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Abstrakt: Příspěvek prezentuje postup volby metody vyvažování zátěže v datovém 

centru. Jeho smyslem je interní uspořádání aktivit pracovníků datového centra tak, aby 
datové centrum bylo schopno efektivně a hbitě reagovat na požadavky zákazníka, 
konzumenta služeb datového centra.   

Klíčová slova: datové centrum, vyvažování zátěže, postup výběru metody 

 

Abstract: The paper describes selection of load-balancing method in the data center. 
The main purpose of the proposed method is to organize the activity of data center 
workers, internally, to be effective and agile during the solution of customer 
requirements. 
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1. Úvod 

Prostředí cloud computingu vytváří u konzumentů IT služeb iluzi neomezených 
výpočetních zdrojů. Z pohledu poskytovatelů služeb však vždy existují omezení, která 
jsou dána charakteristikami IT prostředků, jimiž disponují. Tento zdánlivý rozpor je 
řešen vyvažováním zátěže (load balancing). Jedná se o schopnost soustavy IT 
prostředků naplánovat a rozvrhnout své aktivity tak, aby nebyly v nečinnosti a byly 
schopny obsluhovat přicházející proud požadavků (Gartner, 2016a). 

Příspěvek se zaměřuje na představení postupu volby vhodné metody vyvažování 
zátěže v prostředí datového centra. Zohledňuje potřebu na zkrácení doby mezi 
stanovením požadavků zákazníkem a užitím služeb datového centra, tj. efektivnější 
spolupráci pracovníků datového centra:  

 konzultantů, kteří (zjišťují a analyzují požadavky zákazníka a se zákazníky 
kommunikují,  

 architektů, kteří navrhují řešení,  

 projektových manařerů, kteří plánují a koordinují činnosti v projektu, a  

 administrátorů, kteří návrh implementují, spravují a udržují implementované 
řešení.  

Nejprve je představena problematika datových center a vyvažování zátěže. Na 
základě analýzy metod vyvažování zátěže je sestaven postup volby vhodné metody 
vyvažování zátěže. Na závěr je formou ukázky postup aplikován na řešení vyvažování 
zátěže a samotný postup je začleněn do metodiky InfraScrum. 
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2. Datové centrum a vyvažování zátěže 

2.1 Datová centra 

Datové centrum je oddělením podniku, které je zodpovědné za provoz a údržbu back-
end informačních technologií organizace (Gartner, 2016b) a typicky ho tvoří (Palo Alto 
Networks, 2016): 

 Prostředí, jež utváří místo pro IT infrastrukturu, prostředky a personál   

 Podpůrná infrastruktura, která přispívá k bezpečnému udržení vhodné úrovně 
dostupnosti prostředí a IT prostředků datového centra (prostředky pro 
zajištění nepřerušitelného napájení, vhodných klimatických podmínek a 
fyzického zabezpečení) 

 IT prostředky, které mají hardwarový anebo softwarový charakter a které 
realizují IT operace zachycení, zpracování, ukládání, uchování a přenášení 
dat informačního systému včetně zajištění informační bezpečnosti 

 IT personál, který zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj datového centra včetně 
spolupráce při poskytování služeb tohoto centra 

IT služby datových center jsou poskytovány interně (v podniku) anebo externím 
zákazníkům s tím, že prostředí datového centra, ač původně centralizované může být 
nyní geograficky rozptýleno. S rozvojem tzv. center sdílených služeb a služeb cloud 
computingu pak mohou mít vytvořenu k zákazníkovi (konzumentovi IT služeb) různou 
vlastnickou vazbu (Šebesta, 2013) anebo IT služby datového centra mohou být různě 
organizovány – řetězeny s tím, že uplatňují různé modely služeb – SaaS, PaaS, IaaS 
(Mell a Grance, 2011).  

2.2 Vyvažování zátěže 

Vyvažování zátěže je schopností soustavy IT prostředků naplánovat a rozvrhnout své 
aktivity tak, aby nebyly na jedné straně v nečinnosti a byly schopny obsluhovat 
přicházející proud požadavků (Gartner, 2016a). Schopnost je realizována 
vyvažovačem zátěže (load balancer). Jedná se o hardwarové nebo softwarové 
zařízení, které pracuje s daty 4 nebo 7 vrstvy referenčního modelu ISO/OSI a které 
dnes bývá také označováno pojmem „application delivery controller“ (Stroud, 2016). 

