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Abstrakt 

Bakalárska práca pojednáva o virtualizácií. Hlavným cieľom je porovnať vybrané 

virtualizačné platformy a popísať ich fungovanie. Teoretická časť práce popisuje 

teoretické východiská pre virtualizáciu, jej základy ako aj rôzne typy a bezpečnostné 

hrozby. Praktická časť obsahuje popis a spôsob vykonávania testov aj využitého 

nástroja. Následne sú nadobudnuté výsledky interpretované a porovnané. Práca sa 

ďalej zaoberá vnorenou virtualizáciou a meraním jej efektivity. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with virtualization. The main goal is to compare selected 

virtualization platforms and describe their functioning. The theoretical part 

describes the theoretical basis for virtualization, its fundamentals as well as various 

types and security threats. The practical part contains the description and the way 

of performing the tests as well as the used tool. Subsequently, the results obtained 

are interpreted and compared. The thesis is further dealing with nested 

virtualization and measuring its effectiveness. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe, keď väčšina serverov beží vo veľkých dátových centrách je prínos 

virtualizácie obrovský. Práve veľké dátové centrá využívajú túto technológiu pre 

dosiahnutie maximálnej efektivity a flexibility najčastejšie. Virtualizácia priniesla aj 

rozmach Cloudových služieb. Prínosy virtualizácie pre testovacie účely vidíme už aj 

v bežných domácnostiach a veľké uplatnenie virtuálnych zariadení je 

postrehnuteľné aj v oblasti vzdelávania. 

 Na začiatku práce sú popísané základy o virtualizácií a predstavené rôzne 

typy a techniky využívané virtualizáciou. Uvedené je jej využitie, prínosy aj prehľad 

bezpečnostných rizík, ktoré virtualizácia prináša. 

 Druhá časť je venovaná vybraným virtualizačným platformám, pri ktorých je 

popísaný spôsob ich fungovania,  výhody aj jednotlivé funkcie. 

 Ďalšia časť je venovaná testovaniu výkonnosti jednotlivých virtualizačných 

platforiem pomocou nástroja sysbench. Nadobudnuté výsledky sú zhrnuté 

a porovnané s teóriou. 

 Pokračovaním testovacej časti je časť venovaná vnorenej virtualizácií (tj. 

virtualizovanie už virtuálneho zariadenia). Vnorená virtualizácia ma vysoký 

potenciál ako z ekonomického hľadiska, tak aj z hľadiska bezpečnosti, no zatiaľ je 

stále nedostatkovým tovarom na trhu. Je výhodná najmä pre datacentrá, kde môžu 

zákazníci namiesto virtuálneho zariadenia dostať virtualizovaný hypervízor, 

s ktorým pracujú podľa svojich potrieb a majú dostupné služby, ktoré virtualizácia 

poskytuje (napríklad ľahká záloha, alebo presun virtualizovaných zariadení, vysoká 

dostupnosť a škálovateľnosť).  
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

Virtualizáciou môžeme označiť vytváranie virtuálnych zariadení, ktoré využívajú 

virtualizované hardwarové prostriedky, ako sú procesor, pamäť, úložný priestor či 

sieťové pripojenie a medzi jednotlivými zariadeniami ich zdieľať [1]. Hlavným 

zmyslom virtualizácie je lepšie využitie hardwaru a jeho následné viacúčelové 

použitie. Virtualizačné nástroje vytvárajú virtuálne prostredie hardwaru, v ktorom 

dokážu bežať oddelene operačné systémy a to úplne nezávisle na hosťujúcom 

fyzickom systéme.  

Na virtualizáciu sú kladené viaceré požiadavky. Program, ktorý beží vo 

virtuálnom prostredí, by sa mal správať rovnako, ako keby bežal v natívnom 

(nevirtualizovanom) systéme [2]. Je nutné, aby virtualizačné riešenie zabezpečovalo 

bezpečnú kontrolu nad virtualizovanými prostriedkami. Plná kontrola nad 

prostriedkami je nevyhnutná pre zabezpečenie dát a iných zdrojov pred hrozbami 

pri zdieľaní hardwaru. V neposlednom rade musí virtualizácia poskytovať 

dostatočný výkon. Nakoľko časť hardwaru zabezpečuje samotnú virtualizáciu 

(komunikáciu medzi hardware a jednotlivými virtuálnymi zariadeniami), očakáva 

sa pokles výkonu oproti natívnemu zariadeniu. 

