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Streszczenie
Niniejszy artykuá stanowi krótki przegląd zagadnieĔ związanych z wirtualizacją.
Skoncentrowano siĊ na okreĞleniu roli, jaką mogą odgrywaü poszczególne rozwiązania
programowe i sprzĊtowe ze wspieraniem procesów wirtualizacji. PodkreĞlone zostaáo takĪe
znaczenie integracji wieloplatformowych rozwiązaĔ z wykorzystaniem nowych kanaáów
komunikacyjnych. Celem niniejszego opracowania jest omówienie roli, jaką odgrywają
róĪnorodne rozwiązania programowe i sprzĊtowe wspierające procesy wirtualizacji.
Sáowa kluczowe: wirtualizacja, sieci teleinformacyjne, systemy rozproszone.

Wprowadzenie
Dynamicznie rozwijające siĊ organizacje poszukują coraz to lepszych rozwiązaĔ
pomagających osiągnąü i utrzymaü przewagĊ konkurencyjną. Podstawą tego trendu
tradycyjnie jest coraz szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających przenoszenie poszczególnych aspektów dziaáalnoĞci biznesowej organizacji do cyberprzestrzeni i rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego.
Powstają w ten sposób innowacyjne formy prowadzenia dziaáalnoĞci zorganizowanej
w róĪnych sferach ludzkiej aktywnoĞci. KaĪda wspóáczesna organizacja jest w pewnym okreĞlonym stopniu zwirtualizowana. Wspóáczesna technologia informacyjna
daje moĪliwoĞü posáugiwania siĊ szerokim wachlarzem rozwiązaĔ z dziedziny lokalnych i globalnych sieci teleinformacyjnych, zwáaszcza technologii internetowych,
dostĊpu w czasie rzeczywistym do rozproszonych baz danych, narzĊdzi multimedial1
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nych i hipermedialnych umoĪliwiających, obok tradycyjnej transmisji danych, transmisjĊ obrazu i dĨwiĊku, narzĊdzi sztucznej inteligencji, technologii agentowych,
sprzĊtowej i programowej wirtualizacji zasobów i wielu innych.

1. Wpáyw wirtualizacji na funkcjonowanie wspóáczesnej organizacji
Rosnąca iloĞü danych związanych z wszelkimi procesami zachodzącymi
w organizacji wymusza uĪycie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązaĔ programowych i sprzĊtowych. Bezustanna ewolucja sprzĊtu i oprogramowania pozwala na
pokonywanie coraz to nowych barier. Oferowana przez wspóáczesne komputery
moc obliczeniowa roĞnie znacznie szybciej niĪ koszty ich produkcji. W wiĊkszoĞci
systemów informatycznych funkcjonujących we wspóáczesnych organizacjach podstawową funkcjonalnoĞcią staje siĊ moĪliwoĞü jednoczesnej pracy wielu uĪytkowników w tym samym czasie. JednoczeĞnie wraz z rozwojem organizacji zwiĊksza
siĊ liczba uĪytkowników, ich zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe. Jest to
szczególnie zauwaĪalne w organizacjach wirtualnych, w których obrĊbie poszczególni uĪytkownicy mogą byü dodatkowo w znacznym stopniu rozproszeni. Wirtualizacja organizacji pociąga za sobą zmianĊ podejĞcia do przetwarzania informacji.
Gromadzone w systemach informatycznych informacje muszą byü dostĊpne w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Wirtualizacja powoduje zacieĞnianie
i wdraĪanie nowych form powiązaĔ z partnerami biznesowymi, powstawanie nowych kanaáów dystrybucji i marketingu, tworzenie rynku elektronicznego oraz
centrów wirtualnych i centrów informacji (Kubiak, Korowicki 1997). Na przykáad
w sferze personalnej wirtualizacja ujmowana jest jako „proces przemiany przestrzeni organizacyjnej i budowanie wiĊzi (takĪe elektronicznych) na gruncie podzielanych systemów wartoĞci miĊdzy menedĪerami liniowymi, kierownikami zespoáów zadaniowych a menedĪerami czy specjalistami personalnymi, w celu przekazania informacji i realizowania zadaĔ kadrowych”, czego skutkiem jest ograniczenie,
a nawet wyeliminowanie kontaktów bezpoĞrednich (Listwan 2010, s. 241). Skutkiem tych zmian jest wprowadzenie nowych form komunikacji, zapewniających
stworzenie niezbĊdnej dla wirtualizacji infrastruktury komunikacyjnej, opartej
w gáównej mierze na otwartych systemach informatycznych zdolnych do wspóápracy z analogicznymi systemami partnerów biznesowych za poĞrednictwem globalnej
sieci, z wykorzystaniem kompatybilnych platform sprzĊtowych i programowych.