Z pohledu konfigurace adresování vyvažovače a vyvažovaných prostředků lze 
uvažovat (Bourke, 2001): 

 Flat-based model. IP adresy koncových serverů se nachází ve stejné podsíti 
jako IP adresy, které reprezentují skupinu koncových serverů na vyvažovači 
zátěže.  Model je vhodný při návrhu sítě, kde se očekává přenos velkého 
množství dat z koncových serverů ke koncovým klientům. 

 Nat-based model. IP adresa koncového serveru reprezentována odlišnou 
adresou na vyvažovači zátěže. Název je odvozen od síťové technologie pro 
překlad adres NAT (Network Address Translation). 

Z pohledu umístění vyvažovače vzhledem k datovému centru lze uvažovat dvě 
varianty včetně jejich kombinace. Obrázek 1 znázorňuje uvedené možnosti. 
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Obrázek 1 Pozice vyvažovače vzhledem k datovému centru 

Vzhledem k demilitarizované zóně (DMZ) lze uvažovat, že vyvažovač je mimo DMZ 
(na cestě datového toku se nenachází žádná oddělená bezpečností zóna), uvnitř DMZ 
nebo za DMZ. Obrázek 2 znázorňuje uvedené možnosti.  

 

Obrázek 2 Vyvažování vzhledem k bezpečnostní zóně 

Zůstaneme-li ještě v oblasti bezpečnosti, lze z hlediska, jakým je prováděno šifrování 
komunikace uvažovat o nešifrovaném a šifrovaném spojení, kdy u šifrovaného spojení 
je (Anon, 2013): 

 Spojení je šifrováno mezi klientem a vyvažovačem, ale mezi vyvažovačem a 
koncovým serverem již nikoliv, tzv. SSL Offloading. 

 Spojení je šifrováno mezi klientem a vyvažovačem a následně je opětovně 
šifrováno mezi vyvažovačem a koncovým serverem, tzv. SSL Re-encryption. 

 Spojení je šifrováno mezi klientem a koncovým serverem bez zásahu 
vyvažovače, tzv. SSL Pass Through. 

Z hlediska toho, co je vyvažováno, lze uvažovat o vyvažování celé řady služeb. 
Typicky se však jedná o: 

 Vyvažování zátěže služeb webových serverů. Služby webových serverů 
mohou být poskytovány přímo klientům – prohlížečům anebo při uplatnění 
SOA (Service oriented architecture) v konstrukci softwarového systému i 
jiným službám ať již komunikují v technologii REST, XML-RPC, či WS (Web 
Service).   
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 Vyvažování zátěže služeb databázových serverů. Jedná se o využití 
schopnosti replikace dat v databázovém systému se zajištěním dostupnosti, 
alespoň jedné instance databázového serveru, který je schopen obsloužit 
požadavek klienta. 

 Vyvažování zátěže služeb webových a databázových serverů současně. 
Jedná se situaci, kdy webová aplikace využívá jako úložiště databázový 
server, ale zvlášť jsou vyvažovány služby webového serveru a zvlášť služby 
databázového serveru.  

 Vyvažování zátěže síťových služeb. Jedná se o zajištění rovnoměrné provozu 
mezi WAN (Wide Area Networks) linkami, zajištění dostupnosti koncových 
zařízení v situacích s několika síťovými rozhraními, zajištění dostupnosti 
adresářových služeb apod.   

2.3 Metody vyvažování zátěže 

Způsob, jakým vyvažovač (load balancer) plánuje rozprostření příchozích požadavků 
na koncové prvky (uzly sítě a procesy – servery), označujeme jako metodu vyvažování 
zátěže. V závislosti na přístupu, s jakou algoritmus vyvažovače přistupuje  
k vyhodnocení charakteristik IT infrastruktury datového centra lze metody vyvažování 
zátěže rozdělit na metody statické a dynamické (Anon, 2013; Meshabi a Rahmani, 
2016), kde: 

 U statických metod jsou požadavky vyvažovačem rozmísťovány na základě 
předem definovaného plánu.  

 U dynamických metod jsou požadavky před samotným rozmístěním 
vyvažovačem nejprve zhodnoceny s ohledem na stav infrastruktury a podle 
dynamicky tvořeného plánu jsou následně odeslány koncovému uzlu.  