1.1 História virtualizácie 

V 50. a 60. rokoch minulého storočia zaberali počítače veľa priestoru. Výpočtový čas 

bol drahý a mohol ho využívať iba jeden človek alebo aplikácia naraz [3]. Jednotlivé 

aplikácie boli písané pre jedno špecifické zariadenie a často museli byť pri spustení 

aplikácie prítomní samotní programátori pre prípad chyby. 

 Prvá myšlienka virtualizácie vznikla na koncepte virtuálnej pamäte 

a časového zdieľania. Práve projekt časového zdieľania pod názvom Compatible 

Time Sharing System [3] bol podkladom, z ktorého sa neskôr vyvinulo prvé virtuálne 

zariadenie spoločnosti IBM, a to upravená verzia S/360 s názvom S/360-40. 

Zariadenie využívalo operačný systém CP-40, založený na časovom zdieľaní. CP-40 

poskytoval služby ako dnes poskytujú hypervízory. Umožňoval spúšťať viaceré 

virtuálne zariadenia za použitia plnej virtualizácie na jednom systéme. Každé 

zariadenie malo svoj vlastný rozsah pamäte aj úložný priestor. 

 V roku 1998 uviedla spoločnosť VMware hypervízor, schopný virtualizovať 

platformu x86, niečo čo sa dovtedy uvádzalo ako nemožné. VMware využíval 

binárny preklad, [3] pri ktorom sú prerušenia procesora hosťovaných OS riešené 

a emulované hypervízorom. Taktiež nebola nutná žiadna modifikácia hosťovaných 

OS. 
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 Rok 2003 priniesol novú techniku pri virtualizácií x86 architektúry. 

Namiesto binárneho prekladu sa modifikoval hosťovaný operačný systém, čím 

vznikla paravirtualizácia [3]. Tento projekt bol vedený pod názvom Xen. 

 Prínos virtualizácie si začali uvedomovať aj výrobcovia CPU. V roku 2006 

uviedli rozšírenia pre svoje CPU Intel-VT a AMD SVM (dnes známa ako AMD-V) [3]. 

Vďaka nim bolo možné virtualizovať architektúru x86 pomocou rovnakých 

princípov, na ktorých pracoval S/360 bez využitia binárneho prekladu alebo 

paravirtualizácie. Neskôr obe firmy uviedli technológie pre pamäťové operácie Intel 

EPT a AMD RVI, vďaka čomu mohla byť pamäť riešená hardwarom a nie softwarom.  

1.2 Druhy hypervízorov  

Virtualizáciu rozdeľujeme podľa typu hypervízorov alebo podľa spôsobu 

implementácie virtuálneho prostredia. 

Hypervízor môže bežať buď priamo na fyzickom stroji a kompletne emulovať 

hardware alebo bežať v rámci virtuálneho stroja [4]. Na základe toho rozlišujeme 

dva typy hypervízorov: typ 1 – natívny a typ 2 – hosťovaný. 

1.2.1 1. Typ – natívny (bare metal) 

Takýto hypervízor je spustený priamo na hardwari, kde nie je potrebná prítomnosť 

OS [4]. Môže byť na hardware priamo nainštalovaný alebo byť spúšťaný z flash 

disku (obr. 1.1). Tým, že funguje priamo na hardware je oveľa výkonnejší 

a bezpečnejší než 2. typ hypervízora [2]. Najčastejšie sa vyskytuje formou 

minimalistického operačného systému. 