Konieczne jest jednak ustalenie jednolitych standardów przetwarzania i formatów
wymiany informacji. Przykáadowo, w Polsce dostĊpnych jest ponad 100 niekompatybilnych platform ERP. Biorąc dodatkowo pod uwagĊ uĪycie oprogramowania
sáuĪącego do wspomagania obsáugi specjalistycznych, unikalnych procesów, organizacje stają przed ogromnym problemem zapewnienia integracji systemów dziaáających na róĪnych platformach systemowo-programowych.
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2. Rozwiązania programowe wykorzystywane w procesach wirtualizacji
Wirtualizacja stawia przed organizacją dodatkowe wyzwania dotyczące infrastruktury informatycznej. Przeniesienie organizacji do przestrzeni wirtualnej wymusza zapewnienie niezawodnego dostĊpu do wymaganych zasobów. Podstawą do
zapewnienia wymaganej elastycznoĞci systemów informatycznych jest ich moduáowoĞü. Podczas tworzenia oprogramowania preferowane jest zastosowanie podejĞcia obiektowego, dziĊki któremu system jest zbiorem luĨno powiązanych autonomicznych komponentów, komunikujących siĊ miĊdzy sobą za pomocą odpowiednio
zdefiniowanych interfejsów. Daje to moĪliwoĞü dowolnego i elastycznego áączenia
z innymi komponentami zewnĊtrznymi i wewnĊtrznymi i wchodzenia z nimi
w dowolne interakcje. Sporym uáatwieniem moĪe byü takĪe automatyczna konfiguracja systemu, moĪliwa dziĊki duĪej parametryzacji. NiezbĊdne jest kompleksowe
wykorzystanie technologii internetowej ze szczególnym uwzglĊdnieniem rozwiązaĔ
komunikacyjnych – związanych z przesyáem multimedialnym – oraz peániejsze
wykorzystanie rozwiązaĔ intranetu, ekstranetu i portali korporacyjnych. Wspóádzielenie danych uáatwiü moĪe peániejsze wykorzystanie hurtowni danych, co pozwoli
takĪe na integracjĊ ze specjalizowanymi systemami CAD/CAM, czy automatyki
przemysáowej.
Poszczególne grupy narzĊdzi wspierających procesy wirtualizacji są zazwyczaj bardzo trudne do wyodrĊbnienia. Dzieje siĊ tak z powodu coraz wiĊkszej integracji wspóáczesnych systemów informacyjnych. MoĪliwe jest zdefiniowanie poszczególnych narzĊdzi (rys. 1), ale w praktyce niemoĪliwe jest odizolowanie ich od
pozostaáych przy zachowaniu peánej funkcjonalnoĞci.
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Rys. 1. Rozwiązania wspierające procesy wirtualizacji
ħródáo: opracowanie wáasne.
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Zapotrzebowanie na konkretny sprzĊt i oprogramowanie zaleĪy od specyfiki
wirtualizowanych procesów i moĪe byü znacznie zróĪnicowane.
NiezbĊdnym ogniwem áączącym poszczególne podmioty tworzące organizacjĊ
są zintegrowane systemy informacyjne. Zarówno reorganizacja istniejącej, jak
i utworzenie nowej organizacji wymaga stworzenia systemu informacyjnego, który
bĊdzie w stanie zintegrowaü przetwarzanie danych dotyczących poszczególnych
procesów w niej zachodzących. Zintegrowane systemy informatyczne przewaĪnie
tworzone są z moduáów obsáugujących poszczególne sfery dziaáalnoĞci organizacji
(marketing, planowanie, zaopatrzenie, techniczne przygotowanie i sterowanie produkcją, sprzedaĪ, dystrybucja, zarządzanie zasobami ludzkimi, moduá finansowo-ksiĊgowy, controlling, logistyka) (Adamczewski 2005). W kontekĞcie wspierania
wirtualizacji wĞród najistotniejszych cech systemów zintegrowanych wyróĪniü
naleĪy przede wszystkim moĪliwoĞü elektronicznego poáączenia i wchodzenia
w interakcjĊ z otoczeniem poprzez sieci teleinformatyczne, moduáowoĞü i wieloplatformowoĞü.