V těchto dvou kategoriích lze identifikovat celou škálu metod, jež využívají různé 
algoritmy (Katyal a Mishra, 2013; Meshabi a Rahmani, 2016). Uvažovány však dále 
jsou metody, jež mají implementaci v současných na trhu dostupných prostředcích. 
Jedná se o (Anon, 2013; University of Tennessee, 2015; Chervel Software, 2016): 

 Round Robin. Statická metoda s deterministickým přístupem. Každé nové 
spojení je distribuováno na další uzel v pořadí.  

 Ratio. Statická metoda s pravděpodobnostním přístupem. Spojení jsou 
distribuována na koncové uzly v závislosti na definovaném poměru s tím, že 
poměr může být vztažen ke konkrétnímu uzlu nebo ke skupinám uzlů. 

 Least Connections. Dynamická metoda, která je založena na aktivní kontrole 
vytížení koncových uzlů. Vytížení je stanoveno na základě počtu aktuálních 
spojení.   

 Weighted Least Connections. Dynamická metoda, rozšiřující algoritmus 
metody Least Connections o kontrolu maximálního množství spojení, která je 
koncový uzel schopný udržovat. U nestejně výkonných uzlů je metodou 
zajištěno, že nové spojení není odesláno na uzel, který sice udržuje nejnižší 
počet aktivních spojení, ale tento počet se blíží jeho maximálnímu počtu 
možných udržitelných spojení. 

 Predictive. Dynamická metoda Pracuje na podobném principu jako metoda 
Weighted Least Connections, tj. nová spojení distribuuje na koncové servery 
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na základě počtu aktivních spojení a současně na základě maximálního 
počtu udržitelných spojení. Metoda přidává k algoritmu pro vyvažování 
hodnotu, která pracuje s hodnocením počtu odeslaných spojení v minulosti. 
Tento postup umožňuje vyvažovat zátěž na základě předpovědi, která se 
opírá o data z minulosti. Je tak možné vytvořit přehled, kde jsou sledovány 
trendy v počtu spojení na uzly a na základě toho lépe plánovat vyvažování.  

 Observed. Dynamická metoda, která je podobně jako metoda Predictive 
schopná pracovat s hodnocením počtu odeslaných spojení na koncové uzly  
v čase. Na základě všech odeslaných spojení je vytvořena hodnota 
proměnné (ratio), která je následně dosazována do vzorce pro výpočet 
vyvažování zátěže. Algoritmus tak pracuje se zátěží na základě aktivních 
spojení, maximálního počtu udržitelných spojení a současně s hodnotou, 
reprezentující počty spojení v minulosti. 

 Least Sessions. Dynamická metoda, která na rozdíl od výše uvedených 
metod vyhodnocuje jinak počet aktivních spojení. Zavádí kontrolu profilů na 
koncovém serveru. Profil umožňuje kontrolu stavu spojení, které je 
udržováno mezi koncovým serverem a klientem. Umožňuje tak pracovat také 
se stavem udržovaných spojení, která nemusí být udržována v aktivním stavu 
a mohou by jinak zkreslovaly výsledky pro hodnocení vyvažování zátěže. 
Nevýhodou metody je špatná kompatibilita se síťovými technologiemi  
v podobě Cookie persistence, která je v mnoha implementacích vyvažování 
zátěže využívána k optimalizaci rychlosti příchozího spojení na koncový uzel. 

3. Postup volby vyvažování zátěže v infrastruktuře 
datového centra 

Samotný postup volby vhodné metody vyvažování zátěže je rozdělen do čtyř etap: 

 Sběr a analýza požadavků (E1) 

 Návrh konfigurace řešení (E2) 

 Výběr vyvažovací metody (E3) 

 Předání k implementaci a jednání o podpoře (E4) 

3.1 Sběr a analýza požadavků (E1) 

Již během základního jednání se zákazníkem, který služeb datového centra hodlá 
užít, je důležité získat odpovědi na otázky, které umožní sestavit návrh řešení  
s vhodnou vyvažovací metodou. Otázky vycházejí z teoretických charakteristik 
spojených s problematikou vyvažování zátěže (viz předchozí kapitola) a odpovědi 
utvářejí seznam požadavků na řešení.  

Tabulka 1 znázorňuje soustavu otázek spolu s transformací do požadavků. 

Požadavek je potom přiřazen k etapě postupu volby vhodné metody vyvažování 
zátěže, kde budou informace využity. 
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Tabulka 1 Otázky, požadavky a jejich přiřazení k etapám postupu 

Otázka Požadavek 
Využito 
v etapě 
postupu 

Jaký je charakter vyvažované služby?  
P1 – Charakter 
spojení 

E2, E3 

Na kolika koncových serverech bude tato služba 
provozována? 

