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1 ÚVOD
Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK „Vyškolený pedagog – záruka kvalitní výuky“.
Cílem publikace je zpracovat základní poznatky o fungování virtualizace v programu Vmware.

Publikace se bude zabývat těmito tématy:
Virtualizace
• Produkty VMware: funkce a aplikace
Instalace a konfigurace produktů VMware
Vytvoření a správa virtuálních počítačů
• Použití templatů
Virtuální infrastruktura - řízení přístupových práv
• Nastavení uživatelských práv a zabezpečení přístupu
Ochrana dat a dostupnosti
• Zálohování a obnova
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2 VIRTUALIZACE SERVERŮ
Virtualizace serverů umožňuje provoz více virtuálních strojů na jednom fyzickém hostiteli.
Výhody:






Konsolidace serverů
Izolace aplikací a služeb
Zjednodušení nasazení serverů
Zvýšení dostupnosti služeb a aplikací
Různé operační systémy mohou být provozovány na jedné konzistentní
platformě

Pro virtualizaci serverů se požívají různé technologie:
- Hyper-V - Je to nová generace virtualizační technologie od Microsoftu, která
umožňuj efektivní paralelní běh více (rozdílných) OS. Umožňuje plné využití
možností a výkonu 64b počítačů. (komerční software)
- Citrix XenServer – virtualizovaná platforma pro správu aplikací v rámci libovolného
počtu serverů. (komerční software)
- VMware ESX Server – virtuální stroj pro konsolidaci velkých serverů. (komerční
software)
- VirtualBox – virtuální stroj pro nenáročné použití - (nekomerční software – GNU
GPL)
- VMware server – virtuální stroj pro servery. (nekomerční software)

Hardwarové požadavky


64b server s podporou virtualizace je dostupný na AMD-V nebo Intel VT
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Data Execution Prevention s podporou hardware vyžaduje AMD (NX no
execute bit) nebo Intel (XD execute disable)

Při použití virtualizace se definují tzv. virtuální stroje, které obsahují virtuální pevné disky,
virtuální sítě a definovaný virtuální hardware počítače.
Ve virtuálních strojích mohou být provozovány:









Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2
Windows 2000 Server, SP4
Redhat a Suse Linux
Windows 7, Windows Vista a Windows XP SP2 a novější
DOS
Novell Netware
OS/2

Virtuální stroj využívá pro svou činnost tzv. virtuální pevné disky
Virtuální pevné disky mohou být:



Dynamicky rostoucí virtuální pevné disky
Virtuální pevné disky pevné velikosti

Dynamicky rostoucí virtuální pevné disky
Výhody - efektivní využití místa, přenosnost
Nevýhody - nutnost pozdějšího zajištění potřebné kapacity, fragmentace

Virtuální pevné disky pevné velikosti
Výhody - předem jasná alokace zdrojů
Nevýhody - (ne)přenosnost
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Tato publikace se bude zabývat technologií virtualizačního řešení na platformě systému
VMware vSphere, která umožňuje centralizovanou správu serverů.

Nejpoužívanější virtualizační řešení je systém VMware ESX a VMware ESXi. U systému
VMware ESXi je odstraněna servisní konzole, čímž se výrazně omezila velikost toho software.
Správe se provádí výhradně pomocí vzdáleného rozhraní.

Virtualizace používá dva základní modely instalace:
- Softwarová virtualizace
- Hardwarová virtualizace
Softwarová virtualizace vyžaduje, aby na počítači byl nainstalován operační systém
hostitelského serveru. Tento typ virtualizace nebude tak výkonný, protože i operační systém
hostitelského serveru vyžaduje zdroje pro svůj běh. Tento typ virtualizace se zejména
používá pro testování.

Softwarová virtualizace
Hardware
Operační systém
Hypervizor
Virt1

Virt2
Obr. 1
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Hardwarová virtualizace nevyžaduje operační systém hostitelského serveru, protože
hypervizor (virtualizační software) je de facto malým operačním systémem, který dokáže
s hardwarem počítače komunikovat.