 

 
Obr. 1.1 – Hypervízor typu 1 
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1.2.2 2. Typ – hosťovaný (host based) 

Tento typ hypervízora na rozdiel od 1. typu pracuje na bežnom operačnom systéme 

(napr. Windows 10, Ubuntu) a spúšťa sa v hostiteľskom zariadení (obr. 1.2) [4]. 

Z toho vyplýva, že jeho vzdialenosť od fyzického hardwara je väčšia a tým dochádza 

k zníženiu výkonu a k obmedzeniu počtu virtuálnych strojov, ktoré môžu bežať 

súčasne. 

 

 
Obr. 1.2 – Hypervízor typu 2 

1.3 Druhy virtualizácie 

Virtualizovať je možné na rôznych úrovniach, či už na celom počítači, jeho 

jednotlivých častiach (napr. virtuálna pamäť, procesor, zariadenia atď.),  alebo jeho 

operačnom systéme [5]. Podľa využitia virtuálneho prostredia rozlišujeme tieto 

druhy virtualizácie: 

1.3.1 Emulácia 

Emulácia je najstaršia technika virtualizácie. Ide o virtualizáciu hardwarových 

komponentov, ktoré simulujú iné hardwarové platformy [5]. Virtuálny stroj 

v tomto prípade simuluje celý hardware.  

Najväčšou výhodou tejto technológie je to, že operačné systémy ani aplikácie 

nie je potrebné vôbec modifikovať. Emulácia sa využíva už niekoľko rokov, a to 
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predovšetkým na tvorbu softwaru pre procesory, ktoré v dnešnej dobe už nie sú 

dostupné. Pomocou tejto technológie je možné emulovať viacprocesorový stroj na 

počítači s jedným procesorom.  

Nevýhodu tohto typu je však jeho vysoká réžia. Častým využitím je emulácia 

starých herných konzol ako Playstation alebo Atari. Využitie nájde aj pri vývoji 

aplikácií pre platformu Android. Na zariadení s architektúrou x64 (Windows) je 

spúšťané virtuálne zariadenie architektúry ARM (emulované Android zariadenie). 

Pri emulácií sa tým pádom prekladajú inštrukcie simulovanej architektúry na 

inštrukcie, ktorým rozumie hostiteľská architektúra. 

1.3.2 Plná virtualizácia (natívna) 

Pri tomto druhu virtualizácie sú virtualizované všetky fyzické súčasti počítača, ktoré 

umožňujú beh virtualizácie [6]. Pri plnej virtualizácii dochádza k vytvoreniu 

abstraktnej vrstvy medzi operačným systémom hostiteľa a klienta - hypervízor. 

Z toho vyplýva, že hypervízor, ktorý sprostredkúva inštrukcie od operačného 

systému, je akýmsi prostredníkom medzi fyzickým a virtuálnym prostredím, čo 

znamená, že hosťujúci operačný systém nepotrebuje žiadne modifikácie na 

sprostredkovávanie virtualizácie. Všetky programy bežia na virtuálnom hardwari 

a k fyzickým zariadeniam je obmedzený prístup. Vytvára sa kompletné prostredie 

virtuálneho stroja, kde hosťovaný počítač nevie o tom, že je virtualizovaný [6].  

Tento druh virtualizácie má množstvo výhod. Prenos aplikácií a virtuálnych 

operačných systémov na iný hardware je jednoduchý. Inštalácia, reinštalácia či 

reštart virtuálneho servera je rýchly, záloha a obnovenie dát je tiež jednoduchá, 

rovnako ako správa a prevádzka servera [7].  

Nevýhodou tohoto druhu virtualizácie je však jeho obmedzenie virtualizovať 

len rovnakú hardwarovú platformu, pretože sa väčšina inštrukcií vykonáva na 

fyzickom procesore [6]. Ak by sme chceli preniesť virtuálny stroj na iný fyzický, bolo 

by to možné len v prípade, ak by mal fyzický stroj rovnakú architektúru. Ďalšou 

nevýhodou je pomerne veľká záťaž systému, hlavne vstupné a výstupne operácie. 