P2 – Počet 
koncových serverů 

E2 

Jak bude probíhat monitoring koncových serverů? P3 – Monitoring E2, E4 

Jaký je plánovaný výkon jednotlivých koncových 
serverů? 

P4 – Výkon 
koncových serverů 

E3 

Počítá se s budoucím hardwarovým upgradem 
koncových serverů, případně s přidáváním 
dalších serverů? 

P5 – Plánovaný 
rozvoj 

E3 

Jaká je požadovaná dostupnost vyvažované 
služby? 

P6 – Dostupnost 
služby 

E4 

Kde v infrastruktuře bude vyvažování probíhat? 
P7 – Umístění 
v infrastruktuře 

E2 

Jaký je očekávaný maximální počet udržovaných 
spojení? 

P8 – Odhad počtu 
spojení 

E3 

Jakým způsobem bude řešeno šifrování spojení? P9 – Šifrování E2, E4 

Bude u spojení využívána persistence? P10 – Persistence E2 

Je potřeba spojení dodatečně upravit? 
P11 – Úprava 
spojení 

E2, E4 

3.2 Návrh konfigurace řešení (E2) 

Na základě vyhodnocení požadavků P1, P2, P3, P7, P9, P10 a P11 (viz E1) je 
sestaven návrh řešení včetně konfigurace jednotlivých prvků řešení (služby, servery, 
síť).  

Návrh konfigurace řešení může být uskutečněn v odděleném testovacím prostředí, 
které slouží pouze pro návrh řešení a konfigurace anebo přímo v produkčním prostředí 
vyvažovače s využitím virtualizace. Výhodou využití testovacího prostředí je 
odstranění rizika poškození jiné produkční konfigurace. Nevýhodou je však velmi 
problematické napodobení chování celého produkčního prostředí v navrhovaném 
testovacím prostředí. Zároveň tento způsob je také finančně mnohem náročnější a 
vyžaduje provoz více vyvažovačů v infrastruktuře. Vhodnější je utvořit testovací 
prostředí na základě předpřipraveného virtuálního obrazu, který je již konfigurován 
v produkčním prostředí, ale uvnitř virtuálního prostředí. Tento způsob umožňuje 
vytvoření funkční konfigurace bez bezprostředního vlivu na ostatní části produkčního 
prostředí, ale s možností plně napodobit chování produkčního prostředí. 

3.3 Výběr vyvažovací metody (E3) 

Pro zvolený návrh konfigurace řešení (viz E2) je na základě vyhodnocení požadavků 
P1, P4, P5 a P8 vybrána vhodná metoda vyvažování zátěže. 
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S ohledem na charakteristiky vyvažovacích metod (viz kapitola 2.3) lze uvažovat:  

 U P1 (Charakter spojení), že je či není potřeba rozlišovat charakter spojení.   

 U P4 (Výkon koncových serverů), že servery jsou nebo nejsou stejně 
výkonné. U nestejně výkonných serverů lze potom uvažovat o malém nebo 
velkém rozptylu ve výkonnosti.   

 U P5 (Plánovaný rozvoj), že servery se budou nebo nebudou dále rozvíjet.   

 U P8 (Odhad počtu spojení), že spojení je možné nebo není možné 
odhadnout.  

Samotný výběr vyvažovací metody je proveden porovnáním požadavků s vlastnostmi 
jednotlivých metod (viz Tabulka 2). Soulad kombinace požadavků s vlastnostmi určí 

vhodnou metodu vyvažování zátěže. Pro výběr není podstatné, aby byla nejlepší 
shoda nalezena u všech požadavků. Důležité je, aby finální výběr představoval 
nejlepší shodu mezi jednotlivými požadavky a využitím vyvažovací metody. 

Tabulka 2 Metody versus požadavky 

 P1 – 
Charakter 
spojení  

P4 – Výkon 
serverů  

P5 – 
Plánovaný 
rozvoj  

P8 – 
Odhad 
počtu 
spojení  

Round Robin Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Potřeba stejně 
výkonných 
serverů  

Pouze pokud 
budou servery 
opět stejně 
výkonné  

Není 
potřeba  

Ratio Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
nemusí být 
stejně 
výkonné, 
rozptyl 
výkonnosti 
nesmí být příliš 
velký  

Nutné upravit 
celou 
konfiguraci  

Není 
potřeba  

Least 
Connection 

Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
nemusí být 
stejně 
výkonné, 
rozptyl 
výkonnosti 
nesmí být příliš 
velký  

