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Abstrakt:  

 Tato bakalářská práce byla zpracována formou odborné praxe ve firmě Libor Holub – NETtip 

(dále uváděno pod obchodní značkou SvetHostingu.cz). V bakalářské práci uvádím popis firmy a 

specifikaci mého pracovního zařazení. Dále zadané úkoly v průběhu mé praxe a postup, jakými byly 

vypracovány. Na závěr uvádím znalosti a zkušenosti nabyté praxí, scházející znalosti a zhodnocené 

mého působení ve firmě.  

 Každodenní pracovní náplň se týkala především údržby, rozšiřování a řešení problémů se 

stávající serverovou farmou a technické podpory pro stávající i potenciální zákazníky. Jako 

dlouhodobý úkol mi bylo svěřeno nastudování nejdostupnějších otevřených virtualizačních 

technologií, jejich otestování a nasazení do produkčního prostředí na platformě GNU/Linux s cílem 

poskytovat službu virtuálního server hostingu (VPS hosting). 

 

Abstract: 

 This bachelors thesis was made as professional practice in Libor Holub – NETtip company 

(thereinafter as SvetHostingu.cz trademark). In the thesis, I present a description of the company and 

my allocated role, including the tasks assessed during the course of my work and methods, by which 

they were accomplished. I conclude the thesis by presenting knowledge and experience gained from 

the practice, lacking knowledge and evaluation of my performance in the company. 

 My daily workload consisted primarily of maintenance, expansion and problem solving 

regarding the curren server farm and technical support for both existing and potential customers. As a 

long – term assignment, I have been entrusted the task of reviewing and testing the most accessible 

open virtualization technologies and deploying them into production environment on the GNU/Linux 

platform with the aim of providing a virtual server hosting service (VPS hosting). 

Klíčová slova: 

 Hosting, VPS, GNU/Linux, Xen, KVM, DRBD, virtualizace, paravirtualizace, server, HA 

cluster, správa. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

BIOS  Basic Input-Output System 

DNS  Domain Name System 

DRBD  Distributed Replicated Block Device 

FTP  File Transfer Protocol 

HA cluster High-Availability cluster 

HVM  Hardware-Assisted-Virtualization Mode 

IM  Instant Messaging 

IMAP  Internet Message Access Protocol 

KVM  Kernel-based Virtual Machine 

KVM  Keyboard, Video and Mouse switch 

OCFS2  Oracle File System 2 

PDU  Power Distribution Unit 

POP3  Post Office Protocol version 3 

PVM  Para-Virtualization Mode 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

SSH  Secure SHell 

VPS  Virtual Private Server 
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1. Úvod 

 Cílem této práce je popsat průběh dvousemestrální odborné praxe u firmy SvetHostingu.cz, 

kterou jsem si zvolil jako alternativu ke klasické bakalářské práci zadané školou. Dle zadání struktury 

práce nejprve popíši činnost firmy a mé vlastní pracovní zařazení ve firmě. Dále pak uvedu úkoly, 

které mi byly po dobu praxe přidělovány a jak jsem se s nimi vypořádal co do řešení. Nakonec 

zhodnotím nabyté a scházející zkušenosti a vědomosti a samotnou přínosnost praxe pro mne i pro 

firmu SvetHostingu.cz. 

 Zpočátku praxe jsem absolvoval fázi „zapracování“. Byly mi přidělovány relativně 

jednoduché úlohy především týkající se správy serverové farmy a pan Holub mne postupně 

seznamoval s použitými technologiemi, strukturou serverové farmy a s poskytováním podpory 

zákazníkům firmy. Po zvládnutí každodenních úloh v rámci mého pracovního zařazení, mi byl svěřen 

důležitý úkol nastudovat a otestovat dostupné otevřené virtualizační technologie pro platformu 

GNU/Linux. Následně jsem vybral nejvhodnější možnost a mým dalším úkolem bylo tuto technologii 

nasadit do produkčního prostředí pro poskytování virtuálního hostingu. 
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2. Popis firmy a pracovního zařazení 

2.1 Popis firmy 

 Firma SvetHostingu.cz je mladá dynamická společnost, která působí na poli informačních 

technologií. Poskytuje svým zákazníkům služby v oblastech webového, virtuálního a server hostingu 

včetně kompletní správy. Cílem jsou kvalitní a vysoce dostupné služby, jak časově tak i cenově a 

především také odborná technická pomoc zákazníkům i případným zájemcům o poskytované služby.  

 S poskytováním webového hostingu pak úzce souvisí poskytování doménových jmen, 

databází a e-mailových služeb. Vše je vedeno a spravováno na vlastní firemní serverové farmě, na 

které se využívá výhradně svobodný otevřený software a operační systém GNU/Linux. 

 Ve firmě je snaha veškeré objednávkové procesy zautomatizovat. Od objednání služby až po 

její aktivaci se tedy do procesu zprovoznění vůbec nezasahuje. Řeší se až případné problémy ze strany 

zákazníka nebo výjimečné selhání samočinného zprovoznění služby. Stejně tak správa objednaných 

služeb probíhá ze strany zákazníka skrze webové administrační rozhraní a na pozadí je vykonávána 

automaticky, bez lidského zásahu (bylo by velmi náročné na lidské zdroje, aby se například požadavek 

zákazníka na vytvoření nové databáze nebo subdomény, jenž může přijít kdykoliv, vykonával ze 

strany firmy ručně). 

2.2 Pracovní zařazení 

 Každodenní rutinou mého pracovního zařazení se stala technická podpora zákazníkům 

využívajících naše služby a zájemcům o naše služby. Údržba, řešení problémů, úpravy a rozšiřování 

firemní serverové farmy, zajišťující nabízené služby po hardwarové i softwarové stránce. 

