem nejvyšší výkon varianta se čtyřmi VM v dvouprocesorové konfiguraci. 

 

Graf 3, provoz více spuštěných VM 

Procentuální přepočet k fyzickému procesoru je vyjádřen v  grafu 4. Zde lze vidět přehledně 

nárůst / pokles výkonu. 

 

Graf 4, Procentuální srovnání výkonu vůči fyzickému serveru 
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Graf 5 zobrazuje daný výkon přepočtený na jedno CPU, zde je vidět, že nejvyššího výkonu 

dosahují obě platformy u jednoprocesorových systémů. 

 

Graf 5, Výkon přepočtený na jedno CPU 

8.3.3 Shrnutí 

Z testů je patrné, že virtualizace zásadně negativně neovlivňuje výkon procesoru. V některých 

případech se dokonce jeví virtualizované systémy jako výkonnější než samotný fyzický server. 

Tato situace nastává do doby, dokud nedosáhneme plného zatížení všech fyzických CPU 

serveru. Pokud se podívám podrobněji na detailní informace z monitoringu procesoru na 

vSphere serveru, zobrazené na obrázku 17. Tak je zde vidět, že i když běží pouze jedna virtuální 

stanice s jedním virtuálním procesorem, tak plánovač procesů rozděluje práci postupně všem 

fyzickým jádrům. V našem vybraném úseku jsou použita celkem tři fyzická jádra. Výsledný takt 

procesoru je poté mírně vyšší než je takt fyzického CPU. Konkrétně jsou v tomto úseku použity 

tři fyzické jádra (1, 6 a 7) a výsledný takt je 3097Mhz. Obdobným způsobem funguje i 

plánování procesoru na Hyper-V serveru. 

Důležitým faktorem, který ovlivňuje výkon systému, je poměr mezi počtem fyzických a 

virtuálních procesorů. Pokud dosáhneme tohoto poměru na 1:1, tak můžeme začít pozorovat 

pokles výkonu vůči fyzickému serveru, a to o režii hypervisoru jak je znázorněno v Grafu 4. 

Například při konfiguraci 2x VM 4 vCPU ztrácí Hyper-V 0,6%, kdežto vSphere 1% vůči 

fyzickému serveru. Režie je v obou případech zanedbatelná do jednoho procenta. Pokud tento 

poměr zvýšíme na 1:2 použitím čtyř VM, tak u Hyper-V už dochází ke ztrátě 3% a vSphere 

1,2%. Tříprocentní režie u Hyper-V není špatná hodnota, otázkou ale je, nakolik se zvýší při 

větších poměrech. vSphere dosahuje tříprocentní ztráty až u poměru procesorů 1:4. Z vlastní 

zkušenosti si zde dovolím podotknout, že v reálném nasazení není výkon CPU většinou 
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limitující faktorem. To lze pozorovat i na obrázku 5, který zobrazuje reálný systém pěti ESXi 

serverů, na kterých běží celkem 92 VM, poměr CPU a vCPU 1:6. 

 

Obrázek 17- Plánovaní procesoru vSphere 

Problematika plánování procesů je u vSphere poměrně složitá, je založena na Round Robin 

algoritmu doplněném o možnost nastavení priorit. Každý proces dostane přidělenu jednotku 

procesorového času a poté je přesunut mezi čekající procesy. Plánovač se navíc snaží rozdělovat 

procesy prvotně mezi jednotlivé CPU sloty a následně mezi jednotlivá jádra. Vytížení 

jednotlivých jader je tak rovnoměrné a umožňuje to také efektivně spravovat DRS politiky [15].  
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8.4 Test paměti 

Testy paměti zahrnují celkem pět různých testů. Alokaci malých bloků, čtení cached a uncached 

paměti, zápis do paměti a Large RAM test. Testy jsem opět rozdělil na dvě části. V první části 

provádím test paměti s jednou běžící VM, což ale neodpovídá typickému provozovanému 

reálnému stavu. Druhá část se věnuje testu paměti při provozu současného běhu více VM. 

8.4.1 Základní test paměti s jednou VM 

V testu s jednou provozovanou VM lze pozorovat, že výsledky jednotlivých testů jsou poměrně 

vyrovnané a nijak výrazně nezaostávají za výkonem fyzického serveru, jak ukazuje Graf 6. 

Výjimku snad tvoří jen lepší výsledky čtení Uncached Memory u vSphere s jedním CPU, které 

převyšují zhruba o 10% všechny ostatní testy.  