Možné přidávat 
nové servery i 
upgradovat 
stávající  

Není 
potřeba  

Weighted 
Least 
Connection 

Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery můžou 
být různě 
výkonné  

Možné přidávat 
nové servery i 
upgradovat 
stávající  

Není 
potřeba  

Predictive Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery můžou 
být různě 
výkonné  

Možné přidávat 
nové servery i 
upgradovat 
stávající  

Potřeba 
plánovat 
počet 
spojení  
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 P1 – 
Charakter 
spojení  

P4 – Výkon 
serverů  

P5 – 
Plánovaný 
rozvoj  

P8 – 
Odhad 
počtu 
spojení  

Observed Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery můžou 
být různě 
výkonné  

Možné přidávat 
nové servery i 
upgradovat 
stávající  

Potřeba 
plánovat 
počet 
spojení  

Least Session Metoda 
rozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
nemusí být 
stejně 
výkonné, 
rozptyl 
výkonnosti 
nesmí být příliš 
velký  

Potřeba upravit 
profily  

Není 
potřeba  

 

3.4 Předání k implementaci a jednání o podpoře (E4) 

Konfigurace řešení včetně volby metody vyvažování je předána k implementaci do 
produkčního řešení.  

Zároveň jsou v etapě dohodnuty jednotlivé parametry dohody o úrovni služeb (SLA, 
Service Level Agreement) se zřetelem na požadavky spojené s obsluhou řešení ze 
strany datového centra. Jedná se o vyhodnocení požadavků, které ovlivňují 
administrativní náročnost řešení, tj.: 

 P3 (Monitoring). Základní monitoring využívá vyvažovače ke sledování stavu 
koncových severů. Volit lze i další úrovně, které však již zvyšují náklady na 
řešení, tj. např. zapojení externího monitorovacího systému.  

 P6 (Dostupnost podpory), kdy lze využít různě nákladných modelů zajištění 
technické podpory, jako 8x5 (8 tzv. „byznys“ hodin v pracovních dnech), 8x7, 
24x5 až po režim nepřetržité technické podpory 24x7. 

 P9 (Šifrování). Administrativní náročnost zvyšují především metody „SSL Off-
Loading“ a „SSL Re-Encryption“, kdy na rozdíl od metody „Pass-Through“ 
musí technická podpora udržovat stav a platnost SSL certifikátů na 
vyvažovači. 

 P11 (Úprava spojení). Jedná se především o aplikaci sady pravidel na 
vyvažovači, která umožňuje např. monitorovat a logovat všechna příchozí a 
odchozí spojení. Aplikace těchto pravidel vyžaduje zajištění týmu 
administrátorů a současně kapacity na logovacím serveru, kde budou logy 
ukládány. To opět zvyšuje administrativní náročnost řešení. 

4. Ukázka použití navrhovaného postupu 

Použití navrhovaného postupu je ukázáno v testovacím prostředí virtuálního serveru 
VMware: 

 s instalovanou virtuální instancí F5 BIG-IP, která alokuje rozsah IP adres 

 s třemi instancemi webového serveru, které budou následně vyvažovány.  
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K instalaci virtuální instance F5 BIG-IP je využita dočasná licence společně s obrazem 
celého prostředí, staženého z oficiálních webových stránek společnosti F5. Webové 
servery jsou instalovány nad operačním systémem Ubuntu ve verzi 14.04.  

Samotnému vyvažovači jsou přiděleny tři rozsahy IP adres. Externí rozhraní 
vyvažovače bude operovat s rozsahem IP adres 165.72.167.140/25. Interní rozhraní 
bude operovat s rozsahem adres 192.168.7.77/24. Rozhraní pro administraci 
vyvažovače bude dostupné na IP adrese 165.72.167.106/25, současně bude zařízení 
přiřazeno doménové jméno prgdca-lab-bigip01.dhl.com. 

4.1 Charakteristika zadání pro ukázku aplikace postupu 

Zadání pro ukázku aplikace navrhovaného postupu je formulováno takto: 

Implementujte vyvažování zátěže webových serverů, kdy: 

 Webová služba bude provozována na třech koncových serverech, které se 
budou navzájem replikovat.  

 Webová služba bude dostupná pouze interně.  

 Webové servery jsou postupně dostupné na IP adresách 165.72.167.103, 
165.72.167.104 a 165.72.167.105.  

