
Je virtualizace vhodná i pro Vás?

Po přečtení tohoto krátkého e-booku budou mít v oblasti problematiky virtualizace 
serverů mnohem jasněji lidé z IT, ale i manažeři, kteří schvalují investice do IT.

Co vlastně virtualizace dělá? Virtualizace oddělí operační systém (OS) od fyzického 
hardware (HW). Tato vlastnost umožní využívat stále stejné prostředí bez ohledu 
na HW kon� guraci a umožní běh více virtuálních serverů (VPS) i s rozdílnými OS                        
v různých rolích na jednom HW či HW clusteru (množina spolupracujících serverů). 
Na otázku k čemu to je dobré si odpovíme z pohledu správce IT a z pohledu ma-
nagementu společnosti. Vedení se bude jistě zajímat více o ekonomické důsledky 
virtualizace než o ulehčení práce lidem v IT. 



Virtualizace serverů z pohledu správce IT

Bez virtualizace

Pokud o virtualizaci zatím pouze uvažujete, je Vaše 
situace v oblasti serverů asi následující. Krom jiného 
spravujete HW (jeden či několik serverů, disková pole 
v serverech nebo samostatné diskové pole), kde každý 
server má svůj OS a potřebné aplikace, disková pole 
jsou omezena svou maximální kapacitou. Případný 
výpadek HW znamená zajistit opravu stroje a strávit 
mnoho dalších hodin práce s reinstalací OS, aplikací            
a obnovou dat. Na náladě nepřidají ani kritické komen-
táře uživatelů či vedení, že zase něco nefunguje. Na to, 
že jste už před půl rokem žádali o nákup právě toho 
dílu, který nyní odešel, si kupodivu nikdo nepamatuje.

Výhody
• zachovat stávající stav je krátkodobě pohodlnější než iniciovat změnu

Nevýhody
• náročná správa celého řešení
• nízká dostupnost služeb na serverech
• mnoho tepla, náročné chlazení
• velká spotřeba energie
• potřeba silných UPS a výkonných el. generátorů
• komplikované zálohovaní
• neefektivní využití hw
• komplikované navyšování výkonu a kapacity
• výpadky při zvyšování výkonu
• komplikovaná migrace
• časově náročná obnova po disfunkci

Nevirtualizovaný server

Dostupností rozu-
míme stav, kdy je 
služba (aplikace) 
k dispozici pro její 
použití uživateli.

Dostupností rozu-
míme stav, kdy je 
služba (aplikace) 
k dispozici pro její 
použití uživateli.



Virtualizace serveru

Nevýhody nevirtualizované-
ho prostředí jsou zřejmé. Kon-
solidace několika fyzických 
serverů do jednoho s několika 
virtuálními servery nám situaci 
v mnoha ohledech zlepší.

Výhody
• mnohem efektivnější využití hw
• nízká spotřeba energie
• méně tepla, nižší nároky na chlazení
• snadné zálohovaní
• jednoduchá migrace
• snazší obnova po disfunkci

Nevýhody
• nízká dostupnost služeb

na serverech
• komplikované navyšování

výkonu a kapacity
• výpadky při zvyšování

výkonu

OG Cloud virtualizace nad jedním serverem

Průzkumy ukazují, že většina serverů ve společnostech je využita pouze z necelých 
10 %. Jak jste na tom vy?



Virtualizace serverového clusteru

Virtualizace serverů nad jedním HW nám situaci v některých ohledech jistě zlepšila. 
Pokud, ale chceme opravdu robustní řešení s vysokou dostupností, budeme virtua-
lizovat nad několika hw servery.

Výhody
• mnohonásobně vyšší dostupnost
• případná havárie části hw neovlivní

dostupnost
• mnohem efektivnější využití hw
• nízká spotřeba energie
• méně tepla, nižší nároky na chlazení
• snadné zálohovaní
• jednoduchá migrace
• snazší obnova po disfunkci
• snadné a bezvýpadkové navyšování

výkonu i kapacity

Nevýhody
• nutné značné znalosti

a zkušenosti s virtualizač-
ní platformou (lze outsou-
rcovat u dodavatele :-)

OG Cloud virtualizace nad více servery

Zákon schválnosti říká “I sebed-
ražší, značkový HW se pokazí v tu 

nejméně vhodnou dobu.”



