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VÝZVY
• Zajištění automatizovaného
a snadno použitelného IT
prostředí
• Správa řešení
prostřednictvím webového
rozhraní bez nutnosti
interakce s administrátory
fakulty
• Možnost využívat operační
systémy jako Microsoft
Windows, Linux a aplikační
platformy Java, Spring nebo
.NET
ŘEŠENÍ
• VMware vCloud Director
• VMware vFabric
• VMware vShield Edge
• VMware vSphere
• VMware vCenter Server
VÝSLEDKY
• Zajištění flexibilního
virtuálního prostředí
přístupného prostřednictvím
webového rozhraní z
jakéhokoliv klienta
• Rozšíření výukových
možností – studenti mohou
nasadit své vzorové aplikace
do reálného prostředí a
vyzkoušet si konfiguraci
pokročilých technologií
v rámci dedikované IT
infrastruktury
• Modernizace IT prostředí
bez nutnosti rozšíření počtu
administrátorů

Kvalitnější výuku na Fakultě informatiky a
managementu Univerzity Hradec Králové a
širší možnosti pro studenty i vyučující zajistil
privátní cloud
Fakulta informatiky a managementu (FIM) je moderní školou
rozvíjející perspektivní obory a úzce spolupracující s praxí.
Své sídlo má v nové budově univerzitního areálu a pro výuku
také hojně využívá sousední objekt společné výuky, ve kterém
se nacházejí zejména velké přednáškové místnosti a jedna
z nejmodernějších univerzitních knihoven v republice. Na
fakultě studuje více než 2 400 studentů ve třech studijních
programech. Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce.
V rámci získaných grantů měli a mají pracovníci a studenti
možnost krátkodobých studijních pobytů na univerzitách v
rámci Evropské unie i mimo ni a fakulta zároveň vzdělává řadu
zahraničních studentů.
FIM poskytuje klíčové IT služby
uživatelům v rámci celé univerzity
a z důvodu narůstajících nároků na
funkčnost a správu serverů určených
pro semestrální a diplomové práce bylo
třeba nalézt vhodné řešení, které by
zásadním způsobem změnilo systém
odevzdávání studentských projektů.
Za stávající situace mohli studenti
předávat pouze zdrojové kódy aplikací,
což značně limitovalo možnosti výuky
prakticky zaměřených IT předmětů. Cílem
plánované inovace tak bylo vybudování
privátního cloudu a infrastruktury ve
formě služby (IaaS), která by vytvořila
vysoce dostupné univerzální prostředí,
které bude možné propojit s virtuálními
desktopy a které není závislé na fyzické
přítomnosti studentů na fakultě, ale
umožňuje plnohodnotně pracovat
odkudkoliv a z jakéhokoliv klienta
(Microsoft Windows, Google Android,
Apple OSX, Apple iOS, Linux apod.)
Při přípravě řešení byla oslovena
společnost EMWAC Group s.r.o.,
zavedený poskytovatel IT služeb a řešení
pro oblast vysokého školství, veřejné
správy a malých a středních podniků.
EMWAC Group s.r.o. je dlouholetým

partnerem fakulty, který zde realizoval již
několik významných projektů založených
na technologiích VMware – například
virtualizaci datového centra nebo
zavedení virtualizovaných desktopů. Po
vyhodnocení jednotlivých potřeb navrhli
odborníci firmy řešit všechny požadavky
centralizovaným řešením na platformě
VMware vCloud Director ve spojení s
aplikační platformou VMware vFabric a
CloudFoundry.