 Webová služba bude provozována na síťových portech 80 a 443  
s podmínkou, že port 443 nebude na koncových serverech povolen. 

Dva z koncových serverů jsou stejně výkonné, což znamená schopnost zpracovat 
alespoň 50 uživatelských spojení za sekundu. Třetí server je méně výkonný a zvládne 
zpracovat jen maximálně 30 spojení za sekundu. Současný stav koncových serverů 
není, co se týče výkonu konečný a v budoucnosti se může měnit. Zadání dále 
upřesňuje, že počty připojení není v současnosti možné odhadnout. 

Dále je také potřeba: 

 zajistit šifrování spojení s pomocí SSL certifikátu. To bude řešeno šifrováním 
spojení mezi klientem a vyvažovačem, kde bude také uložen SSL certifikát se 
soukromým klíčem. Spojení mezi vyvažovačem a koncovým serverem již 
nebude šifrované. 

 monitorovat stav koncových serverů s využitím protokolu TCP.  

Vyvažovač i webové servery se nacházejí v intranetu, tzn. za DMZ. Spojení bude 
třeba upravit vynuceným přesměrováním z http na https. Dostupnost podpory je 
požadována formou 24x5. 
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4.2 Ukázka – Sběr a analýza požadavků (E1) 

Tabulka 3 znázorňuje identifikované požadavky na řešení. 

Tabulka 3 Výsledek analýzy požadavků 

Požadavek Identifikované hodnoty 

P1 – Charakter spojení 

Jde o webový server. Služba má být provozována na 
síťových portech 80 a 443. K vyvažování bude využit 
virtuální server, kterému bude přidělena IP adresa 
165.72.167.141, která spadá do externího rozsahu, 
přiděleného externímu rozhraní vyvažovače, tj. 
165.72.167.140/25. 

P2 – Počet koncových 
serverů 

Zákazník uvádí tři koncové servery. IP adresy koncových 
serverů jsou 165.72.167.103, 165.72.167.104 a 
165.72.167.105. K vyvažování bude využito interní 
rozhraní vyvažovače. Koncovým serverům tak budou 
přiděleny IP adresy z interního rozsahu. Postupně tak 
budou serverům přiděleny adresy 192.168.7.1, 
192.168.7.2 a 192.168.7.3. 

P3 – Monitoring 
Stav koncových serverů bude kontrolován pomocí 
protokolu TCP 

P4 – Výkon 
koncových serverů 

Výkon jednotlivých koncových serverů je 50, 50 a 30 
spojení za sekundu. 

P5 – Plánovaný rozvoj Výkon koncových serverů se může v budoucnosti měnit. 

P6 – Dostupnost 
služby 

Služba bude dostupná pouze interně. Podpora je 
vyžadována formou 24x5. 

P7 – Umístění 
v infrastruktuře 

Servery se nachází za DMZ. 

P8 – Odhad počtu 
spojení 

Počet spojení není možné odhadnout 

P9 – Šifrování 

Port 443 bude na koncových serverech vypnut. Šifrování 
bude probíhat mezi klientem a vyvažovačem. Mezi 
vyvažovačem a koncovým serverem již spojení nebude 
šifrované. SSL certifikát bude instalován na vyvažovači. 

P10 – Persistence Persistence není vyžadována. 

P11 – Úprava spojení 
Na spojení bude potřeba aplikovat pravidlo o 
přesměrování z http na https 

4.3 Ukázka – Návrh konfigurace řešení (E2) 

Obrázek 3 Diagram navrhovaného řešeníschematicky ukazuje diagram 

navrhovaného řešení. V návrhu je zatím ponechána výchozí vyvažovací metoda 
Round Robin. 
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Obrázek 3 Diagram navrhovaného řešení 

Diagram je promítnut do konfigurace virtuálního vyvažovače. Byly nakonfigurovány: 

 koncové servery, které byly přidány do skupiny (pool) pod názvem pl_test - 
webserver.dhl.com_80.  

 virtuální server s IP adresou 165.72.167.141 pod názvem vs_test-
webserver.dhl.com_443. Ve virtuálním serveru byl aktivován monitoring na 
základě TCP protokolu.  