Hardwarová virtualizace
Hardware

Hypervizor
Virt1

Virt2

Obr. 2

3 VMWARE
Funkce systému VMware ESX a ESXi
Tyto systémy se instalují přímo na daný hardware serveru. VMware dělí zdroje fyzického
serveru na řadu navzájem oddělených a tím bezpečných virtuálních strojů (serverů). Tyto
stroje běží na jednom fyzickém serveru.
Každý virtuální stroj má své virtuální prostředí, ve kterém lze definovat následující
komponenty:
- procesor
- paměti
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- síťové připojení
- úložiště
- systém BIOS

Pochopitelně, že virtuálnímu stroji nelze alokovat např. více operační paměti než volné
fyzické paměti na daném serveru.

Virtuální
server

Virtuální
server

Virtuální
server

Virtuální
server

1

2

3

4

Fyzický server
Virtuální
server

Virtuální
server

5

6

Obr. 3

3.1 HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMŮ VMWARE
- 64 bitová architektura
- podpora až 1 TB operační paměti ve fyzickém stroji
- podpora až 256 GB operační paměti ve virtuálním stroji
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- optimalizace pro databázové aplikace
- zvýšený výkon pro úložiště iSCSI
- podpora až 64 fyzických procesorů
- podpora 8 virtuálních procesorů
- možnost povolení přímého přístupu k hardwarovým zařízením

Ke správě serverů VMware ESX a ESXi se používá VMware vSphere. Tento nástroj je
bezplatně k dispozici.
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4 INSTALACE VMWARE ESXI
Pro instalaci VMware ESXi potřebujete připravené bootovací CD s tímto softwarem. VMware
ESXi lze stáhnout ze stránek výrobce ve formátu ISO.
Na stránkách výrobce je seznam podporovaných serverů, na které lze tento typ software
nainstalovat.
Postup instalace:
1. Vložte instalační CD do mechaniky
2. Zvolte bootování z CD mechaniky
3. Zobrazí se dialogové okno ESXi, ve kterém zvolte ESXi Installer

Obr. 4

4. Dojde k přenosu instalačních soborů na pevný disk a k následné instalaci
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Obr. 5
5. Zobrazí se hlášení o dostupném procesoru a operační paměti počítače

Obr. 6
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6. Na uvítací obrazovce potvrďte tlačítko Continue

Obr. 7
7. Pozorně si pročtěte licenční ujednání, a pokud souhlasíte, potvrďte tlačítko Accept and
Continue

Obr. 8
8. Dojde k proskenování hardware Vašeho počítače a nabídne výběr disků a tvorbu partition
pro instalaci VMwaru

Obr. 9
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Obr. 10

9. Vyberte požadovaný jazyk pro klávesnici

Obr. 11
10. Zadejte hlavní (rootovské) heslo (stejné zadejte o řádku níž pro ověření)

Obr. 12
11. Stiskněte tlačítko Continue
12. Pokud se zobrazí chybové hlášení o tom, že na počítači není zapnuta hardwarová
podpora pro virtualizaci, je potřeba ji zapnout v prostředí BIOSu.
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Obr. 13
13. U následujícího hlášení Confirm install zvolte tlačítko Install

Obr. 14
Provede se vlastní instalace programu ESXi

Obr. 15
Po dokončení instalace se zobrazí informační okno Installation Complete, které bude
požadovat restart počítače.
14. Zvolte tlačítko Reboot
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Obr. 16
15. Po restartování počítače se načte program VMware ESXi a dostane přidělenu z DHCP
serveru IP adresu vnitřní sítě. Základní nastavení a konfiguraci lze provést po stisku zvolení
položky Customize System (F2).

Obr. 17
16. Zobrazí se dialogové okno pro autentizaci. Zadejte jméno root a Vámi zvolené heslo.

