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Současný architekt informačních systémů se neobejde bez znalosti nástrojů pro virtualizaci.
Virtualizace existuje na mnoha úrovních a v mnoha podobách. V našem případě tímto pojmem
rozumíme abstrakci hardwarových prostředků (procesor, pamět’, pevný disk, sít’ové rozhraní,
obrazovka) od operačního systému tak, že skutečné vlastnosti a hardwarové vybavení počítače
jsou operačnímu systému utajeny. Operační systém je provozován v prostředí, které se z jeho
pohledu jeví jako skutečný počítač, avšak systém je od reálného hardwaru izolován a nemůže
jej přímo ovlivnit. Tomuto prostředí se říká virtuální stroj (virtual machine).
Použití virtuálních strojů jako serverů je v praxi stále rozšířenější, nebot’ šetří náklady díky
možnosti spustit mnoho virtuálních serverů na jediném počítači a využít tak naplno jeho výkon.
Současně usnadňuje správu systémů, zvyšuje bezpečnost a dostupnost služeb jejich izolací v
nezávislých virtuálních strojích, umožňuje rozšiřování hardwarové kapacity za běhu atd. Rozsáhlá datacentra jdou ještě dál a provozují celé farmy (clustery) fyzických serverů, mezi nimiž
jsou dle potřeby migrovány virtuální stroje, aby se maximalizovalo využití hardwarových prostředků.
Vytvoření virtualizační infrastruktury je náročné z hardwarového, softwarového i finančního
hlediska. Přesto existují virtualizační řešení schopná běhu i na jediném PC, navíc dostupná
zcela zdarma. Jejich cílem není maximální efektivita a bezpečnost, ale spíše flexibilita při testování softwarových i hardwarových konfigurací „nanečisto“. Právě tuto další možnost, kterou
virtualizace nabízí, si můžete ve své práci důkladně vyzkoušet.
Ve své práci se můžete věnovat následujícím úkolům:
• seznámit se s dostupným softwarem pro virtualizaci a vyzkoušet si jej na vlastním počítači. V případě potřeby jsme schopni poskytnout pro pokusy i vlastní server.
• vyzkoušet si instalaci různých operačních systémů (Linux, Windows i jiné) a porovnat
možnosti jednotlivých virtualizačních produktů (rychlost výpočtů, rychlost přístupu na
disk, podpora sítě, periferiíí, zařízení USB, SMP, 3D akcelerace grafiky, ovladače pro
Windows a Linux apod.)
• vyzkoušet si instalaci a konfiguraci VMware ESX, virtualizačního nástroje instalovaného „na holý hardware“ (bez nutnosti instalace hostitelského OS). Tento produkt je
základem pro tvorbu virtualizačních clusterů spojených dalšími nástroji do výpočetního
oblaku (cloud computing). Samotný ESX lze zkušebně instalovat i do virtuálního stroje,
nemusíte si tedy zničit váš operační systém.
• ve virtuálním prostředí vytvořit více virtuálních strojů propojených sítí, na nichž paralelně poběží vědecký výpočet (váš jednoduchý testovací program, nebo nějaký již
hotový kód). Jednotlivé procesy na různých počítačích budou komunikovat pomocí
knihovny MPI (Message Passing Interface), která existuje ve více implementacích.
Jednu si vyberete a nainstalujete (což obnáší i konfiguraci firewallu apod.). Sestavíte
a otestujete tak vlastně svůj vlastní virtuální výpočetní cluster podobný těm, které se
používají pro vysoce výkonné počítání (HPC, High Performance Computing)

