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Virtuele rekenhal
Bij het CIT wordt steeds meer gebruik gemaakt van virtuele servers.
Binnenkort gaat de 100e virtuele server in productie.

V

irtualisatie is als concept al jaren oud.
Dertig jaar geleden implementeerde IBM

virtualisatie door delen van hun grote mainframes als separate losse machines te gebruiken. De uiterst dure mainframes konden zo veel
efficiënter worden gebruikt; de investering kon
door vele toepassingen worden gedeeld. Na de
tachtiger jaren was er een trend naar vele losse
kleine op Intel of AMD gebaseerde systemen
met besturingssystemen als Novell Netware,
Microsoft Windows Server en Linux.
Wanneer een compleet server-park maar
voor 10% is belast, kan samenvoegen tot een
beperkt aantal grote fysieke servers voordelen
geven. Net als in het mainframetijdperk wordt
de volledige capaciteit veel efficiënter benut.

Ruimteprobleem
Binnen het CIT maakt virtualisatie van de serveromgeving momenteel een enorme groei door.
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Dat heeft één belangrijke reden, namelijk de
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De recente snelle toename van rekenkracht in
de nieuwe krachtige servers met Intel proces-

worden gerealiseerd.
Er zijn op dit moment een heleboel virtua-
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