 

Graf 6, Test paměti 

Výraznější výkonnostní rozdíl nastává až u testu Large RAM memory, zde je zřejmý značný 

propad výkonu u obou virtualizačních platforem, a to až zhruba na 10% výkonu fyzického 

serveru, jak je znázorněno v grafu 7. K důvodu tohoto propadu a jeho částečnému řešení se 

vracím ve shrnutí této kapitoly. 
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Graf 7, Práce s velkými bloky paměti 

8.4.2 Test paměti při současném provozu více VM 

Při provozu několika současně spuštěných VM se u testů alokace malých bloků paměti, čtení 

cached memory a zápisu do paměti se chovají obě platformy až na drobné výkyvy v podstatě 

vyrovnaně, jak zobrazuje graf 8. 

 

Graf 8, Test paměti při současném běhu 2,3 a 4 VM v konfiguraci 1,2 a 4 CPU 
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Rozdíl ve výkonu nastává u testů čtení uncached memory a Large RAM. V testu Uncached 

memory vSphere převyšuje Hyper-V v některých případech až o 40%. U testu Large RAM je 

situace opačná a vSphere v tomto testu zaostává, jak je uvedeno v grafu 9.  

 

Graf 9, Test Uncached memory a Large RAM při běhu 2,3 a 4 VM v konfiguraci 1,2 a 4 CPU 

Ve výsledcích testů Large RAM a Uncached memory jsem si všiml zajímavého chování 

vSphere serveru. Toto chování lze pozorovat pouze při provozu několika současně spuštěných 

VM. Vrátím se tedy ještě detailněji k oběma zmíněným testům.  

 

Graf 10, Test Uncached Memory detailně 

Nejprve se zaměřím na test Uncached memory. Pokud se podívám na dílčí výsledky testů, tak 
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výkonu, jak se mně podařilo naměřit na fyzickém serveru. Pro srovnání jsem tento test provedl 

ještě na vSphere 4. Výsledky testů shrnuje graf 10, zde je patrná ještě jedna věc a to, že vSphere 

4 podává vyšší výkon jak její novější verze. Při provozu pouze jedné VM k tomuto jevu u 

vSphere 5 nedochází a výsledky ve všech testech jsou na stabilní úrovni. Hyper-V se v tomto 

testu chová stabilně. 

 

Graf 11, Large RAM -vSphere jednotlivé testy přepočet na jednu VM 

Dále si přiblížíme detailněji testy Large RAM. I zde testy ovlivňuje počet spuštěných 

virtuálních serverů. Při provozů až dvou současně spuštěných VM na vSphere není situace nijak 

zajímavá. Od provozu tří běžících VM je již situace jiná, v prvním testu dosahuje vSphere horší 

výsledky jak v testech následujících, navíc zde dochází k značnému poklesu výkonu. Tuto 

situaci vystihuje graf 11. Hyper-V zde podává výborné stabilní výsledky, pokles výkonu je 

pozvolný, jak je znázorněno v grafu 12. 

 

Graf 12, Large RAM - Hyper-V jednotlivé testy přepočet na jednu VM 
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8.4.3 Shrnutí 

U základního testu paměti při provozu jedné VM podávají obě virtualizační platformy stabilní 

výkon, který odpovídá výkonu fyzického serveru. Jediným zaváháním u obou platforem je 

propad u testu Large RAM. Důvod, proč k tomu dochází, je, že hypervisor má značný overhead 

spojený s alokací paměti po malých stránkách, ty jsou většinou v operačním systému nastaveny 

na 4KB. Pro aplikace využívající Large memory proto je vhodné zvětšit velikost stránky, což s 

sebou následně nese zvýšení výkonu. V rámci Windows 2008 R2 serveru lze toto nastavit 

získáním oprávnění SeLockMemoryPrivilege [16]. vSphere tuto problematiku také řeší aktivací 

„super large pages“ [17]. Mezi aplikacemi, které Large page používají, si dovolím zmínit 

například Oracle DB pro SGA cache [18]. 

Při provozu několika současně provozovaných VM je situace mírně odlišná, rozdíl mezi 

platformami nastává jak u testu Large RAM, tak u testu Uncached memory. V testu Large RAM 

si lépe vede Hyper-V server. Pokles výkonu je navíc při větším počtu současně běžících VM 

pozvolnější. vSphere při větším počtu VM značně ztrácí výkon. V testech Uncached memory je 

situace opačná, vSphere zde v dílčích testech dokonce podává větší výkon jak fyzický HW.  