Dla zapewnienia komunikacji i wspóápracy podmiotów rozproszonych geograficznie konieczne jest wykorzystanie niezawodnych rozwiązaĔ telekomunikacyjnych. Rosnąca w ogromnym tempie iloĞü przesyáanych informacji oraz ich adresatów wymusza siĊgniĊcie po najefektywniejsze poáączenia. Caáoksztaát procesów
wirtualizacji bazuje na sieciach komputerowych, zapewniających poáączenie miĊdzy rozproszonymi systemami informacyjnymi. Cennymi rozwiązaniami komunikacyjnymi wspierającymi wirtualizacjĊ mogą okazaü siĊ systemy wszechobecne,
zapewniające poáączenie moĪliwoĞci lokalnych i globalnych poáączeĔ teleinformatycznych, telefonii kablowej, komórkowej i satelitarnej, telewizji interaktywnej,
Internetu, WWW, serwisów online. Przydatną cechą oferowaną przez systemy
wszechobecne jest moĪliwoĞü przetwarzania danych z wykorzystaniem nowych
mobilnych urządzeĔ, oferujących duĪą moc obliczeniową. DziĊki nim dostĊp do
niezbĊdnych informacji moĪliwy jest w kaĪdym miejscu i w dowolnym momencie.
Poza niezawodnym dostĊpem do informacji konieczne jest takĪe zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeĔstwa. Implementacja niezawodnych narzĊdzi
chroniących przed nieuprawnionym dostĊpem pomoĪe zapewniü konkurencyjnoĞü
rozwiązaniom i technologiom stosowanym przez organizacjĊ.
Coraz czĊĞciej przesyáanym typem danych są multimedia, charakteryzujące siĊ
duĪym rozmiarem, przez co są niezwykle wraĪliwe na opóĨnienia. Podstawą przydatnoĞci danych multimedialnych w procesach wirtualizacji jest ich naturalna cecha, którą stanowi architektura rozproszona. Rozproszenie i replikacja danych multimedialnych jest procesem naturalnym, gdyĪ poszczególne typy multimediów (audio, wideo, obrazy) są skáadowane na serwerach dedykowanych do udostĊpniania
konkretnego typu danych.
Wykorzystanie transmisji strumieniowej eliminuje koniecznoĞü przechowywania przez odbiorcĊ caáoĞci transmisji i pozwala na niemal natychmiastowy dostĊp
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do jej zawartoĞci. Szczególnie przydatne w procesach wirtualizacji jest jednoczesne
uĪycie wielu strumieni, co pozwala na jednoczesną transmisjĊ identycznego, bądĨ
czĊĞciowo spersonalizowanego przekazu do poszczególnych odbiorców. NarzĊdzia
multimedialne, wykorzystywane w procesach wizualizacji danych i procesów biznesowych, pozwalają na usprawnienie komunikacji poprzez wspieranie wymiany
informacji z wykorzystaniem wszelkich dostĊpnych mediów w celu imitacji otaczającej czáowieka rzeczywistoĞci i sposobu jej postrzegania. Systemy multimedialne
umoĪliwiają w sposób zintegrowany tworzenie, przetwarzanie, prezentacjĊ i dziĊki
duĪej przepustowoĞci sieci niezawodne przesyáanie informacji.
Rozproszenie systemów informacyjnych oraz baz danych pozwala na praktycznie nieograniczone zwiĊkszanie efektywnoĞci i pojemnoĞci poprzez dodawanie
nowych wĊzáów. Pozwala to, w poáączeniu z odpowiednią alokacją i replikacją
danych w poszczególnych wĊzáach, na zoptymalizowanie i przyspieszenie dostĊpu,
zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa danych i równomierne rozáoĪenie obciąĪenia sieci.
JednakĪe aby rozproszenie danych skutecznie wspieraáo procesy wirtualizacji, konieczne jest:
– dokonanie wyboru odpowiedniego sposobu rozproszenia (alokacji) danych
miĊdzy poszczególne wĊzáy,
– dokonanie wáaĞciwego wyboru danych, które mają byü replikowane, aby
zapewniü poszczególnym partnerom dostĊp do zasobów niezbĊdnych do
wykonywania zadaĔ w ramach wspóápracy,
– integracja danych z róĪnych serwerów i platform systemowych przy przetwarzaniu zapytaĔ, wymagająca niejednokrotnie dokonywania konwersji,
– stworzenie systemu umoĪliwiającego zarządzanie rozproszonymi transakcjami,
– odpowiednie utrzymanie, zabezpieczenie i pielĊgnacja rozproszonych zasobów.