Šifrování bylo vyřešeno vytvořením klientského profilu společně s SSL certifikátem. 
Profil serveru nebyl vytvořen žádný, čímž bylo vytvořeno šifrované spojení na základě 
SSL Off-Loading, 

4.4 Ukázka – Výběr vyvažovací metody (E3) 

Požadavky využívané v této etapě postupu byly transformovány takto: 

 P1 – Charakter spojení: Charakter spojení není třeba rozlišit  

 P4 – Výkon koncových serverů: Servery nejsou stejně výkonné, velký rozptyl 
výkonnosti  

 P5 – Plánovaný rozvoj: Servery se budou rozvíjet  

 P8 – Odhad počtu spojení: Spojení není možné odhadnout 

Vyhovění požadavkům znázorňuje Tabulka 4 Volba metody vyvažování zátěže.  
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Tabulka 4 Volba metody vyvažování zátěže 

 P1 – 
Charakter 
spojení  

P4 – Výkon 
serverů  

P5 – 
Plánovaný 
rozvoj  

P8 – 
Odhad 
počtu 
spojení  

Round Robin Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Potřeba stejně 
výkonných 
serverů  

Pouze pokud 
budou servery 
opět stejně 
výkonné  

Není 
potřeba  

Ratio Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
nemusí být 
stejně 
výkonné, 
rozptyl 
výkonnosti 
nesmí být příliš 
velký  

Nutné upravit 
celou 
konfiguraci  

Není 
potřeba  

Least 
Connection 

Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
nemusí být 
stejně 
výkonné, 
rozptyl 
výkonnosti 
nesmí být příliš 
velký  

Možné 
přidávat nové 
servery i 
upgradovat 
stávající  

Není 
potřeba  

Weighted 
Least 
Connection 

Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
můžou být 
různě 
výkonné  

Možné 
přidávat nové 
servery i 
upgradovat 
stávající  

Není 
potřeba  

Predictive Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
můžou být 
různě 
výkonné  

Možné 
přidávat nové 
servery i 
upgradovat 
stávající  

Potřeba 
plánovat 
počet 
spojení  

Observed Metoda 
nerozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
můžou být 
různě 
výkonné  

Možné 
přidávat nové 
servery i 
upgradovat 
stávající  

Potřeba 
plánovat 
počet 
spojení  

Least Session Metoda 
rozlišuje 
charakter 
spojení  

Servery 
nemusí být 
stejně 
výkonné, 
rozptyl 
výkonnosti 
nesmí být příliš 
velký  

Potřeba upravit 
profily  

Není 
potřeba  
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Voleným postupem výběru metody vyvažování zátěže se jako nejvhodnější jeví 
metoda Weighted Least Connection.  

Vhodnost metody je experimentálně ověřena skriptem  
watch –n 1 ´wget https://165.72.167.141´ >/dev/null  

Příkaz skriptu odesílá každou vteřinu požadavek na připojení ke službě na adrese 
165.72.167.141 (náš virtuální server).  Obrázek 4 znázorňuje výsledky měření. 

 

 

Obrázek 4 Výsledky měření pro jednotlivé metody vyvažování zátěže 
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Navrhovaným postupem volby vyvažovací metody doporučená metoda Weighed Least 
Connection vyvažuje připojení s ohledem na slabší výkonnost jednoho z koncových 
serverů a současně podle nejméně vytíženého serveru, zatímco: 

 U metody Round Robin je datový tok distribuován rovnoměrně na všechny 
servery a reálně tak hrozí přetížení méně výkonného serveru. 

 U metody Ratio je každému ze serverů přidělena unikátní hodnota, v jakém 
poměru budou připojení distribuována. Metoda při zvýšené zátěži ignoruje 
fakt, že vyvažuje skupinu serverů, kde se nachází také slabší server. Mimoto 
také není možné přidávat další servery, či měnit jejich výkon, aniž by musel 
být přepočítán poměr, v jakém jsou požadavky na spojení distribuovány. 

 U metody Least Connections jsou připojení distribuována na nejméně 
vytížený server. Kvůli velkému rozptylu výkonnosti však hrozí přetížení méně 
výkonného serveru při zvýšené zátěži, protože na něho mohou být spojení 
distribuována i přes fakt, že je server nezvládne zpracovat. 

 U metod Predictive a Observed jsou požadavky distribuovány s ohledem na 
výkonnost serverů, přičemž je možné libovolně měnit jejich výkonost, 
případně přidávat i další servery. Nevýhodou metody je skutečnost, že 
metody pracují s daty v čase, a tudíž je potřeba odhadnout, jaké zátěži budou 
servery vystaveny. Metody tak mohou selhávat v situaci, kdy se zátěž 
koncových serverů nepředvídatelně mění. 