Za zmíněné rozdíly v dílčích testech na vSphere serveru je zodpovědný poměrně složitý 

Memory Resource Management. Ten musí zajistit efektivní rozdělení fyzické paměti všem 

běžícím virtuálním serverům. Pro alokaci paměti používá share-base algoritmus, který má pro 

každou VM tři konfigurovatelné parametry, nastavení sdílení, rezervace a limitu paměti. Kromě 

alokace paměti se také stará o její následné uvolňování, sdílení, kompresi a swapování. Detailní 

informace o funkcích Memory Resource Managementu je popsáno v dokumentu Understanding 

Memory Resource Management in VMware vSphere® 5.0 [5].  
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8.5 Test diskového subsystému 

Test diskového subsystému jsem rozdělil do dvou logických částí. Test iSCSI disku a test 

lokálního disku. Oba diskové subsystémy testuji jednak jako virtuální uložiště reprezentované 

vdk/vmdk souborem tak i při jejich fyzickém mapování. 

8.5.1 iSCSI disk 

Při testu sekvenčního čtení s iSCSI úložištěm porážejí jednoznačně virtualizované systémy 

fyzický systém. vSphere s diskem připojeným jako Raw device dokonce o více jak 11%.  

U sekvenčního zápisu je situace opačná, vSphere zde propadá o více jak 30%. 

Ještě horší jsou výsledky vSphere u testu náhodného zápisu a čtení, zde se vSphere propadá o 

více jak 56%. Hyper-V zde naopak až o 10% překonává fyzický server. 

 

Graf 13, Přístup k iSCSI diskům 

Výsledky, kterých dosahoval vSphere v přístupu k iSCSI diskům, mě překvapily, proto jsem 

ještě nainstaloval verzi vSphere 4.1.0 update 2 a testy přístupu k iSCSI jsem provedl znovu, 

výsledné hodnoty obsahuje graf 14. Je v něm vidět obdobný problém s přístupem k iSCSI 

uložišti. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Seq. Read Seq. Write  Rnd. seek + RW

M
B

 /
 s

e
c.

 

Fyzický server Hyper-V vdk Hyper-V Pass through

vSphere vmdk vSphere Raw device



46 

 

 

Graf 14, Přístup k iSCSI diskům vSphere 4 a 5 

8.5.2 Lokální disk 

U sekvenčního čtení z lokálních disků Hyper-V propadá oproti fyzickému serveru o zhruba 

11%, vSphere v tomto testu podává o něco lepší výsledky. 

U sekvenčního zápisu vSphere jasně překonává fyzický server o 12%. Hyper-V podává 

obdobný výkon. 

Test náhodného zápisu a čtení je doménou obou virtualizačních platforem. Jednoznačně zde 

překonávají fyzický server. vSphere zde podává dokonce o 29% lepší výkon. 

 

Graf 15, Přístup k lokálním diskům 
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8.5.3 Shrnutí 

Poslední testy, které jsem prováděl, jsou testy diskového subsystému. Hyper-V se ve všech 

třech testech s diskovými uložišti chová velice vyrovnaně. I když většinou nedosahuje 

maximálních hodnot, tak se u něj nevyskytují ani výraznější propady. Jednoznačně se nedá říct, 

zda je lepší používat vdk disk nebo Pass-trought, oba typy disků dosahují dobrých výkonů.  

vSphere podává při testech s lokálním uložištěm bezkonkurenční výkon. Dále z testů vyplývá, 

že použití Raw Device disku podává lepších výkon než při použití vmdk disku. Propad u Raw 

Device disků nastává, pouze pokud je takto mapován lokální disk, což je ale oficiálně 

nepodporovaná funkcionalita. Na druhou stranu je třeba dodat, že použitím Raw Device disku 

přicházíme část vSphere funkcionality.  

Dále je patrné, že vSphere má problém se zápisem a náhodným čtením a zápisem na iSCSI 

uložiště. Test jsem prováděl na dvou verzích vSphere pokaždé s obdobnými výsledky. Otázkou 

zůstává, zda jde o chybu softwarového iSCSI adaptéru, firmwaru síťové karty nebo o jejich 

kombinaci. 

Celkový výkon iSCSI diskového systému poznamenala 1Gbit iSCSI konektivita, zde jsme se 

dostali až na limit možnosti tohoto připojení. 
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9 Závěr 
V této bakalářská práci jsem se pokusil představit a porovnat dvě z nejrozšířenějších současných 

virtualizačních platforem Microsoft Hyper-V a VMware vSphere. I přes rozsah této bakalářské 

práce se mně povedlo představit mnoho vlastností a technologií obou uvedených virtualizačních 

platforem. Po základním představení obou virtualizačních platforem jsem provedl jejich 

vzájemné srovnání na základě jejich vlastností a funkcí. Provedl jsem i několik základních 

srovnávacích testů výkonu. V provedených testech se mě podařilo ukázat, že současné 

prostředky serverové virtualizace jsou na velmi vysoké úrovni a nasazení virtualizace má své 

opodstatněné výhody. 