Virtuálny stroj má vždy nižší výkon než hostiteľský (natívny) kvôli simulácii 

hardwaru. Riešením by v tomto prípade mohol byť nový výkonný procesor, ktorý je 

už sám o sebe obohatený o inštrukcie podporujúce virtualizáciu (technológie Intel 

VT, AMD-V). Najznámejšie aplikácie, ktoré  plnú virtualizáciu využívajú sú 

VirtualBox, VMware Workstation, KVM. 

1.3.3 Paravirtualizácia  

Paravirtualizácia je podobná virtualizácii plnej, no nejde o plnú hardwarovú 

virtualizáciu. Na využitie hardwaru je v tomto prípade vytvorené programové 

rozhranie API, ktoré má za úlohu komunikovať medzi hosťujúcim a hosťovaným 
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systémom [6]. Ide o predpoklad, že niektoré komponenty fyzického stroja sa 

zhodujú s komponentmi virtuálneho stroja, čo je napríklad nastavenie procesora. To 

znamená, že nie je nutné emulovať všetky komponenty, čo zároveň umožňuje 

maximálne využitie fyzického zdroja.  

Tento spôsob virtualizácie rieši výkonnostný problém pri plnej virtualizácii. 

Vyžadujú sa aj určité modifikácie hosťovaného operačného systému, aby mohol byť 

tento operačný systém spustený [6]. Je ale potrebné poznamenať, že operačný 

systém si je vedomý toho, že je virtualizovaný.  

Tento typ virtualizácie síce rieši výkonnostný problém plnej virtualizácie, no 

jeho nevýhodou je, že vyžaduje ďalšie kroky navyše, a to spomenuté modifikácie 

operačného systému na hosťovanom zariadení.  

Najznámejším virtualizačným softvérom tohto typu je hypervízor Xen, ktorý 

zároveň ako prvý paravirtualizáciu predstavil [6]. Ďalšie takéto hypervízory sú 

VMware Workstation, alebo  Microsoft Hyper-V. 

1.3.4 Čiastočná virtualizácia (partial) 

Ako už názov napovedá, jedná sa o virtualizáciu iba časti systému, nie virtualizáciu 

celku [5]. Virtualizuje sa predovšetkým adresný priestor. Je tu podporované 

zdieľanie zdrojov a izolácia procesov, no nie je možné oddeliť jednotlivé inštancie 

hosťovaných virtuálnych strojov. Hlavným znakom čiastočnej virtualizácie je 

virtualizácia pamäťového rozsahu [8]. Každé virtuálne zariadenie má vlastný rozsah 

(je vyžadovaný špeciálny hardware pre premiestnenie pamäte). Čiastočná 

virtualizácia umožňuje beh viacerých aplikácií vo virtuálnom prostredí, namiesto 

celého OS. 

Táto virtualizácia má výhodu v tom, že jej výkon je veľmi vysoký. Nie je 

potrebné modifikovať ani hosťovaný ani hostiteľský operačný systém.  

Nevýhodu však sú pomalé vstupno-výstupné operácie.  

1.3.5 Virtualizácia na úrovni OS (OS-level) 

Niekedy nazývaná aj kontajnerová. Tento typ spolu s paravirtualizáciou patrí 

k najefektívnejším formám virtualizácie. Táto technológia funguje na princípe 

úpravy správania aplikácií v systéme, čo znemožňuje prístup k procesom bežiacim 

na hostiteľskom OS, tým sa nemôže poškodiť [6].  

Virtualizáciu tu umožňuje spoločná virtualizačná vrstva jadra, ktorá 

prideľuje systémové prostriedky všetkým virtuálnym strojom, tzv. kontajnerom [6]. 

Stroje sú si v tomto prípade rovnocenné, jadro je jedno spoločné, a to hostiteľského 

operačného systému. Kontajnery sú izolované od fyzického serveru a obsahujú 

aplikácie. Do hostiteľského operačného systému sa inštaluje software, ktorý 

poskytuje celú virtualizáciu. Aplikácie, ktoré bežia v jednotlivých virtuálnych 
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zariadeniach sú presvedčené o tom, že bežia v rámci samostatného systému. Tato 

virtualizácia je nezávislá na konkrétnom operačnom systéme, avšak je závislá na 

jeho architektúre. Na základe toho je možné prevádzkovať viac inštancií identického 

operačného systému s rovnakou architektúrou ako je hostiteľský stroj (napr. 