 Dlouhodobě mi pak byl svěřen úkol zavedení virtualizační technologie do produkčního 

prostředí s cílem rozšíření nabídky o virtuální server hosting. 
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3. Zadané pracovní úkoly 

 Jak jsem již výše zmínil, absolvovaná odborná praxe sestávala ze dvou typů úloh. Jednalo se 

jednak o rutinní záležitosti, které se řešily denně nebo pravidelně. Zde bych rád zmínil technickou 

podporu zákazníkům a údržbu serverové farmy, poskytující veškeré nabízené služby. Údržba, řešení 

problému a rozšiřování se týkalo jak softwarové stránky, tak hardwaru samotných serverů.  Za druhé 

mi byl svěřen dlouhodobý úkol sestávající z několika fází – zavedení virtuálního hostingu. Všechny 

aktivity se dále pokusím srozumitelně popsat v řešení zadaných úkolů. 

 Při řešení většiny pracovních úkolů byla potřebná značná obezřetnost a náležité pochopení 

pracovního úkonu, který jsem měl vykonat, jelikož většina prací se provádí za chodu na produkčních 

serverech a výpadek byť jednoho serveru se může dotknout stovek až tisíců zákazníků najednou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

4 
 

4. Řešení zadaných úkolů 

4.1 Zákaznická podpora v oblasti firmou nabízených služeb 

 Na první pohled se možná podpora zákazníkům jeví jako triviální záležitost, nicméně mohu 

říct, že po dobu mé praxe se stala asi nejtěžším úkolem, protože jak nastavit server lze nalézt na tisíc 

způsobů v prostředí internetu, ale jak jednat s lidmi, to je umění. 

Technickou podporu firma SvetHostingu.cz poskytuje textově e-mailem, přes IM protokol 

ICQ a hlasově skrze telefon. Po dobu své praxe jsem měl prakticky denně možnost si vyzkoušet 

všechny varianty. Zpočátku jsem měl problémy, byť jsem odpověď znal, vysvětlit nezkušenému 

zákazníkovi postup řešení jeho problému. Vědět a komunikovat se tedy staly dvěma naprosto 

odlišnými pojmy, jelikož co nám informatikům přijde naprosto běžné, je třeba uživateli vysvětlit úplně 

jinak. Kupříkladu jen takový pojem „adresář“ dovede zmást většinu běžných uživatelů. 

 Řešil jsem problémy všech kategorií. Ať už se týkalo o problémy na straně zákazníka 

(nastavení e-mailového klienta, vytvoření domény, apod.) nebo o požadavky na nastavení služeb 

(například zřízení alias domény). Také jsem zodpovídal technické dotazy co do parametrů 

poskytovaných služeb a provozovaných aplikací (např. parametry webového hostingu, problémy 

s kódováním v databázi a další). 

4.2 Údržba a rozvoj stávající serverové farmy 

 Dalším z běžných úkolů se stala údržba serverové farmy, která poskytuje veškeré firmou 

nabízené služby. V rámci farmy fungují téměř dvě desítky serverů, provozované na otevřených 

operačních systémech Gentoo GNU/Linux[1] a Debian GNU/Linux[2] s otevřeným softwarem. 

 Webové clustery – jedná se o servery poskytující webový hosting a přístup k němu přes FTP 

protokol. Tyto servery jsou párovány do High-Availability clusterů[3] (dále jen HA clustery) 

skrze technologii DRBD[4]. Jako software webových serverů je použit Apache[5] s podporou 

skriptovacího jazyka PHP[6]. FTP servery pak obstarává software ProFTPD[7]. 

 E-mailové servery – slouží k odesílání a přijmu pošty přes protokoly SMTP, POP3 a IMAP. 

E-mailové servery obstarává software Qmail[8]. 

 Databázové servery – v současnosti poskytují MySQL[9] databáze několika verzí. 

 DNS servery – slouží k vedení interních i klientských doménových záznamů. Využívají 

software PowerDNS[10]. 

 Virtualizační servery – zde se umisťují virtuální hostingy zákazníků. Založeno na 

virtualizační technologii Xen[11]. 
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 Z výše popsaného je patrné, že pro správu takovéto serverové farmy je potřeba značně 

širokých a zároveň detailních znalostí v oblasti operačních systému, sítí a síťového softwaru. Jelikož 

se o GNU/Linux a sítě již několik let zajímám, nebylo pro mne tak složité proniknout do těchto 

technologií v rámci firmy SvetHostungu.cz. Po zaškolení ohledně vnitřní struktury a zapojení serverů, 

také jejich softwarové instalace, mi byly postupně svěřovány pracovní úkony na všech těchto 

serverech. Dále vybírám pár běžných úloh, které jsem v průběhu praxe na serverové farmě prováděl. 

4.2.1 Aktualizace serverů 

 Nejprve bych rád uvedl, že u používaného softwaru v rámci firmy SvetHostingu.cz jsou 

prováděny drobné úpravy v programovém kódu, aby byl software přizpůsoben na míru požadavkům 

firmy. Tyto změny je tak potřeba provést v softwarovém balíčku ještě před jeho aktualizací (například 

pokud dojde k vydání nové verze webového serveru Apache, který opravuje chyby, zlepšuje 

bezpečnost a výkon předchozí verze). Nejprve jsem tedy vždy aplikoval změny ve zdrojových kódech, 

se kterými mě seznámil pan Holub a až poté jsem provedl instalaci balíčku. Opět je nutná maximální 

obezřetnost, protože například nefunkční webový server = spousta nespokojených zákazníků. Toto se 

samozřejmě týká i dalšího softwaru, nejen webového serveru Apache. Tyto změny jsou samozřejmě 

možné, díky otevřenosti kódu používaného softwaru a licenci, jež umožňuje jeho úpravy, což by u 

proprietárního softwaru nebylo možné. 