Samozřejmě se také nabízí otázka, která z obou virtualizačních platforem je lepší. Odpověď na 

tuto otázku je však dost složitá a především záleží na úhlu pohledu, z kterého je na obě 

virtualizační platformy pohlíženo. Každý čtenář této bakalářské práce si jistě na tuto nelehkou 

otázku udělá vlastní úsudek.  

Doufám, že se tato bakalářská práce stane každému čtenáři aspoň malým vodítkem při 

seznámení se současnými virtualizačními technologiemi a pomůže mu při rozhodování o 

nasazení serverové virtualizace. Stejně tak věřím, že mu bude nápomocná při vlastním výběru 

správného virtualizačního nástroje.  

 

 

  



49 

 

Citovaná literatura 

[1]. Gartner. Magic Quadrant for x86 Server Virtualization. Gartner. [Online] 30. Červen 

2011. [Citace: 26. 3 2012.] http://www.gartner.com/technology/media-

products/reprints/microsoft/vol2/article8a/article8a.html. 

[2]. VMware. VMware ESX vs ESXi. [Online] 1. 9 2011. 

http://www.vmware.com/products/vsphere/esxi-and-esx/compare.html. 

[3]. VMware. VMware - vSphere 5. [Online] 1. 9 2011. [Citace: 1. 2 2012.] 

http://www.vmware.com/products/vsphere/overview.html. 

[4]. VMware. Key New Features of VMware vSphere 5. [Online] [Citace: 26. 3 2012.] 

http://www.vmware.com/products/vsphere/mid-size-and-enterprise-business/features.html. 

[5]. VMware. Understanding Memory Resource Management in VMware vSphere® 5.0. 

[Online] [Citace: 26. 3 2012.] 

http://www.vmware.com/files/pdf/mem_mgmt_perf_vsphere5.pdf.. 

[6]. VMware. vSphere Networking. [Online] [Citace: 26. 3 2012.] 

http://pubs.vmware.com/vsphere-50/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-

server-50-networking-guide.pdf. 

[7]. VMware. Guest OS Compatibility Guide. [Online] [Citace: 26. 3 2012.] 

http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/pdf/VMware_GOS_Compatibility_Guide.pdf. 

[8]. Microsoft. Hyper-V Architektura. [Online] 18. 8 2011. http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc768520%28v=bts.10%29.aspx. 

[9]. TechNet, Microsoft. Windows Server 2008 R2 Dynamic Memory. Živě. [Online] 18. 3 

2011. [Citace: 27. 3 2012.] http://www.zive.cz/clanky/windows-server-2008-r2-dynamic-

memory/sc-3-a-156276/default.aspx. 

[10]. Microsoft. Hyper-V Server 2008 R2 Features. [Online] Microsoft. [Citace: 27. 3 2012.] 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/hyper-v-server/features.aspx. 

[11]. Microsoft. Linux Integration Services. [Online] [Citace: 19. 3 2012.] 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28188. 

[12]. Microsoft. Hyper-V Supported guest operating systems. [Online] 22. 2 2012. [Citace: 27. 

3 2012.] http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794868%28v=ws.10%29.aspx. 

[13]. Installing Ubuntu Server 11.04 64bit on Hyper-V. [Online] [Citace: 27. 3 2012.] 

http://www.isummation.com/blog/installing-ubuntu-server-1104-64bit-on-hyper-v/. 



50 

 

[14]. PassMark. Performance Test. PassMark. [Online] [Citace: 19. 3 2012.] 

http://www.passmark.com/products/pt.htm. 

[15]. VMware. The CPU Scheduler in VMware ESX 4.1. [Online] [Citace: 10. 3 2012.] 

http://www.vmware.com/files/pdf/techpaper/VMW_vSphere41_cpu_schedule_ESX.pdf. 

[16]. Microsoft. Large-Page Support. [Online] 7. 2 2012. [Citace: 1. 4 2012.] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366720%28v=vs.85%29.aspx. 

[17]. VMware. Large Page Performance. [Online] [Citace: 4. 2 2012.] Another important 

component in performance is the amount of overhead required by the hypervisor to. 

[18]. VMware. Oracle Databases on VMware - Best Practices Guide. [Online] 

http://www.vmware.com/files/pdf/partners/oracle/Oracle_Databases_on_VMware_-

_Best_Practices_Guide.pdf. 

[19]. Agnostic virtualization comparison. Virtualization Matrix. [Online] [Citace: 28. 3 2012.] 

http://www.virtualizationmatrix.com/matrix.php. 

[20]. VMware. VMware Architektura. [Online] 1. 9 2011. 

http://www.vmware.com/files/pdf/ESXi_architecture.pdf. 

 

 