3. Wspieranie procesów wirtualizacji przez systemy oparte na wiedzy
Systemy oparte na wiedzy stanowią dzisiaj podstawĊ funkcjonowania organizacji. DziĊki ich zastosowaniu organizacja wykorzystuje swój potencjaá ekonomiczny związany z potencjaáem intelektualnym pracowników (KoĨmiĔski 2001)
oraz zdolna jest do wprowadzania innowacji (Fic M., Fic D. 2004, s. 270). DziĊki
zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych moĪliwe jest wspieranie procesów wirtualizacji poprzez ekstrahowanie wiedzy, jej przyswajanie, magazynowanie, przekazywanie i coraz efektywniejsze wykorzystywanie. Odpowiednio wykorzystana wiedza staje siĊ jednym z podstawowych czynników wzrostu
i podejmowania okreĞlonych decyzji. Z wiedzą nierozerwalnie áączy siĊ odkrywanie, kreowanie i utrzymanie kapitaáu ludzkiego. Tworzą go pracownicy, klienci,
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dostawcy oraz osoby związane umowami. Kapitaá ludzki dąĪy nieustannie do samodoskonalenia, poprzez gotowoĞü do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
ksztaátowanie wiedzy i umiejĊtnoĞci przez caáy okres aktywnoĞci zawodowej.
Z pojĊciem kapitaáu ludzkiego wiąĪe siĊ takĪe kapitaá intelektualny oznaczający
zdolnoĞü do tworzenia wiedzy i jej transferu na uĪytek wáasny oraz innych podmiotów spoáeczno-gospodarczych.
W procesach wirtualizacji olbrzymi potencjaá oferują systemy sztucznej inteligencji. DziĊki ich wykorzystaniu moĪliwe jest miĊdzy innymi tworzenie inteligentnych systemów zarządzania dokumentami, usprawniających gromadzenie
i klasyfikowanie dokumentów, znacznie zwiĊkszających dostĊpnoĞü i przyspieszających wyszukiwanie, a takĪe wersjonowanie, rejestrowanie wszelkich dokonywanych zmian. Podstawą zarządzania procesami mogą okazaü siĊ systemy obiegu
pracy (workflow) – wspierające realizacjĊ okreĞlonych procedur i pozwalające na
caákowitą bądĨ czĊĞciową automatyzacjĊ poszczególnych procesów biznesowych,
zarządzanie przydziaáem zadaĔ i harmonogramem ich realizacji. Tradycyjnie systemy wspomagania decyzji i systemy eksperckie wspierają z kolei zarządzanie organizacją. Zaawansowane systemy informatyczne, usprawniające zarządzanie wiedzą, stwarzają warunki do efektywnej wspóápracy podmiotów w ramach organizacji
wirtualnej, w wyniku której tworzona jest nowa wiedza i dziĊki temu lepiej realizowane są cele.
Agenty programowe wspierające procesy wirtualizacji znajdują zastosowanie
wszĊdzie tam, gdzie zachodzą procesy oparte na wiedzy. Ze wzglĊdu na realizowane funkcje mogą one speániaü zróĪnicowane role. Przykáadowym zastosowaniem
w procesach wirtualizacji są agenty wyszukujące informacje w Internecie, przeszukujące sieü WWW w celu zlokalizowania potrzebnych informacji na podstawie
podanych sáów kluczowych. Przykáadowo program Ğledzący systemy rekrutacyjne
i portale spoáecznoĞciowe w celu odnalezienia oferty kandydata posiadającego wymagane kompetencje. Bardzo waĪnym w kontekĞcie wirtualizacji rozwiązaniem są
agenty monitorujące rozmieszczenie tematów w sieci, których zadaniem jest automatyczne informowanie podmiotów organizacji o pojawiających siĊ wiadomoĞciach, które naleĪą do ich obszaru zainteresowaĔ. Tego typu programy mogą monitorowaü okreĞlone ogólnodostĊpne serwisy internetowe w oczekiwaniu na pojawienie siĊ okreĞlonych sygnaáów, stanowiąc swoiste systemy wczesnego ostrzegania.