Windows – Windows, Linux – Linux) alebo aj spustiť viac virtuálnych serverov na 

jednom hardwari. Táto technika je obľúbená firmami, ktoré poskytujú servery. 

Virtuálny počítač zdieľa fyzické prostriedky hosťujúceho systému. Výhodou je 

obmedzenie zdrojov výpočtového prostredia, napr. limit procesorového času, 

pamäte, sieťovej komunikácie, no zdieľanie len jedného jadra predstavuje slabú 

stránku tohto typu virtualizácie.  

Na tejto úrovni virtualizácie môžeme vidieť rôzne výhody. Systém sa 

obnovuje rýchlejšie, zálohovanie a obnova dát je jednoduchá [7]. Rýchlejší je aj 

reštart systému či nainštalovanie nového. Môžeme jednoducho navýšiť výkon, ktorý 

ľahko vyhradíme.  

Za nevýhodu môžeme považovať možnosť prevádzkovať len operačné 

systémy s rovnakým jadrom ako má hostiteľský operačný systém [6]. Medzi 

nevýhody patrí aj to, že nemôžeme nainštalovať aplikácie, ktoré zasahujú do jadra 

[7], to sú napríklad antivírusy, firewally atď. Ďalšiu nevýhodu by mohla 

predstavovať výkonnosť iba časti servera.   

Najznámejší predstavitelia sú Virtuozzo, FreeBSD Jail, Solaris Containers, 

Zones, OpenVZ, Linux-VServer atď. [7]  

1.3.6 Aplikačná virtualizácia 

Tento typ virtualizácie poskytuje iba základné komponenty potrebné na beh 

aplikácie. Virtualizujú sa len serverové alebo desktopové aplikácie, teda bežiace 

prostredie [5]. Táto technológia využíva zdieľanie prostriedkov a vlastných služieb. 

Je vhodná pri nekompatibilite niektorých inštalovaných aplikácií s operačným 

systémom (je možné vedľa seba spustiť aplikácie, ktoré by inak boli 

nekompatibilné),  pretože priebeh každej aplikácie sa zapisuje zvlášť do jediného 

súboru, ktorý reprezentuje virtualizovaný priestor. Táto technológia je pomerne 

mladá v porovnaní s ostatnými. Nevyžaduje virtualizovanie sieťového operačného 

systému, pre ktorý je daná aplikácia vytvorená. Aplikačná virtualizácia spočíva 

v tom, že sa emuluje softwarové vybavenie, knižnice, rôzne prostriedky a systémové 

volania, podobne ako pri plnej virtualizácii, kde sa emuloval hardware. Príkladom 

sú riešenia od firmy VMware, Citrix, alebo napríklad aj Java Virtual Machine (JVM) 

[7]. 
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1.4 Prínosy virtualizácie 

V prvom rade virtualizácia znamená zníženie výdavkov ako na obstaranie tak aj na 

prevádzku zariadení [4]. Napríklad pre firmu je nákup jedného servera, na ktorom 

spustíme virtualizáciu, výhodnejší z viacerých hľadísk. Každý fyzický server 

znamená náklady na nákup, prevádzku, obsluhu aj energie. Efektívnejšie využitie 

zdrojov a prostriedkov počítača, zdieľanie hardwarových aj softwarových 

komponentov je tiež prínosom virtualizácie. Je tu možnosť manipulovať s výkonom 

stroja, rozdeliť pamäť RAM, jadrá procesora, diskov či sieťových kariet [4].  