 Změny jsem prováděl v softwarových balíčcích webového serveru Apache (změna chování 

Dynamic Virtual Host), FTP serveru ProFTPD (spolupráce s antivirovým softwarem Avast!), 

skriptovacícho jazyka PHP (patch pro hlavičku e-mailu zasílaného skrze funkci mail), databázového 

serveru MySQL (umožnění delších názvů uživatelských účtů) a poštovního serveru Qmail (patch pro 

DNSSEC). 

4.2.2 Filtr pro SMTP server 

 Z důvodu značného rozesílání spamu přes firemní SMTP servery mi byl svěřen úkol 

naprogramovat filtr pro poštovní server Qmail. Každé doméně je nastaven výchozí limit e-mailových 

zpráv, které mohou být přes den zaslány. Jakmile je překročena polovina tohoto limitu, filtr nás 

informuje o této skutečnosti e-mailem. Zároveň ve filtru ukládám adresu odesílatele, příjemce a 

předmět zprávy do databáze. Takže vždy můžeme zkontrolovat, zda se jedná o korektní nebo závadný 

provoz. V případě korektního provozu navýšíme denní limit a zákazník nic nepozná. Pokud je zasláno 

více e-mailů, než je denní limit, jsou ukládány do databáze celé a v případě, že se jednalo o korektní 

korespondenci, jsme schopni tyto e-maily zákazníkovi dodatečně zaslat. 

 Filtr jsem napsal v jazyce Perl. Pracuje na jednoduchém principu počítadla v databázi. V té 

jsou uloženy domény s daty jednotlivých dní a jejich limity. Na vstup tohoto filtru předává poštovní 

server Qmail kompletní zasílanou zprávu. Filtr ověří, zda již pro doménu odesílatele není překročen 

limit s dnešním datem a zprávu klasicky odešle. Pokud doména v databázi s dnešním datem 

neexistuje, je vložena do databáze (jedná se o první zprávu v daný den). V opačném případě zprávu 

zahodí a uloží jejích kompletní obsah do databáze pro případ pozdějšího výběru. 
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4.2.3 Dálková správa serverů 

 Samotné servery jsou fyzicky umístěny v serverovně v Brně, z toho tedy vyplývá, že přístup je 

reálný pouze vzdáleně, jelikož firma sídlí v Ostravě. Kromě klasického přístupu přes konzoli SSH, 

která vyžaduje, aby byl server spuštěn s nabootovaným operačním systémem a funkčním síťovým 

připojením, jsem se dále setkal s doposud mi neznámým zařízením KVM[12] (nejedná se o Kernel-

based Virtual Machine, který popisuji dále), což je konzolový přepínač pro více fyzických serverů. 

Jedná se o zařízení, do kterého jsou zapojeny monitorové a klávesnicové výstupy všech serverů. 

K tomuto zařízení se pak dá prostřednictvím sítě připojit skrze dodávaný klientský software vzdáleně a 

po výběru konkrétního fyzického serveru zapojeného do KVM, s tímto serverem pracovat, jako by byl 

fyzicky u nás na stole. Pomocí tohoto zařízená tedy můžeme například vstoupit do BIOSu vybraného 

serveru, provést vzdáleně instalaci operačního systému, či řešit problémy se serverem v případě, kdy 

došlo k problémům a nelze nabootovat do operačního systému, popřípadě je nefunkční sít a tedy i SSH 

přístup. 

 Pokud je potřeba server vzdáleně natvrdo vypnout nebo restartovat, využije se další zařízení - 

PDU[13]. Jedná se o soustavu dálkově samostatně řiditelných napájecích zásuvek. K tomuto zařízení 

je možné se připojit prostřednictvím sítě skrze dodávaný klientský software obdobně jako u zařízení 

KVM a vypínat/zapínat jednotlivé zásuvky serverů. 

 Během praxe jsem tato zařízení využíval poměrně hojně. Zařízení PDU se uplatnilo v případě, 

že server celkově zamrzl a musel jsem jej natvrdo restartovat. Přes zařízení KVM jsem především 

prováděl instalace nových serverů, popřípadě některé časově náročné úkony, které bylo nutné nechat 

běžet přes noc. Například synchronizace webových clusterů s daty. 

4.2.4 Rozvoj serverové farmy 

 Díky zájmu o firemní služby, bylo nutné v průběhu mé praxe serverovou farmu rozšířit o další 

servery. Dostal jsem se tak tedy i ke stavbě a instalaci serveru po hardwarové stránce. Jedná se sice o 

servery třídy PC, ale v mnoha konstrukčních rysech se značně liší. Předně jsou servery instalovány do 

modulů ve formě stolních zásuvek, které jsou pak zasouvány do vysokého stojanu (rack) v serverovně. 

Všechny komponenty uvnitř modulu jsou orientovány tak, aby mohl skrz modulu od čela po zadní 

stranu volně protékat vzduch. Také při instalaci vnitřní kabeláže modulu jsem musel dávat pozor, na 

její umístění, abych neztížil průtok vzduchu skrze modul. Před stojanem s moduly se pak nalézá tzv. 

studená ulička, kde klimatizace v serverovně z podlahy vyfukuje směrem vzhůru studený a suchý 

vzduch, který si moduly ve stojanu přes čelo nasávají. Na zadní straně stojanu se pak nalézá tzv. teplá 

ulička, kudy je vyfukován teplý vzduch z modulů. Ten stoupá vzhůru ke stropu, kde je klimatizací 

odváděn pryč. 

 Poté co jsem nainstaloval nové servery do stojanu, jsem provedl jejich připojení do firemní 

struktury serverové farmy a ozkoušel jsem jejich konektivitu. Pak jsem byl instruován ke spuštění 

zátěžových testů pro procesor, pevné disky a operační paměti, aby se ověřilo, zda je poskládaný server 
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stabilní. Toto testování probíhá několik dní. Následně jsem pak servery softwarově doinstaloval dle 

určení v serverové farmě. Viz dále webový cluster a nasazení virtuálního hostingu. 