W procesach wirtualizacji wykorzystywane mogą byü takĪe agenty poprawiające
moĪliwoĞci przeglądania stron WWW. Jednym z waĪniejszych zastosowaĔ agentów
jest wspomaganie obsáugi procesów komunikacyjnych zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiĊdzy organizacją a jej otoczeniem – wirtualnych asystentów, czyli programów, które mają za zadanie inteligentne doradzanie uĪytkownikom. WĞród nich niezwykle istotną rolĊ speániają programy konwersacyjne. Tego
typu programy mogą peániü niezwykle istotną rolĊ jako aktywne elementy interfejsu. Agenty mogą takĪe wspieraü optymalizacjĊ zaopatrzenia w surowce i dystrybu-
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cji produktów gotowych przez Internet, uáatwiając ich odnalezienie oraz przetwarzając informacje ich dotyczące (Paprzycki 2003).

4. Rozwiązania sprzĊtowe wspierające procesy wirtualizacji
Urządzenia i systemy operacyjne umoĪliwiają wirtualizacjĊ zasobów sprzĊtowych i programowych, wspierając tradycyjne systemy informatyczne w chwili, gdy
nie są one w stanie zaspokoiü w optymalnym stopniu zapotrzebowania uĪytkowników na poszczególne zasoby. Wirtualizacja pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych zasobów sprzĊtowych i programowych, tak aby nie byáo
koniecznoĞci nadmiernego rozbudowywania infrastruktury sprzĊtowej, a moc obliczeniowa posiadanego przez organizacjĊ sprzĊtu komputerowego byáa w peáni wykorzystana przez oprogramowanie. Konieczne jest jednak bezustanne monitorowanie bieĪącego wykorzystania poszczególnych zasobów, tak aby kaĪdy z uĪytkowników mógá elastycznie i efektywnie wykorzystywaü niezbĊdne na swoim miejscu
pracy systemy informatyczne. Niewykorzystane moce obliczeniowe serwerów mogą byü optymalizowane przez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na ich wspóádzielenie pomiĊdzy wiele rozwiązaĔ programowych jednoczeĞnie. MoĪliwa jest instalacja i uĪytkowanie wielu systemów operacyjnych na
jednym urządzeniu, a co za tym idzie mniejsza dywersyfikacja konfiguracji sprzĊtowych. Powoduje to znaczne obniĪenie kosztów utrzymania gotowoĞci sprzĊtu
i jego serwisowania, pozwala na mniejsze zuĪycie energii elektrycznej oraz uáatwia
zarządzanie caáym Ğrodowiskiem.
WĞród urządzeĔ wspierających procesy wirtualizacji zauwaĪyü moĪna nieustanny rozwój technologiczny. Urządzenia wspierają zgodnie ze swoim przeznaczeniem okreĞlone funkcjonalnoĞci. Z punktu widzenia wirtualizacji najistotniejsza
wydaje siĊ byü rola szybkich, bezpiecznych i niezawodnych urządzeĔ gromadzących, udostĊpniających i transportujących informacje. WĞród urządzeĔ sáuĪących
do przechowywania danych swą pozycjĊ ugruntowaáy redundantne macierze dyskowe (RAID). W nowoczesnych centrach danych utrzymywane są wielodyskowe
macierze, najczĊĞciej RAID poziomu 5 lub 6 (bezpieczniejsze, ale mniej wydajne).
Zwykle macierze są mirrorowane, a dodatkowym zabezpieczeniem jest technologia
aktywnego dysku zapasowego (hot spare), który w razie awarii automatycznie zastĊpuje uszkodzony element. Jest to niezwykle istotne w Ğrodowiskach, gdzie liczy
siĊ minimalizacja czasu ryzyka wystąpienia awarii kolejnego dysku oraz utraty
danych. Wyspecjalizowane urządzenia poza obsáugą nadmiarowoĞci dają takĪe
moĪliwoĞü szybkiego wielokanaáowego dostĊpu poprzez sieü Internet. W miejsce
stosowanych w latach 90. ubiegáego wieku rozwiązaĔ zwanych „fully fault tollerant
systems” jest wprowadzana dodatkowa replikacja i umieszczenie replik w alternatywnych lokalizacjach z jednoczesnym zapewnieniem jednego lub kilku kanaáów
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bezpoĞredniego poáączenia. Uzupeánieniem macierzy są zaawansowane systemy
zapewniające tworzenie kopii bezpieczeĔstwa.
