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• Hlavní poslání

– podílet se na tvorbě a dalším rozvoji gridového prostředí 
v České republice

– poskytovat primárně uživatelům MU jednoduchý přístup 
k výpočetním zdrojům za současného skrytí celkové 
komplexnosti prostředí

– aktivně se účastnit řešení národních i mezinárodních 
projektů v oblasti náročného počítání
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• Základní členění SCB

– Provoz technické zajištění provozu hardwaru
a jeho kontinuálního rozvoje

– Uživatelská podpora komunikace s uživateli a řešení
uživatelských požadavků 

– Bezpečnost zabezpečení výpočetních zdrojů
certifikáty, autorizace, federace

– Výzkum a vývoj vývoj nových služeb a výzkum 
v oblasti distribuovaného počítání / Gridů

– Administrativa správa uživatelů, projektů, …
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• Provoz výkonné výpočetní techniky
– administrace, upgrade a správa externích výpočetních zdrojů

• Datové služby
– zálohování dat, úložné kapacity (disky, diskové pole)

• Síťové služby
– přenosy videa s vysokým rozlišením, vyhrazené linky

• Podpora uživatelů a aplikací
– instalace a update aplikací, vývoj aplikačních rozhraní

• Výzkum a zapojení do národních / mezinárodních projektů
– MU CoreGRID, MediGrid
– CESNET EGEE II/III, EGI DS, EUAsiaGrid
– FR CESNETu MUv6, CAT, RUCCE
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• SCB@2007

virtualizace, IPv6, bezpečnost, federace

rozvoj HW
§ manwe5 16CPU Opteron, 64GB paměť

správa externích zdrojů
§ cluster perian 20x 4CPU Xeon 3GHz, 4GB paměť
§ cluster orca 18x 4CPU Opteron 2.6GHz, 8GB paměť
§ cluster loslab 6x 4CPU Opteron 2.4GHz, 4GB

diskové pole 60 TB
HA server

… chodba přízemí budovy ÚVT MU
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VIRTUALIZACE
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• Pojem virtualizace

– koncept zavádějící „iluzi“ zmnožení určitého hardwarového
zdroje (pevný disk, paměť, procesor, síťové rozhraní, …)

– kopie zdrojů jsou dosažitelné uživatelům v podobě 
specifického virtuálního počítače (více kopií nad jedním
fyzickým substrátem)

– CÍL:

individualizace výpočetního prostředí za vysoce
efektivního využití dostupných zdrojů

uživatelsky řízená infrastruktura
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• Výhody virtualizace

– umožňuje nabízet uživatelům prostředí „šité na míru“

– snižuje náklady na nákup fyzického hardwaru

– umožňuje vlastníkům zdrojů získat plnou kontrolu 
nad svými výpočetními kapacitami (včetně oprávnění
superuživatele a možností managementu bez 
externího zásahu správce)

– specifické obrazy OS včetně aplikací pro individuální
skupiny uživatelů / komunity
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• Techniky virtualizace

– popularizační úvod do problematiky

– přístup SCB

§ Xen dvou/čtyř-jádrové výpočetní uzly
problémy s Non-Uniform Memory Architecture (NUMA )

§ VServer mnohaprocesorové stroje se sdílenou pamět
§ VMware NE – placené, licenční problémy
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• Stav virtualizace v SCB (potažmo METACentru)

– nasazeny systémy Xen a VServer

– dnes virtualizováno 144 strojů s 548 CPU

– ovládání virtuálních strojů přes web nebo příkazovou řádku

– plánovací systém Magrathea

– možnost omezení spotřeby CPU a paměti

– výhledově migrace virtuálních strojů, virtuální clustery
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• Monitoring virtuálních strojů



12

• Správa virtuálních strojů
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• Uživatelský přínos virtualizace

– podpora nových typů úloh, po nichž je velká poptávka,
tj. nejen dávkové úlohy ale zejména interaktivní úlohy

– bezkonkurenční podpora preempce (pozastavení 
virtuálního stroje a umožnění běhu vysoce prioritních úloh,
tj. krátkodobých vyžadujících mnoho desítek procesorů)

– uživatelsky modifikovatelné prostředí (až po vlastní OS)

– mnohonásobně jednodušší outsourcing zdrojů
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• SCB tým

Antoš, Hejtmánek, Kmuníček, Ruda, Salvet, Procházka
Kouřil, Holub, Sebestiánová, Havlík, Filipovičová, Kuba
Matyska, Denemark, Filipovič, Červenka, Liška, Rebok
Peterlík, Klusáček, Hošková

– převážná většina působí pouze na částečný úvazek