4.2.5 Webový cluster 

 Tato technologie mne zvlášť nadchla, proto si dovoluji věnovat ji samostatnou část. Jelikož 

v rámci webového serveru je díky protokolu HTTP 1.1 (umožňuje pod jednou IP adresou provozovat 

neomezený počet doménových jmen v rámci jednoho webového serveru) provozováno velké množství 

zákazníků a jejich domén, stává se tak provoz tohoto serveru poměrně kritickým. Výpadek jednoho 

serveru tak způsobí nedostupnost služeb pro mnoho zákazníků, což je nepříjemné pro obě strany. 

Proto jsou webové servery v rámci firmy SvetHostingu.cz provozovány v takzvaných HA clusterech. 

 HA cluster je skupina serverů (v clusterové terminologii se jedná o uzly), které sdílí společná 

data. V případě výpadku jednoho z uzlů není tedy velký problém, aby jeho úkoly převzal jiný uzel 

clusteru a na uzlu, jenž vypověděl službu, může být provedena náprava problému, aniž by zákazník 

byl dotčen nedostupnosti jím objednaných služeb. Jedná se tedy o obdobu pole RAID[14] 1 pro pevné 

disky, kdy v případě výpadku jednoho z disků se data mohou číst z disku jiného díky zrcadlení. 

V případě HA clusteru může dojít k výpadku celého serveru. Jednotlivé uzly clusteru mohou navíc 

každý obsluhovat jen určitou množinu klientů a až v případě výpadku obsluhuje jeden z uzlů i klienty 

uzlu druhého. Uzlů může být samozřejmě mnohem více a v různých režimech. 

 Já jsem měl za úkol nainstalovat dvou-uzlový webový cluster, který jsem nejprve fyzicky 

skládal a následně nainstaloval v serverovně. Při instalaci samotných operačních systémů (Gentoo 

GNU/Linux) na jednotlivé uzly clusteru, jsem se střetl s problémem instalace softwarového diskového 

pole RAID 6, které jsem musel nejprve pod linuxovým operačním systémem nastudovat. S funkčními 

operačními systémy na obou uzlech jsem pokračoval instalací clusterové technologie DRBD. Ta 

vytváří na dvou a více uzlech z vybraných diskových oddílů sdílené uložiště v rámci clusteru. Jelikož 

uzly clusteru budou pracovat každý v režimu read/write, musel jsem pro formátování tohoto 

vytvořeného sdíleného oddílu použít některý z Custerových souborových systémů, které řeší zamykání 

zdrojů (což běžné souborové systémy typu ext3, ReiserFS neumí). V souladu se stávajícími clustery 

v rámci serverové farmy jsem použil souborový systém firmy Oracle – OCFS2[15]. Takto 

naformátovaný oddíl už je v systému dostupný jako standardně použitelný oddíl, který lze připojit pro 

čtení a zápis. Zbývalo mi tedy nainstalovat software samotných služeb webového clusteru. Webový 

server s podporou skriptovacího jazyka PHP, FTP server a poštovní server. Samozřejmě jsem provedl 

i další nezbytná nastavení, jako je například instalace a nastavení firewallu s ohledem na bezpečnost 

(využil jsem linuxového jaderného netfilteru skrze nástroj iptables). 

 V praxi jsem si v ostrém provozu ozkoušel také situaci, kdy jeden z uzlů webového clusteru 

vypadl z, což by v případě samostatného serveru znamenalo tisíce zákazníků, bez funkčních služeb. 

Na následujícím příkladu se pokusím osvětlit výhodu HA clusteru. 

 



 
 
 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 Servery clusteru jsou navzájem propojeny zvlášť ethernetovou linkou, sloužící výhradně pro 

potřeby DRBD clusteru. Komunikace uzlů clusteru je tak oddělena od sítě (internetu) s příchozími 

požadavky klientů. Toto řešení zvyšuje bezpečnost i propustnost sítě, která by například při 

synchronizaci uzlů clusteru velmi poklesla. 

 Na druhé síťové kartě je každý server dostupný z internetu klientům. Server A má veřejnou IP 

adresu  IP A a Server B má veřejnou IP adresu IP B. Předpokládejme nyní, že v DNS je nastaveno, že 

domény www.dom1.cz, www.dom2.cz a www.dom3.cz ukazují na IP adresu IP A (Server A) a 

domény www.dom4.cz, www.dom5.cz a www.dom6.cz ukazují na IP adresu IP B (Server B). Každý 

ze serverů tedy obsluhuje na jeho IP adresu ukazující domény. 

  

 Pokud dojde k problémům a vypadne například Server A, může se buď automaticky nebo 

ručně nastavit na internetové rozhraní serveru Server B internetová IP adresa nefunkčního serveru 

Server A a ten pak bude po dobu opravy vyřizovat za Server A požadavky, protože má přístup ke 

sdíleným datům clusteru. Jak je vidět na obrázku výše, domény www.dom1.cz, www.dom2.cz a 

www.dom3.cz jsou stále dostupné. To, že požadavky na obsah těchto domén nyní vyřizuje Server B, 

nemusí zákazníka trápit – on se to ani nedozví. 

 V praxi jsem se tedy přihlásil na funkční uzel webového clusteru (vypadlý uzel jsem natvrdo 

vypnul přes zařízení PDU, aby nedošlo k případné duplicitě IP adres) a nastavil jsem mu kromě jeho 

vlastní IP adresu ještě i IP adresu mrtvého uzlu. Díky sdíleným datům a převzetí IP adresy mrtvého 

uzlu začal funkční uzel okamžitě vyřizovat požadavky i za odstavený server. 