Obr. 18
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17. Zobrazí se konfigurační prostředí
- v položce Configure Password lze změnit heslo

Obr. 19
18. Zvolte položku Configure Management Network. Zobrazí se stejnojmenné dialogové
okno, ve kterém lze nastavit základní parametry sítě:
- výběr síťového adaptéru
- konfigurace IPv4
- konfigurace IPv6
- konfigurace DNS

Obr. 20
19. Zvolte položku IP Configuration
20. Nastavte statickou IP adresu zvolení položky Set static IP address and network
configuration. Zadejtey:
- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
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Hodnoty nastavte podle rozsahů, které používáte ve své vnitřní síti.
21. Zvolte tlačítko OK

Obr. 21
22. Potvrďte tlačítkem Yes pro restart síťových nastavení

Obr. 22

Instalace virtalizačního prostředí VMware ESXi je tímto hotova lze přistoupit k tvorbě
virtuálních počítačů.
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5 PŘIPOJENÍ K ESXI SERVERU
Zda virtulazační server běží a je připraven k použití, zjistíte tím, že se pomocí prohlížeče
k tomuto serveru připojíte. Zároveň tím získáte možnost nainstalovat si program VMware
vSphere Client pomocí kterého lze vytvářet jednotlivé virtuální servery.
Tyto servery můžete:
- instalovat
- kontrolovat
- modifikovat
- zálohovat
- vypínat
- zapínat
- přenášet
- mazat
1. Spusťte prohlížeč (Firefox, Chrome, IE ...)
2. Do adresního řádku napište IP adresu vašeho VMware ESXi serveru

Obr. 23
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3. Zobrazí se problém s certifikátem, který nemáme nainstalovaný. Zvolte Pokračovat na
tento web.
4. Zobrazí se úvodní prostředí VMware ESXi serveru

Obr. 24
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5. Zvolte položku Download vSphere Client. Sofware je k dispozici zdarma.
Standardním způsobem nainstalujte klienta na svůj počítač.

6. Po provedené instalaci klienta spusťte (např. poklepáním na vytvořenou ikonu)

7. Zobrazí se úvodní okno VMware vSphere Client.

8. Zadejte IP adresu Vašeho virtualizačního serveru, jméno uživatele: root a Vámi zadané
heslo.

Obr. 25
9. Zvolte tlačítko Login
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Zobrazí se prostředí virtualizačního serveru

Obr. 26

5.1 VYTVOŘENÍ NOVÉHO VIRTUÁLNÍHO SERVERU
Nový virtuální server vytvoříte následujícím způsobem:
1. V prostředí VMware Sphere Client zvolte položku Create a new virtual machine

Obr. 27
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2. V dialogovém okně Create a new virtual machine zvolte položku Typical
3. Klikněte na tlačítko Next

Obr. 28
4. Zadejte název virtuálního serveru
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Obr. 29

5. Klikněte na tlačítko Next
6. V dialogu Storage vyberte disk, kde se virtuální server vytvoří
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Obr. 30

7. Klikněte na tlačítko Next
8. V dialogu Guest Operating System vyberte typ operačního systému a verzi, kterou budete
instalovat
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Obr. 31

9. Klikněte na tlačítko Next
10. V dialogu Network zvolte síť a adaptér

- 27 -

Obr. 32

11. Klikněte na tlačítko Next
12. V dialogu Create a Disk zvolte požadovanou velikost disku a jeho typ
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Obr. 33

13. Klikněte na tlačítko Next
14. V dialogu Ready to Complete je souhrn základních nastavení
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Obr. 34

15. Klikněte na tlačítko Finish
16. Po stisknutí tlačítka Finish se vytvoří nový prázdný virtuální server. Toto je indikování v
levé a spodní části virtualizačního prostředí
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Obr. 35

Obr. 36

5.2 SPUŠTĚNÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU
Aby mohl vytvořený virtuální server pracovat, musíte ho spustit. Po nové instalaci je virtuální
server prázdný (prázdný nenainstalovaný počítač) a musíte do něho nainstalovat operační
systém.