Poza wydajnymi obsáugującymi wszystkie niezbĊdne protokoáy transmisyjne
urządzeniami sieciowymi i szybkimi optycznymi i miedzianymi áączami (stosowane są urządzenia o prĊdkoĞci od 1, 10, do nawet 40, 100 GB/s) niezbĊdne są takĪe
moĪliwie najszybsze urządzenia dostĊpowe. Nie naleĪy takĪe zapominaü o lokalizacji centrów danych zapewniających z jednej strony odpowiednie warunki dla
urządzeĔ, a z drugiej bezpieczeĔstwo i dostĊp do moĪliwie najszybszej infrastruktury. Warto takĪe zadbaü o alternatywne moĪliwoĞci dostĊpu i transportu, podpisując
umowy z kilkoma dostawcami usáug jednoczeĞnie i stosując rozwiązania równowaĪące ruch sieciowy.
Na obecnym poziomie rozwoju sprzĊtu komputerowego moĪliwe jest uĪycie
kilku alternatywnych rozwiązaĔ serwerowych. MoĪna przeprowadzaü wirtualizacjĊ
w oparciu o kilka bardzo wydajnych „superserwerów”, bądĨ w oparciu o klastry
tworzone z kilku mniej wydajnych maszyn. W obu przypadkach moĪliwe jest zastosowanie sprzĊtowej i programowej wirtualizacji zasobów i dystrybucja niezbĊdnego do dziaáania organizacji oprogramowania w postaci tzw. maszyn wirtualnych,
co z kolei pozwala na uĪytkowanie systemów nawet na mniej wydajnych stacjach
roboczych. Warunkiem jest wyeliminowanie wąskich gardeá w postaci infrastruktury przechowującej i transportującej.
WĞród urządzeĔ wspierających procesy wirtualizacji niezwykle istotne są
przenoĞne urządzenia z nieprzerwanym wszechobecnym dostĊpem do sieci wyposaĪone w multimedialne urządzenia wejĞcia/wyjĞcia. Niezwykle istotny jest w tym
kontekĞcie rozwój ogólnodostĊpnych technologii mobilnych 3G, 4G (smartfony,
tablety i urządzenia przenoĞne umoĪliwiające odbiór i przetwarzanie zawartoĞci
multimedialnej).

Podsumowanie
W opracowaniu wskazany zostaá potencjaá oferowany przez wspóáczesne
technologie informatyczne w kontekĞcie wspierania procesów wirtualizacji. Wirtualizacja organizacji pozwala na zniwelowanie róĪnic wystĊpujących w Ğrodowiskach systemowych partnerów, uĪytkowanym przez nich sprzĊcie i oprogramowaniu. Proces ten wymaga jednak zastosowania odpowiednich rozwiązaĔ programowo-sprzĊtowych uáatwiających integracjĊ i wszechobecny dostĊp do niezbĊdnych
zasobów. PodstawĊ integracji stanowi cyfrowy charakter nadany poszczególnym
zasobom poprzez wirtualizacjĊ. Konieczne jest jednak zapewnienie odpowiednich
warunków wymiany informacji przez poszczególne podmioty tworzące organizacjĊ.
NajwiĊksze oczekiwania stawiane są przed sieciami i rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, poniewaĪ wirtualizacja wymaga zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej
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i niczym nie zakáóconej wymiany rozproszonych zasobów w czasie rzeczywistym.
Wszechobecny charakter stosowanych rozwiązaĔ i multimedialne interfejsy uĪytkownika pozwalają na uzyskanie dostĊpu do niezbĊdnych zasobów w kaĪdym miejscu i w dowolnym czasie. Olbrzymim potencjaáem dysponują systemy oparte na
wiedzy, a w szczególnoĞci agenty programowe, mogące wyrĊczyü uĪytkowników
w wielu dziaáaniach. BazĊ dla tych rozwiązaĔ stanowiü winno trwaáe i niezawodne
zaplecze sprzĊtowe uwzglĊdniające najnowsze technologie.
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SOFTWARE AND HARDWARE SUPPORT VIRTUALIZATION PROCESSES

Summary
This article provides a brief overview of the issues related to virtualization. The
focus is on determining the role played by the various software and hardware solutions
to the support of virtualization processes. The importance of cross-platform integration
solutions using new communication channels was also underlined.
Keywords: virtualization, data communications networks, distributed systems.
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