 

http://www.dom1.cz/
http://www.dom2.cz/
http://www.dom3.cz/
http://www.dom4.cz/
http://www.dom5.cz/
http://www.dom6.cz/
http://www.dom1.cz/
http://www.dom2.cz/
http://www.dom3.cz/
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4.3 Zavedení VPS hostingu 

 V průběhu odborné praxe mi byl uložen dlouhodobý úkol otestovat nejdostupnější otevřené 

virtualizační technologie pro platformu GNU/Linux, doporučit nejvhodnější a následně ji nasadit do 

produkčního prostředí s cílem poskytnout zákazníkům virtuální server hosting. Objednávka této 

služby, její zprovoznění a správa by měla probíhat automaticky v duchu webových hostingů, bez 

nutnosti zásahu ze strany firmy. Dále mi pak byl zadán požadavek na vytváření statistiky přenášených 

dat zvlášť pro vnitrostátní a tranzitní provoz, u každého pak ještě zvlášť přijatá a odeslaná data a 

možnost měnit operační systém virtuálního hostingu, zapínat jej, vypínat a restartovat skrze webovou 

administraci. 

4.3.1 Výběr virtualizační technologie 

Pro platformu GNU/Linux jsem vybral dvě otevřené virtualizační technologie. Letitou a 

průmyslově i akademicky ověřenou technologii Xen[24][25] a poměrně mladou technologii vyvíjenou 

jako součást linuxového jádra - technologii KVM[16] - Kernel-based Virtual Machine. V krátkosti 

tyto technologie nyní představím. 

 Technologie KVM v době, kdy jsem prováděl její testování, stabilně podporovala pouze 

hardwarově asistovanou virtualizaci[17]. Ta vyžaduje podporu ze strany procesoru a aktivaci v BIOSu 

základní desky hostitelského počítače. Výhoda je, že tento typ virtualizace umožňuje spustit prakticky 

libovolný operační systém dostupný pro procesor hostitelského systému, aniž by bylo nutné jakkoliv 

zasahovat do jádra operačního systému. Nevýhodou je nižší výkon, než v případě paravirtualizace[18], 

protože dochází k emulaci částí virtuálního stroje. Tato technologie je vhodná především pro uzavřené 

operační systémy jako je Microsoft Windows, kde není možná úprava jádra. 

 Technologie Xen umožňuje provoz hardwarově asistované virtualizace tak jako KVM, ale její 

primární určení je takzvaná paravirtualizace. Ta spočívá v úpravě jádra hostitele i hostovaných 

systémů, které pak pomocí speciálních volání (hypercall) komunikují skrze Xen hypervizor[19] 

s hardwarem. Dochází k minimální ztrátě výkonu, avšak je nutné upravené jádro operačního systému, 

z toho vyplývá, že tuto techniku lze použít jen pro operační systémy s otevřenými jádry, jako jsou 

linuxové[21] a BSD[20] systémy. 

Pro výběr virtualizační technologie mi byla panem Holubem zadána kritéria především na 

kvalitu doprovodných nástrojů . Výkonnostní výhoda v podobě letité velmi stabilní paravirtualizace a 

možnosti využít i hardwarově asistovanou virtualizaci (pokud by měl zákazník zájem o virtuální 

hosting s Microsoft Windows operačním systémem, kde nelze upravit jádro pro paravirtualizaci), 

množství dokumentace a spousty nástrojů učinily z technologie Xen vítěze. Dále bych rád zmínil další 

důležitý požadavek na přidělování času procesoru a prioritizace jednotlivých virtuálních strojů. Toto 

umí Xen velmi jednoduše v rámci svých základních nástrojů. Není problém přidělit jednotlivým 

strojům počet jader procesoru, jejich čas v % určený pro daný stroj a prioritu stroje oproti ostatním. 

Toto se mi v případě KVM nepovedlo jednoduše realizovat. 



 
 
 
 

10 
 

4.3.2 Testování virtualizační technologie   

Kromě nastudování virtualizační technologie a zjištění možností doprovodných nástrojů jsem 

se rozhodl také provést a vyhodnotit několik testů k přiblížení výkonnostních možností 

paravirtualizace. Možnost instalace libovolného operačního systému bez úprav jádra v podobě 

hardwarově asistované virtualizace se zdála být lákavá, nicméně paravirtualizace převážila svým 

výkonnostním náskokem téměř srovnatelným s nativním provozem na nevirtualizovaném operačním 

systému. 

Jako jeden z testů jsem zvolil rozbalení/zabalení komprimovaného archívu. Tato činnost nese 

nároky na čas procesoru, který musí komprimovat/dekomprimovat data a také na I/O operace 

diskového systému, především je-li v archívu spousta malých souborů. Rozbaloval, resp. zabaloval 

jsem archívu s linuxovým jádrem komprimovaný bzipem2 pomocí standardního příkazu tar. Výsledek 

je spočten jako průměr z pěti měření. Měření jsem prováděl na shodné hardwarové konfiguraci. HVM 

hodnota odpovídá hardwarově asistované virtualizaci, hodnota PVM pak paravirtualizaci. 

Paravirtualizace vítězí především při zabalování archívu - komprimace, náročná na procesor. 
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Jelikož pod virtualizovanými servery poběží v drtivé většině případů právě webové servery, 

rozhodl jsem se zařadit do testů také měření počtu vyřízených požadavků webovým serverem. Využil 

jsem testovacího nástroje ab – Apache Benchmark[22]. Rozdíl je vskutku masivní. Webový server 

spuštěný pod paravirtualizovaným operačním systémem dokázal vyřídit téměř 4,5x více požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poslední měření rozdílu výkonu mezi PVM a HVM módem se týká vyloženě času procesoru. 