1. Spusťte vytvořený virtuální server
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Obr. 37

Na záložce Console uvidíte okno s terminálem virtuálního serveru. Po spuštění virtuálního
počítače zde vidíte, že se chová naprosto stejně jako běžný počítač.
Pokud potřebujete v daném okně ovládat jednotlivé položky myší, stačí do tohoto okna
kliknout. Ven z tohoto okna (Console) se dostanete pomocí kombinace kláves CTRL+ALT. Tím
se myš opět uvolní pro virtualizační prostředí.

Obr. 38
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Obr. 39

Pokud potřebujete nainstalovat operační systém např. z uloženého ISO souboru je potřeba
nejdříve daný ISO soubor připojit. To provedete pomocí Connect/Disconnect CD/DVD.
Pokud je nějaký ISO soubor připojen, nejdříve ho odpojte.

Obr. 40

1. Zvolte ikonu Connect/Disconnect the CD/DVD
2. Z menu vyberte možnost Connect to ISO image on local disk...
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Obr. 41
3. Na lokálním disku vyberte potřebný ISO soubor

Obr. 42
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4. Vraťte se do Console instalovaného serveru
5. Po opětovné aktivaci se začne běžným způsobem instalovat operační systém

Obr. 43

5.3 ČINNOSTI S NAINSTALOVANÝM VIRTUÁLNÍM SERVEREM
Pokud již máte nový virtuální server nainstalován a spuštěn, můžete provádět s tímto
serverem různé úkony. Server můžete kdykoliv pozastavit nebo vypnout. To provedete na
záložce Getting Started nebo pomocí ikon v horní části virtualizačního stroje.
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Obr. 44

Na záložce Summary lze nalézt základní informace:
- nainstalovaný operační systém
- velikosti pevného disku
- využití operační paměti
- počet jader v CPU
- IP adresu virtuálního počítače
- jméno DNS
- základní příkazy pro ovládání virtuálního počítače
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Obr. 45
Na záložce Resource Allocation jsou znázorněny grafy s velikosti alokovaných zdrojů
procesoru a paměti.

Obr. 46
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Na záložce Performance se zobrazuje aktuální vytížení zdrojů.

Obr. 47

Zobrazený graf lze upravit po stisku odkazu Chart Options..
Zde si můžete vybrat pro zobrazení požadovaný graf a příslušné počítadlo různých hodnot.

- 38 -

Obr. 48

Na záložce Events jsou různé informační zprávy a popřípadě varování o nastavení virtuálního
serveru.
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Obr. 49

Záložka Console slouží pro vlastní ovládání nainstalovaného operačního systému.

Obr. 50
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Na záložce Permisions lze vytvářet a mazat uživatele, kteří budou mít přístup k prostředí
virtuálního serveru. Pomocí pravého tlačítka myši lze také měnit a nastavovat přístupová
práva k jednotlivým částem serveru.

Obr. 51

5.4 ZMĚNA PARAMETRŮ NAINSTALOVANÉHO VIRTUÁLNÍHO SERVERU
Pokud potřebujete změnit parametry již nainstalovaného virtuálního serveru, lze to provést
např. na záložce Getting Started položkou Edit virtual machine settings.
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V zobrazeném dialogovém okně Virtual Machines Properties lze měnit některé parametry
nainstalovaného virtuálního stroje.

Obr. 52
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5.5 SNÍMKY STAVŮ VIRTUÁLNÍHO SERVERU
U nainstalovaného virtuálního serveru lze provést tzv. Snapshot, což umožňuje zachovat
různé stavy (konfigurace) operačního systému. K těmto snímkům se lze opakovaně vracet.
Aktuální snímek systému vytvoříte následovně:
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na virtuálním serveru
2. Z plovoucího menu vyberte položku Take Snapshot, nebo použijte ikonu v horní části
programu.

Obr. 53
3. V následném zobrazeném okně pojmenujte vytvářený snímek
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Obr. 54

4. Stiskněte tlačítko OK
Vytvoří a uloží se aktuální snímek (stav) systému. Hotové snímky lze procházet pomocí
položky Snapshot Manager. Kliknutím na snímek se můžeme vrátit do stavu, kdy jsme
snímek pořídili.

Obr. 55

Pro tuto činnost je potřeba mít dostatek volného místa na disku.
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