Proces implementace
Počáteční analýza a vyhodnocení
jednotlivých potřeb trvalo necelý měsíc,
během kterého se postupně objevovaly
další požadavky na funkcionalitu.
Zásadním požadavkem byla možnost
využít a následně rozšířit osvědčenou
virtualizační platformu VMware Virtual
Infrastructure, která se na fakultě používá
již od verze ESX Server v2.1.
Vlastní implementace byla rozdělena na
dvě etapy. První testovací etapa trvala
dva měsíce a byla zaměřena na ověření
funkčnosti a identifikaci parametrů, které
bude nezbytné konfigurovat, aby bylo
možné infrastrukturu privátního cloudu
plně integrovat do stávajícího IT prostředí
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„Jsme velice rádi, že díky
moderní infrastruktuře, kterou
jsme získali, jsme schopni
otevírat studentům svět
nejmodernějších cloudových
technologií a umožnit jim
poznat jej nejen z pozice
běžného uživatele, ale i z
druhé, výsostně technologické
strany. Navíc nový studijní
předmět věnovaný této
problematice, zaváděný
ve spolupráci s VMware a
společností EMWAC Group,
má mezi studenty obrovský
ohlas a zájem o něj předčil i ta
nejoptimističtější očekávání.“
Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.
Proděkan Fakulty informatiky a
managementu Univerzita Hradec Králové

(struktura používaných virtuálních sítí
VLAN, pravidla vytváření VM, model
autentizace – napojení na Microsoft
Active Directory, vazba na virtuální
desktopy apod.).
V další fázi byla vybudována potřebná
hardwarová základna a následně došlo
k finální implementaci privátního
cloudu. Do produkčního provozu bylo
řešení předáno na jaře v roce 2011. V
současnosti řešení využívají jednotlivé
katedry Fakulty informačních technologií
i všichni studenti.

Výsledky
Vybudováním privátního cloudu se
výrazně rozšířily výukové možnosti a
modernizovalo IT prostředí fakulty:
•

Všichni studenti nebo pracovní
skupiny získali dedikovanou
IT infrastrukturu, ve které
lze samostatně pracovat s
virtualizačními technologiemi
VMware, vyzkoušet si jejich
konfiguraci i nasazení v reálném
prostředí.

•

Studenti mají možnost při vývoji
vzorových distribuovaných
enterprise aplikací (s využitím
SpringSource STS) provést
deployment do reálného prostředí.

•

Fakulta získala flexibilní virtuální
prostředí dostupné z jakéhokoliv
klienta prostřednictvím webového
rozhraní bez nutnosti interakce s IT
administrátory.

•

IT pracovníci fakulty byli vyškoleni a
vyzkoušeli si instalaci a konfiguraci
VMware vSphere klastru ve
formě vApp. To vše bez nutnosti
dodatečného hardwarového
vybavení.

Proč bylo pro vybudování
privátního cloudu použito
řešení společnosti VMware?
VMware nabízí osvědčené technologie,
které fakulta již několik let úspěšně
využívá. Komplexní sada nástrojů umožní
rychle a bezpečně vybudovat privátní
cloud, který vyhoví i těm nejnáročnějším
požadavkům.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
HARDWARE
• Vlastní datové centrum
kategorie Tier 2
• servery DELL PowerEdge
• iSCSI SAN DELL EqualLogic
• síťové aktivní prvky Cisco
SOFTWARE
• VMware vSphere 4.0 &
VMware vCenter Server
(aktuálně v5.1)
• VMware vCloud Director v1.5
(aktuálně v5.1.1)

„Univerzita Hradec Králové má nyní možnost studentům nabídnout různé
varianty sofistikované virtuální infrastruktury pro jejich projekty, bakalářské
a diplomové práce nebo výzkum. Bez cloudové technologie od firmy
VMware by to z technických, finančních i personálních důvodů nebylo možné
realizovat.“
Ing. Jiří Červený, Ústav informačních systémů, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a
managementu

• VMware Shield Edge
• VMware View Premier v4.6
(aktuálně v5.2)
• VMware ThinApp 4.x
• VMware Studio
OPERAČNÍ SYSTÉMY
• Microsoft Windows Server
2003/2008/2008R2/2012
• CentOS Linux, SUSE Linux,
Ubuntu Linux
APLIKAČNÍ PLATFORMY
• VMware Springsource & Java
• Microsoft.NET
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