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Virtualizácia
v dátových centrách
Dva najvýznamnejšie fenomény súčasnosti v IT
sú cloud computing a virtualizácia. Obidva sú
navzájom tesne prepojené. Pri dôslednom aplikovaní by mohla virtualizácia znamenať koniec
klasických počítačov v podnikoch. Ich operačné
prostredie bude vo virtuálnej podobe uložené na
serveroch v dátových centrách. Pre takéto prostredie sa vžilo označenie cloud. Architektúra založená na virtualizovaných dátových centrách by
mala priniesť oveľa pokročilejší a sofistikovanejší
model outsourcingu IT. Výhody sú zrejmé, cloud
koncentruje hardvérové zdroje a umožňuje zvyšovať výkon dynamickým prerozdeľovaním záťaže pri súčasnom znižovaní nákladov.
Virtualizácia má teda v zábere celé spektrum
IT – od klientskych staníc cez servery až po dátové centrá. Virtualizácia dátových centier nie je
horúca novinka, používala sa bežne už v šesťdesiatych rokoch, teda v ére sálových mainframov.
V modernom ponímaní poskytuje nielen možnosť umiestniť niekoľko fyzických severov na
jeden dostatočne výkonný hardvérový stroj, ale
hlavne dynamicky prerozdeľovať zdroje medzi
virtuálne počítače.
Základný pilier cloud computingu je poskytovanie IT ako služby. Na rozdiel od koncepcie
SaaS (softvér ako služba) cloud computing ponúka koncepciu IaaS, teda infraštruktúra ako
služba. V minulom roku bol zaznamenaný doslova hromadný globálny nástup ohlásení a komerčných uvedení rôznych technológií pre cloud
computing. Kľúčoví hráči, ako VMware, Microsoft,
IBM či Citrix, sa snažia rozparcelovať si tento
nový trhový segment, založený na virtualizácii
infraštruktúrnych zdrojov a služieb.

Na masívny nástup virtualizácie reagujú aj významní dodávatelia technológií, počnúc procesormi a končiac architektúrou globálnych
dátových centier. Napríklad spoločnosti Intel aj
AMD integrovali do svojich procesorov priamu
podporu hardvérovo asistovanej virtualizácie
serverov, ktorá významne znižuje nároky na
výkon procesorov fyzických serverov, čím poskytuje vyšší výkon pre virtuálne stroje. Technológie
Intel VT a AMD-V boli vyvinuté v tesnej kooperácii s dodávateľmi virtualizačného softvéru,
takže prinášajú vyššiu funkcionalitu a kompatibilitu v porovnaní s virtuálnymi prostrediami bez
hardvérovej podpory.

Trendy diktuje ekonomika, technológie
sa musia prispôsobiť

Vysoká dynamika, bezpečnosť
a spoľahlivosť

Podľa prieskumov v klasických dátových centrách zostáva nevyužitých až 60 percent inštalovanej výpočtovej kapacity. Tieto centrá
fungovali a niekde aj dosiaľ fungujú podľa modelu distribuovanej architektúry. Vyžaduje si to
nielen vysoký serverový a sieťový výkon, ale aj
výkonné klientske počítače. Model IT riadený aplikáciami viedol k značnému plytvaniu zdrojov,
pretože systémy, keďže boli veľmi nepružné
a nedokázali reagovať na zmeny prostredia biznisu, museli byť dostatočne nadimenzované, aby
zvládli prevádzku v záťažových špičkách. Optimálny model IT by mal podporovať požiadavky
podnikania a reagovať na zmeny tak, aby používatelia dostali to, čo potrebujú, dostali to kedykoľvek, kdekoľvek a bez ohľadu na to, aké
zariadenia používajú. K splneniu tohto cieľa
môže rozhodujúcou mierou prispieť virtualizácia,
jeden z kľúčových prostriedkov na vytvorenie
dynamického prostredia. Úlohy sa proporcionálne rozdelia do viacerých virtuálnych zariadení.
Nevyužité zdroje a kapacity sa v dátovom centre
dynamicky zoskupia tak, aby požadované IT
služby boli dodané tam, kde sú práve potrebné.

Výhodou riešenia serverovej infraštruktúry konsolidovanej na virtuálnych serveroch je nielen
efektívne prerozdeľovanie záťaže medzi procesory fyzického servera, ale aj jednoduché
zálohovanie a obnova po páde systému, spôsobenom nepredvídateľnými okolnosťami. Jednotlivé virtuálne servery sú fyzicky realizované ako
súbory s údajmi o konfiguráciách systémov a súbory s obsahom ich virtuálnych diskov, takže
s nimi možno jednoducho manipulovať, archivovať ich, prípadne premiestniť na iný hardvérový
server. Pre takúto konsolidovanú virtualizovanú
infraštruktúru, schopnú rýchlo reagovať na meniace sa obchodné požiadavky, sa začalo používať označenie Virtualizácia 2.0. Oddelenie
aplikačných služieb a dátových služieb od hardvérovej infraštruktúry umožní vysokú škálovateľnosť a bezproblémovú migráciu na iné stroje
v závislosti od aktuálnej záťaže.

Orchestrácia virtualizovaného
dátového centra
Moderné dátové centrum si možno predstaviť
ako väčšiu továreň, kde sú umiestnené stovky

až tisícky hardvérových serverov a množstvo
podpornej infraštruktúry. Aby takýto komplikovaný celok nielen fungoval, ale aj poskytoval čo
najvyšší výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť, potrebuje sofistikovanú riadiacu platformu, zjednodušene povedané, operačný systém schopný
obsiahnuť nielen jedno dátové centrum, ale celý
cloud. Príkladom takejto platformy je Windows
Azure, ktorý orchestruje vrstvu dátových centier
Microsoftu. Navonok sa takéto globálne prostredie cloudu javí ako virtuálne stroje, na ktorých
bežia aplikácie.

Záver
Virtualizácia dátových centier znižuje náklady,
pretože podniky nemusia zriaďovať nové servery
s nevyhnutnou rezervou výpočtovej a úložnej
kapacity. Dynamické prerozdeľovanie záťaže prispieva k redukcii výdavkov na energiu potrebnú
na prevádzku dátových centier, k zníženiu nárokov na priestor aj ľudské zdroje. Konsolidácia
infraštruktúry centralizáciou a virtualizáciou prináša lepšie využitie zdrojov a zvýšenie flexibility
pri súčasnom zjednodušení a zefektívnení ich
správy a významnom skrátení
doby návratnosti investícií.
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Zatiaľ čo časti tohto seriálu
venované klientskej virtualizácii boli zamerané
viac prakticky, veď vytvoriť si na svojom notebooku virtuálne PC môže prakticky každý, táto
záverečná časť, venovaná virtualizácii v dátových centrách, bude prehľadová, pretože s výnimkou modelovania dátových centier vo
vedeckých prácach budete k virtualizovaným
dátovým centrám pristupovať iba ako konzumenti ich služieb.
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