Virtualizácia umožňuje omnoho rýchlejšiu zálohu a obnovu dát s menšou 

stratou [4]. Je možné prenášať celé virtuálne stroje na iné počítače jednoduchým 

kopírovaním. Pri tejto migrácii virtuálneho počítača sa uchováva stav operačnej 

pamäte, úložného priestoru, sieťového pripojenia aj iných komponentov. Výhodou 

je aj využívanie lokálnych či vzdialených hardwarových zariadení, ako napríklad 

úložiská dát. 

Obrovským prínosom virtualizácie je už len samotné vytvorenie prostredia. 

Môže ísť o prostredie testovacie, ktoré umožňuje experimentovanie s novými 

druhmi aplikácií či operačných systémov bez rizika, alebo prostredie vývojové, kde 

je možné prevádzkovať rôzne operačné systémy a vytvárať napríklad produkty, 

ktoré majú definovanú inú kompatibilitu [7]. Virtualizácia umožňuje simulovať celé 

počítačové siete, prevádzkovať virtuálne počítače rôznych architektúr a platforiem 

aj sprevádzkovať už nekompatibilné aplikácie zo starších systémov [4]. 

 V prípade softwarovej chyby, kedy je takmer nemožné problém rýchlo 

a jednoducho opraviť, má virtualizácia značnú výhodu v tom, že je náprava chyby 

vykonaná načítaním predtým uloženého stavu - Snímky (snapshot) [4]. Pri ďalšom 

spustení môže dôjsť k automatickej obnove konfigurácie.  

Virtualizácia má enormné uplatnenie z hľadiska bezpečnosti. Umožňuje 

filtrovať sieťovú prevádzku ešte pred tým, než dorazí k užívateľovi [4]. Dokáže 

zjednodušiť či obmedziť možnosti ovládania počítača. Principiálne ide o to, že každý 

virtuálny počítač má svoje izolované prostredie a zdroje, ku ktorým má prístup. 

V prípade bezpečnostného problému vo vnútru virtuálneho stroja by sa nemalo stať, 

aby sa narušil iný z virtuálnych počítačov. To umožňuje bezpečné prevádzkovanie 

dôležitých aplikácií alebo aplikácií, ktoré sú častým terčom útokov, pretože vírusy 

sa do hostiteľského prostredia rozšíriť nemôžu. Využívanie virtualizácie však 

prináša aj riziká, ktoré sú uvedené nižšie. 
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1.5 Bezpečnostné hrozby virtualizácie 

Využitie virtualizácie v praxi znamená aj bezpečnostné problémy, niektoré 

všeobecné, niektoré špecifické pre virtualizáciu. Tu je uvedených niekoľko hrozieb. 

1.5.1 Opustenie virtuálneho zariadenia 

Nastáva ak aplikácia bežiaca vo virtuálnom zariadení získa priamy prístup 

k hostiteľskému systému obídením hypervízora [9]. Týmto spôsobom by získala 

prístup k ostatným virtuálnym zariadeniam na danom hypervízore ako aj ku 

samotnému hostiteľskému stroju. V prípade, že by k tomu došlo, bolo by možné 

vypnúť/reštartovať virtuálne zariadenia alebo spôsobiť škody. V bežnom stave sú 

virtuálne zariadenia izolované od hostiteľského zariadenia. Avšak kvôli niektorým 

organizačným konfiguráciám, prípadné chybám v systéme môže dôjsť ku 

kompromitácií izolácie.  

Tejto hrozbe je možné predísť správnou konfiguráciou interakcie 

hostiteľského stroja alebo aj hostiteľských systémov. Možné je aj využiť technológiu 

HyperSafe ktorá poskytuje hypervízoru integritu kontrolného toku (control-flow 

integrity) [9]. 

1.5.2 Odoprenie služby (DoS) 

Virtuálne zariadenia bežiace na fyzickom hardwari zdieľajú zdroje ako výkon CPU 

a podobne. V prípade DoS útoku na jedno virtuálne zariadenie môže dôjsť 

k preťaženiu hardwaru, čo môže spôsobiť odoprenie služby aj na inom virtuálnom 

zariadení, nachádzajúcom sa na rovnakom fyzickom hardwari [9]. 