Virtualizace serverů z pohledu 
managementu společnosti

Kontrolní otázky

Dnes je již jasné, že odpověď na otázku „zda virtualizovat a případně co“, zní „virtu-
alizovat všechno, co je možné“. Virtualizace, ale není zadarmo. Pojďme se tedy na 
celou záležitost podívat ve formě několika netechnických otázek.
• Mnohonásobně vyšší dostupnost. Jaké ztráty by vaší � rmě vznikly, kdyby ně-

kolik dnů nešly emaily, nebo aplikace klíčové pro váš byznys?
• Nezávislost na dodavateli hw. Máte i dnes možnost vyměnit dodavatele hw 

(za levnějšího, spolehlivějšího, rychlejšího, …) aniž by to mělo vliv na operační 
systémy a aplikace, které na něm běží?

• Mnohem efektivnější využití hw, nízká spotřeba energie, méně tepla, 
nižší nároky na chlazení. Kolik peněz dnes vlastně platíte za pořízení, na-
pájení a chlazení vašich stávajících serverů? 10 virtuálních serverů běžích na                                     
3 hw serverech spotřebuje o 70 % méně elektrické energie a pořizovací náklady 
mohu klesnout až na polovinu.

• Snadné zálohovaní, migrace či obnova po disfunkci, snadné a navyšování 
výkonu i kapacity. Kolik Vás vlastně dnes stojí správa vašich serverů? Tato čin-
nost je v nevirtualizovaném prostředí časově náročná a vyžaduje kvali� kované 
zaměstnance s odpovídající mzdou. Ve virtuálním prostředí půjde vašim lidem 
tato práce mnohem rychleji.

No a s čím vám virtualizace nepomůže? S počtem potřebných licencí OS či pro-
gramového vybavení provozovaného ve stejném čase.

• Jaké výhody Vám virtualizace přinese?

• Kdy je vhodné s virtualizací začít?

• V čem spočívají úspory spojené s virtualizací?

• Kdo Vám s virtualizací pomůže?

Pokud jste četli pozorně na tyto otázky nyní dokážete odpovědět, pokud si přesto 
nejste jisti a nebo chcete podrobnější informace, prosím kontaktujte nás…

+420 732 451 326
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http://www.ogsoft.cz/ogsoft/pro-zakazniky/kalendar-akci?og_select_category%5B%5D=seminar&og_select_group%5B%5D=zajemci&og_select_spec%5B%5D=firmy&filter_order=&filter_order_Dir=&limitstart=#


OG Soft s.r.o. - We Love IT
už více jak 15 let pomáháme �rmám 

s informačními technologiemi
www.ogsoft.cz

Přestaňte se trápit s instalací nových serverů, jejich komplikovaným upgradem 

a řešením jejich výpadků. Využijte svůj hardware na maximum - nainstalujte na 

něj OG Cloud.

Snížení nákladů
Velmi příznivá cena včetně instalace 
a garance chodu. Využití stávajícího hardware.

Vysoká bezpečnost
Servery i data jsou na Vašem HW, jsou zálohovaná, 
vše je redundandní.

Rychlé zprovoznění
Na instalaci virtualizace s Vámi intenzivně 
spolupracujeme, nejste v tom sami.

Jednoduchá kon�gurace
Nový server spustíte snadno v přehledném 
administračním rozhraní.

Garantovaná dostupnost
Poskytujeme dálkový dohled a garanci chodu 
celého řešení včetně SLA.

Snadná rozšiřitelnost
Infrastrukturu můžete rozšiřovat za chodu 
podle svých potřeb.

Virtualizace serverů a datových polí
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VIRTUALIZACE OG CLOUD MONITORING
GARANCE

VIRTUÁLNÍ PRIVÁTNÍ SERVERY A DATOVÁ POLE

RŮZNÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

VÁŠ VLASTNÍ HARDWARE
NOVÝ/POUŽITÝ

OG Cloud je řešení virtualizace serverů a datových polí s bezkonkurenční garancí 
dostupnosti, nízkými vstupními náklady a jednoduchými rychlým nasazením do 
provozu.  Obsahuje i zálohováni serverů a dat. Ideální pro malé a střední organizace, 
které dávají přednost internímu cloud řešení na vlastním hardware.