Rozhodl jsem se otestovat dobu kompilace jádra standardním příkazem make. 
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 Z výsledků je tedy patrné, že paravirtualizace je poměrně výkonnější a pokud nevyžadujeme 

provoz operačního systému s uzavřeným jádrem, pro který není možné paravirtualizaci zavést, měli 

bychom dát paravirtualizaci přednost. Dalším důvodem, proč jsme se v závěru přiklonili k technologii 

Xen, je spousta zaběhlých doprovodných nástrojů a konfiguračních možností. Pro nás je například 

velmi přínosná snadno nastavitelná možnost přidělení procentuální části výkonu procesoru[23] 

jednotlivých virtuálních strojů a jejich prioritizace. Tím lze tarifně odstupňovat nabídku virtuálních 

hostingů. 

4.3.3 Použití virtualizační technologie Xen v produkčním prostředí 

Na úvod bych rád osvětlil pár dále použitých pojmů v rámci virtualizační technologie Xen: 

 Hostitel (také privilegovaná doména, doména 0 nebo dom0) – jedná se o fyzický počítač 

s operačním systémem, jenž spouští a spravuje virtualizované stroje 

 Host (také neprivilegovaná doména, virtualizovaný stroj, doména U nebo domU) – samotné 

spouštěné virtualizované operační systémy (stroje) 

 Hypervizor – slouží ke komunikaci s hardwarem, nalézá se pod hostitelským operačním 

systémem 

 Samotné nasazení virtualizace spočívalo nejprve v instalaci vhodného operačního systému a 

samotné virtualizační technologie. Zkoušel jsem operační systémy Gentoo GNU/Linux a Debian 

GNU/Linux. Distribuci Gentoo používáme na všech ostatních serverech, proto jsem o ni uvažoval jako 

o primární z důvodu jednotného softwarového prostředí. Distribuce Debian se však ukázala jako 

stabilnější s dostupnějšími informačními zdroji a dokumentací. Instalaci jsem provedl prozatím na 

samostatný server vyhrazený pro potřeby virtuálního hostingu. Do budoucna se počítá s použitím 

clusteru jako v případě webových serverů. 

 S funkčním hostitelským prostředím jsem musel vytvořit obrazy se zákaznickými operačními 

systémy, které bude firma pro virtualizaci nabízet, dále dodělat zautomatizování procesu vytvoření 

objednaných zaplacených virtuálních hostů, počítání jejich síťového přenosu vnitrostátně a tranzitně a 

také základní ovládání a změnu operačního systému. Tyto ovládací prvky a grafické statistiky přenosu 

dat pak musely být začleněny do stávající webové administrace firmy SvetHostingu.cz. Těmto 

jednotlivým krokům se dále budu jednotlivě věnovat. 

4.3.4 Vytvoření zákaznických operačních systémů 

 Dle zadání od firmy jsem měl připravit 4 obrazy nabízených operačních systémů – distribuce 

Debian a Ubuntu využívající balíčkovací systém DEB a distribuce CentOS a Fedora využívající 

balíčkovací systém RPM. Po vyhledávání jak toto co nejjednodušším způsobem realizovat jsem 

objevil stránky[28] věnované právě obrazům různých operačních systémů pro Xenovské hosty. 

Problém byl v tom, že systémy byly značně zastaralé, někdy až o dvě majoritní verze zpět. Nejdříve 

jsem tedy vesměs v komunitních fórech vyhledal, jak provést postupné aktualizace z verzi na verzi až 
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po nejaktuálnější. Další aktualizace se týkala linuxového jádra[29] pro virtuální systémy, které jsem 

sestavil a zkompiloval na míru hostingovým účelům. 

 U zaktualizovaných obrazů jsem provedl instalaci základních nástrojů, jako je souborový 

manažer mc (Midnight Commander), základní nastavení např. lokálního prostředí a firewallu iptables. 

Později mi byl uložen ještě rozšiřující úkol a sice, že budeme každý z těchto čtyř operačních systémů 

nabízet ve dvou variantách – FULL a LITE. Odlehčená verze LITE bude obsahovat jen mnou již 

připravený základní systém a verze FULL bude obsahovat i webový, databázový, e-mailový a FTP 

server. Do FULL verze jsem také navrhl instalovat software ispconfig[31]. Jedná se o bezplatný 

software, který přehlednou formou umožňuje skrze webové rozhraní přidávat a editovat FTP účty, 

domény, subdomény, databáze a mnoho dalšího, více viz webové stránky produktu. Tento nápad byl 

schválen a ispconfig jsem doinstaloval do všech čtyř operačních systémů ve variantě FULL. 

K ispconfigu jsem ještě vyhotovil český překlad, kterým v době zavedení verze 3.x nedisponovala. 

 Do hotových výchozích obrazů pro zákaznické systémy jsem ještě dodal startovací init skript 

napsaný v jazyce BASH, který provede při prvním spuštění virtuálního stroje nastavení hostname 

operačního systému a změnu hesla superuživatele (popřípadě databáze MySQL ve FULL variantě) 

z dočasného souboru, který zapíše vytvářecí skript viz další bod. Tento init skript se po provedení 

vyřadí z automatického spouštění a smaže sám sebe i dočasný soubor s heslem a hostnamem, aby 

nedošlo k opětovnému přenastavení při dalším startu virtuálního serveru. 
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4.3.5 Zautomatizování vytváření zákaznických virtuálních hostingů 

 V dalším kroku jsem připravil skript, který bude automaticky vytvářet a spouštět zákaznický 

virtuální systém, přibude-li v centrální databázi firmy SvetHostingu.cz zaplacená objednávka. Po 

konzultaci s panem Holubem jsem se rozhodl toto realizovat ve skriptovacím jazyce Perl. Na každém 

hostitelském serveru je pravidelně cronem spouštěn perlovský skript, jenž se připojí k centrální 

databázi a zjišťuje, jestli je zde zaplacená nevyřízená objednávka a jestli je nastavena pro vyřízení 

právě na tento server (takto je firma připravena do budoucna, až bude hostitelských serverů více). 