Protiopatrením v tomto prípade je obmedzenie maximálnej alokácie zdrojov 

pre jednotlivé virtuálne zariadenia [9]. Ak dôjde k DoS útoku na jedno virtuálne 

zariadenie, neohrozí to ďalšie zariadenia na rovnakom hardware. 

1.5.3 Útok pri migrácií 

Pri migrácií virtuálnych zariadení medzi fyzickým hardwarom je nutné, aby boli 

dáta chránené pred nezabezpečenou sieťou, alebo útokom [9]. Útočník by mohol 

vyvolať presmerovanie migračného procesu do inej siete alebo do jeho vlastného 

zariadenia a kompromitovať tak dáta na nich. 

Na zamedzenie tohoto útoku je nutné zabezpečiť sieť pomocou rôznych 

mechanizmov, ako napríklad šifrovanie kanálu a podobne [9]. Problematiku 

bezpečnej migrácie rieši framework PALM (Protection aegis for live migration of 

VMs) alebo VNSS. 
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1.5.4 Útok na hostiteľa 

Nakoľko je hostiteľ centrálnym bodom virtuálnych zariadení, môže manipulovať 

s aplikáciami na jednotlivých zariadeniach aj so samotnými zariadeniami [9]. Má 

možnosť zapnúť/vypnúť virtuálne zariadenie, meniť zdroje priradené zariadeniam, 

prípadne monitorovať aplikácie, bežiace na virtuálnom zariadení alebo modifikovať 

dáta nachádzajúce sa na nich. Všetok sieťový prenos prechádza cez hostiteľa, ktorý 

ho môže monitorovať. V prípade kompromitácie hostiteľa by útočník mohol získať 

prístup ku všetkým týmto informáciám.  

Ochrana hostiteľa musí byť silnejšia ako ochrana jednotlivých virtuálnych 

zariadení, keďže je kontrolným bodom celého systému [9]. 

1.5.5 Zraniteľnosť updatov 

Veľké množstvo virtuálnych zariadení v rôznych lokalitách vytvára problém pri 

manažovaní systémových a aplikačných updatov (najmä bezpečnostných). Ak sa 

napríklad virtuálne zariadenie vráti (rollback) do predchádzajúceho snapshotu, 

updaty, ktoré riešia zistené zraniteľnosti sa musia znova aplikovať [9]. Podobne pri 

virtuálnych zariadeniach, ktoré boli dlhšie neaktívne, je nutné skontrolovať 

dostupnosť nových updatov pri ich aktivácií. Ako ochranu je možné použiť software 

na manažment aktualizácií (napr. Shavlik) [9]. Jeho úlohou je monitorovať 

aktuálnosť aktualizácií na jednotlivých virtuálnych zariadeniach a distribuovať 

potrebné aktualizácie pre zariadenia, ktoré ich potrebujú. 

1.5.6 Infikovaný obraz virtuálneho zariadenia 

Obraz virtuálneho zariadenia je predpripravený vzor, ktorý obsahuje konfiguračné 

súbory pre virtuálne zariadenie [9]. Kompromitovaný obraz by mohol 

kompromitovať celé zariadenie. 

Protiopatrením je systém na kontrolu prístupu k jednotlivým obrazom, aby 

nedochádzalo k ich neoprávnenej modifikácií [9]. Taktiež je možné využiť sledovací 

mechanizmus na sledovanie histórie obrazu alebo vírusové skenery a podobné 

technológie. 

1.5.7 Hopping (preskočenie) 

Nastáva, ak virtuálne zariadenie získa prístup k inému virtuálnemu zariadeniu na 

rovnakom hostiteľovi [9]. Toto môže nastať napríklad kvôli chybe v hypervízore. 

Spôsobom ochrany je zamedzenie toho, aby mal útočník vlastné virtuálne 

zariadenie na rovnakom hostiteľovi [9]. 
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1.5.8 Zhrnutie 

Jednotlivé útoky sú zhrnuté v tabuľke 1.1, ktorá obsahuje aké bezpečnostné služby 

sú narušené jednotlivými útokmi aj kto je zdrojom útoku. 