 U metody Least Sessions se ukázalo, že při odesílání požadavků v podobě 
http jsou všechna spojení distribuována na jeden jediný server. Nevýhodou 
u této metody je také nutnost definovat profily jednotlivých koncových serverů 
tak, aby vyvažovač rozpoznal, jaký je stav udržovaného spojení. 

Z experimentálního měření vychází stejné doporučení vyvažovací metody, jaké bylo 
získáno navrhovaným postupem. Navrhovaný postup se tedy jeví jako účinný a 
použitelný pro výběr vyvažovací metody. 

4.5 Ukázka – Předání k implementaci a jednání o podpoře (E4) 

Navrhovaná konfigurace s metodou vyvažování zátěže Weighed Least Connection je 
ve čtvrté etapě předána k implementaci. V této etapě jsou dle navrhovaného postupu 
zbylé požadavky vyhodnoceny takto: 

 P3 – Monitoring. Monitoring je prováděn s využitím protokolu TCP. Ten je 
využit již v návrhu konfigurace a není tedy součástí jednání o podpoře. 
Protože součástí zadání nebyl požadavek na zapojení externího 
monitorovacího systému, není potřeba ho v dalším jednání uvažovat.  

 P6 – Dostupnost služby. V závislosti na finančních možnostech zákazníka je 
zvolena vhodná úroveň dostupnosti technické podpory (8x5, 8x7, 24x5, nebo 
24x7) 

 P9 – Šifrování. S ohledem na zadání je nutné dohodnout způsob správy 
certifikátu na vyvažovači, který bude využit při šifrování spojení mezi klientem 
a vyvažovačem. Lze uvažovat kontrolu platnosti certifikátu samotným 
zákazníkem nebo administrátory vyvažovače.  

 P11 – Úprava spojení. V ukázkovém příkladu není potřeba spojení upravovat, 
a proto tento požadavek není potřeba v dalším jednání uvažovat. 



Libor Gála, Michal Nidl 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3-4/2016 54 

5. Začlenění postupu do metodiky InfraScrum 

Navrhovaný postup výběru vyvažovací metody je v této části začleněn do celkového 
metodického rámce rozvoje datového centra. Pro metodický rámec byla zvolena 
metodika InfraScrum, která vychází z ověřené agilní metodiky Scrum, která je 
upravena pro podmínky vývoje a údržby infrastruktury (Principato, 2013). 

InfraScrum uvažuje o 5 procesních skupinách – Evaluate, Scope Out, Design, 
Implement a Document – a navrhovaný postup výběru vyvažovací metody je začleněn 
do procesu Design. Etapy E1 až E4 jsou v této procesní skupině uspořádány do třech 
sprintů, kdy: 

 První sprint zahrnuje etapu E1. Začátku sprintu předchází úvodní meeting. 
Seznam požadavků roztříděný do skupin představuje výstup prvního sprintu 
a tvoří vstup druhého sprintu. Odhadovaná délka tohoto sprintu je jeden 
týden. 

 Druhý sprint zahrnuje etapy E2 a E3. Odhadovaná délka sprintu je šest dnů. 
Výstupem je návrh konfigurace infrastruktury s doporučenou metodou 
vyvažování zátěže. 

 Třetí sprint zahrnuje etapu E4. Odhadovaná délka sprintu je pět dnů a jeho 
výstupem je navržená dohoda o úrovni poskytovaných služeb. 

Projektový Product Backlog je potom rozšířen o návrh konfigurace na vyvažovači, 
volbu vyvažovací metody a jednání o dohodě o úrovni poskytovaných služeb. 
Projektový Sprint Backlog nově zahrnuje získání dat, analýzu požadavků, návrh 
konfigurace, volbu vyvažovací metody, předání návrhu konfigurace k implementaci a 
jednání o dohodě o úrovni poskytovaných služeb.  

6. Závěr 

Pro jednání se zákazníkem byl navržen postup, kterým lze efektivně v interních 
strukturách datového centra připravit konfiguraci prostředí odpovídající požadavkům 
zákazníka na jeho služby.  

Na základě experimentálního měření v infrastruktuře datového centra bylo zjištěno, že 
vhodným uspořádáním administrativních aktivit, lze zajistit rychlejší přípravu 
(konfiguraci zdrojů) datového centra vzhledem k požadavkům zákazníka.   

Zároveň, pokud datové centrum využívá InfraScrum pro řešení požadavku zákazníka, 
příspěvek ukázal na možné doplnění této metodiky o navrhovaný postup. 
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