 

 

 Pokud v databázi pro daného hostitele objednávka není, skript se ukončí, v případě, že se zde 

nalézá nová zaplacená objednávka určena pro daného hostitele, skript si z databáze přečte parametry 

pro virtuální stroj (% procesoru, velikost operační paměti, atd.), jaký operační systém žádá zákazník a 

náhodně vygenerované heslo superuživatele root (pokud zákazník zvolil FULL variantu, čte se i 

náhodně vygenerované heslo pro MySQL databázi). 
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 Skript nejdříve vytvoří konfigurační soubor pro Xen v korektním formátu. V něm se nachází 

parametry jako je velikost operační paměti, cesta k jádru pro hosta, cesta k obrazu disku, cesta ke 

swapu a další volby. Následuje vytvoření obrazu pro swap (odkládací prostor) a obrazu pro samotný 

zákaznický operační systém, kam je dle volby v objednávce zkopírován příslušný výchozí obraz 

daného operačního systému (například Debian LITE). Zároveň se v zákaznickém obrazu vytvoří 

dočasný soubor, kam skript zapíše z databáze přečtený hostname pro operační systém a heslo 

superuživatele root (popřípadě také pro MySQL databázi ve variantě FULL). Skript nakonec ještě do 

konfigurace DHCP serveru zapíše MAC a IP adresu tohoto právě vytvořeného hosta a restartuje 

DHCP server. Poté je tento nový host spuštěn. 

 Speciální mnou dodaný init skript uvnitř hosta si při prvním spuštění nového hosta přečte 

z dočasného souboru náhodně vygenerované heslo zapsané z centrální databáze během vytváření hosta 

a nastaví jej. Také se nastaví hostname operačního systému, popřípadě heslo MySQL databáze 

(varianta FULL). Poté se init skript odstraní z automatického startu, smaže dočasný soubor i sám sebe. 

4.3.6 Počítání síťového provozu zákaznických virtuálních hostingů 

 Další bod, který jsem musel vyřešit, bylo počítání síťového provozu pro jednotlivé zákaznické 

virtuální hostingy a to zvlášť pro vnitrostátní a tranzitní provoz a pro několik časových období. 

Výsledek má mít možnost graficky vidět zákazník v administraci virtuálního hostingu. Nejprve jsem 

potřeboval do centrální databáze ukládat počet přenesených dat pro jednotlivé IP adresy virtuálních 

hostingů a to jak ve směru ven, tak ve směru dovnitř. K tomuto účelu se mi povedlo najít velmi 

vhodný software pmacct[30]. 

 Tento jednoduchý program se pověsí na síťové rozhraní, kde poslouchá veškerý provoz 

(promiskuitní mód) a ten pak dle nastaveného filtru zapisuje do databáze. Já jsem samozřejmě použil 

filtr pro zápis pouze hodnot, kde zdrojová nebo cílová adresa je z rozsahu námi vyhrazeného pro 

virtuální hosty (jedná se tedy o download nebo upload kteréhokoliv z virtuálních strojů). 

 Pro počítání provozu za pomocí softwaru pmacct je hostiteli virtuálních hostingů předřazen 

linuxový směrovač. Všechny zákaznické virtuální hostingy jsou pak na hostiteli zapojovány do 

síťového mostu a jejich provoz je směrován přes výše zmíněný směrovač se softwarem pmacct. 
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 Tímto ovšem úkol neskončil. Tato nasbíraná data ve formě zdrojová IP adresa, cílová IP 

adresa, počet přenesených dat bylo třeba dále zpracovat. K tomu jsem navrhl a aplikoval další 

perlovské skripty. První z nich za pomocí seznamu vnitrostátních rozsahů IP adres uloženého 

v databázi (snadno kdykoliv do budoucna zaktualizovat pouhým updatem tabulky) počítá zvlášť 

vnitrostátní a tranzitní provoz pro jednotlivé IP adresy během každých pěti minut. Vnitrostátní a 

tranzitní statistika je dále ještě rozdělena na data přijatá a odeslaná. Také ve skriptu provádím výpočet 

přenosové rychlosti. Další skripty poté už dělají pouze to, že pětiminutovou statistiku přepočítávají na 

delší intervaly. Využívají tedy vždy tabulku s předchozím intervalem. 
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 Na obrázku níže je příklad grafického zobrazení měsíční statistiky přenesených dat pro jeden 

z virtuálních hostingů tak, jak je dostupný v zákaznické administraci virtuálního hostingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.3.7 Základní webová administrace virtuálního hostingu a změna OS 

 Poslední úkol, který jsem v rámci praxe při zavádění virtuálního hostingu vypracoval je 

základní ovládání virtuálního hostingového stroje přes webové rozhraní. Základním ovládáním je 

myšleno zapnutí, měkké a tvrdé vypnutí a restart virtuálního serveru. Dalším úkolem pak byla změna 

zákaznického operačního systému uvnitř virtuálního serveru. 

 Začnu popisem základní správy virtuálního stroje. Úkol byl zavolat přes web Xenovský 

nástroj pro manipulaci s virtuálními hosty. To přináší jedno úskalí a sice to, že Xenovský nástroj má 

právo spouštět pouze superuživatel root, ale webový server z bezpečnostních důvodu běží pod 

uživatelem s velmi omezenými právy. Pan Holub mi tedy doporučil předat metodou GET skrze PHP 

skript název virtuálního stroje, se kterým bude manipulováno a číselný kód popisující akci, která bude 

s virtuálním strojem provedena. Tento PHP skript si tedy z URL převezme tyto dva parametry a 

následně zavolá program napsaný v jazyce C. Tento program má nastaven takzvaný SUID bit. Ten 

umožňuje programu, aby na sebe převzal za běhu oprávnění superuživatele root. To tento program 

také udělá a pak již jen zavolá Xenovský nástroj v příslušném tvaru. 
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 Na obrázku výše je uveden příklad pro vypnutí virtuálního hosta s názvem H01. Poté co 

zákazník provede v administraci požadovanou akci, je PHP skriptu přes URL předán název hosta a 

číselný kód akce (zde například 1 = vypnutí), ten zavolá C program, který převezme superuživatelská 

práva, protože mu to umožňuje nastavený SUID bit a zavolá Xenovský nástroj ve tvaru pro vypnutí 

virtuálního stroje H01. 

 Skript pro změnu operačního systému vychází z perlovského skriptu pro vytvoření virtuálního 

hostingu jak jsem popsal v kapitole 4.3.5. V pravidelných intervalech kontroluje tabulku v centrální 

databázi, kam jsou zapisovány zákaznické požadavky na změnu operačního systému. Pokud je nalezen 

nevyřízený požadavek spustí se obdobná procedura jako při vytvoření hosta. Zákazník je při potvrzení 

požadavku na změnu operačního systému varován, že současný virtuální server se všemi daty bude 

smazán. Skript provede vypnutí daného virtuálního hostingu a smaže obraz jeho operačního systému. 

Pak v souladu se zakoupenými parametry provede nakopírování a spuštění nového obrazu se 

zvoleným operačním systémem. Takto si může zákazník poměrně komfortně kdykoliv přes webovou 

administraci změnit operační systém aniž by museli zaměstnanci firmy cokoliv přenastavovat. 

 

 Na závěr ještě přikládám obrázek z webové administrace virtuálního hostingu tak, jak je 

dostupná zákazníkům firmy SvetHostingu.cz. 
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5. Závěr 

5.1 Získané znalosti 

 Zkušeností a znalostí jsem získal tak široké množství, že je snad nejsem ani schopen 

vyjmenovat. Velmi si cením zkušenosti s komunikací se zákazníky, což pro mne byla asi nejtěžší 

složka praxe. Dobře jsem pochopil, že vědět, nestačí, abych vyřešil problém. 

 Dále mne doslova nadchl přístup k serverovému hardwaru a vybavení serverovny, s nimiž 

jsem se do té doby neměl možnost setkat. Vyzkoušel jsem si stavbu serverů i dálkovou správu přes 

zařízení PDU a KVM. 

  Oceňuji také nahlédnutí pod pokličku hostingovým technologiím, o kterých jsem do té doby 

často uvažoval, jak jsou v praxi řešeny. Nezaplatitelná je pak zkušenost, kdy jsem sám aktualizoval 

produkční servery, instaloval servery jak hardwarově, tak softwarově a dokonce jsem měl tu čest 

instalovat a vyzkoušet si celý webový cluster. 

 Samotnou kapitolou je pak mně svěřený úkol zavést virtualizační technologii pro rozšíření 

nabídky o virtuální server hosting. Jde o úkol tak komplexní pro jednoho člověka, že ať bych chtěl 

nebo ne, bylo třeba pochopit a naučit se spoustu věcí. Jen nastudování a zprovoznění technologie Xen 

bylo časově velmi náročné, jelikož pokrývá mnoho odvětví, ať už se jedná o detailní znalost různých 

linuxových systémů, programování v jazycích Perl, BASH, C, počítačové sítě, či databáze. 

5.2 Scházející znalosti 

 Zde musím být nyní bohužel naopak velmi negativní. Znalostí mi poměrně dost scházelo, ale 

to je určitě běžné při prvním praktickém zaměstnání. Na druhé straně osobně si myslím, že dost 

znalostí pro mé pracovní zařazení jsem již měl při nástupu na praxi a bylo tedy na čem stavět. Bohužel 

ne ze školních lavic, ale díky mému osobnímu zájmu o linuxové operační systémy, síťový software a 

sítě samotné. Což jsou oblasti, se kterými jsem se ve škole nesetkal vůbec nebo jen z jedoucího vlaku 

a pokud ano, tak se jednalo pouze o uzavřená komerční řešení typu Microsoft, Oracle a další. 

5.3  Výsledky a zhodnocení praxe 

 Mohu s klidem říci, že pokud bych se rozhodoval znova, opět bych si zvolil praxi. A opět bych 

si s nadšením zvolil praxi ve firmě SvetHostingu.cz, jelikož rozsah zde nabytých zkušeností a přístup 

k praktickým úlohám mi dal velmi mnoho, troufám si říct, že mnohem více, než bych se dostal kde 

jinde i v řádném zaměstnání jako čerstvý nováček. Velmi mne nadchla možnost sestavit vlastními 

silami webový cluster od hardwaru až po jeho softwarovou instalaci, správu a řešení krizových 

scénářů v provozu. Rád bych také vyzdvihl můj vlastní přínos pro firmu ve formě návrhu a realizace 

automatizovaného virtuálního server hostingu. Otestoval jsem a vybral virtualizační technologii, tu 

jsem nainstaloval na produkční server a následně jsem zautomatizoval proces přidávání nových 

virtuálních zákaznických hostingů. Pro zákaznické hostingy jsem vytvořil několik obrazů linuxových 
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distribucí, ze kterých si může zákazník kdykoliv vybrat. Připravil jsem počítání síťového provozu 

v několika časových intervalech. Rozlišuji v něm vnitrostátní a tranzitní provoz (platí se zvlášť u 

poskytovatele konektivity), každý ještě na přijatá a odeslaná data. Tyto statistiky jsou dostupné jako 

grafy ve webové administraci hostingu. Do webové administrace jsem také přidal základní ovládání 

virtuálního stroje – zapnutí, měkké a tvrdé vypnutí a restart. Další funkcí je možnost pro zákazníka na 

změnu operačního systému uvnitř virtuálního serveru a to opět zcela automaticky a bez zásahu 

zaměstnanců firmy pouze kliknutí z webové administrace. 

 Do budoucna je v plánu rozšíření webové administrace virtuálních hostingů o další nástroje a 

nasazení virtuálních hostitelů na clusterovou technologii DRBD. 
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