 

Tab. 1.1 – Prehľad bezpečnostných hrozieb virtualizácie 

 Bezpečnostné služby  

 
Utajenie 

dát 

Integrita 

dát 
Dostupnosť 

Kontrola 

prístupu 

Zdroj 

útoku 

Opustenie 

VM 
  ✔ ✔ U 

Odoprenie 

služby 
  ✔  U/P 

Útok pri 

migrácií 
✔ ✔   U/P 

Útok na 

hosta 
✔ ✔ ✔  U 

Zraniteľnosť 

updatov 
✔ ✔ ✔ ✔ P 

Infikovaný 

obraz 
✔ ✔   U 

Hopping ✔ ✔   U 

      

U – užívateľ služby (napr. cloud) 

P – poskytovateľ služby (napr. cloud) 
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1.6 Oblasti virtualizácie 

1.6.1 Virtualizácia serverov 

Význam virtualizácie sa naplno prejavuje hlavne v oblasti podnikania. Serverová 

virtualizácia umožňuje rozdeliť fyzický server na niekoľko virtuálnych strojov, 

pričom na každom z nich môže bežať iný operačný systém či aplikácie [10]. 

Namiesto vynaloženia veľkého množstva finančných prostriedkov na nevyužitý 

hardware, umožňuje práve virtualizácia serverov úlohy konsolidovať do menšieho 

počtu hardwaru, ktorý sa dá využiť efektívnejšie. Vďaka tomu na správu takýchto 

počítačov stačí menej pracovníkov, menej priestoru na ich uskladnenie, nižšiu 

potrebu chladenia, čo znamená menej spotrebovanej elektriny a tým výrazné 

zníženie celkových nákladov. Serverová virtualizácia urýchľuje a zjednodušuje 

obnovu systémov po havárii. Virtuálne počítače sa ukladajú vo forme súborov, to 

znamená že pre ich obnovenie často stačí skopírovať súbor do nového počítača. 

Keďže virtuálne servery sú hardwarovo nezávisle, je možné ich obnoviť do 

akéhokoľvek momentálne dostupného počítača, bez toho, aby bol hardwarovo 

zhodný.  

1.6.2 Virtualizácia desktopov 

Tento variant sa v praxi využíva v dvoch možnostiach. Lokálna virtualizácia, kde je 

pomocou hardwarovej alebo softwarovej virtualizácie spustené pracovné 

prostredie priamo na koncovej stanici [11], alebo vzdialená virtualizácia, ktorá 

znamená implementáciu klient/server. Lokálna virtualizácia umožňuje napríklad 

prevádzku nekompatibilných starších aplikácií alebo môže podporovať na fyzickom 

zariadení súbežnú prevádzku dvoch prostredí, napríklad osobného a firemného. 

Tiež výborne slúži na testovacie účely.  

Vzdialená virtualizácia je model, v ktorom sú klientske operačné systémy 

prevádzkované vo virtuálnych počítačoch na serveri a komunikujú s klientskymi 

zariadeniami [11].  Jednotlivé aplikácie sú spustené na vzdialenom operačnom 

systéme, pričom užívateľ s nimi komunikuje pomocou svojho koncového zariadenia 

(PC, tablet, smartphone). Všetky dáta sa nachádzajú na centrálnom serveri 

a koncové zariadenie slúži len na ovládanie aplikácií. Toto riešenie sa nazýva aj VDI 

(Virtual Desktop Infrastructure). VDI tak poskytuje plne funkčné a prispôsobivé 

pracovné prostredie, pričom správca si zachováva plnú kontrolu nad desktopovým 

počítačom a aplikáciami. Táto technológia je najvhodnejšia pre vzdialených 

pracovníkov, ktorí potrebujú mať prístup k aplikáciám odkiaľkoľvek.  
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1.6.3 Virtualizácia aplikácií  

Virtualizácia aplikácií funguje tak, že pri nej dochádza k vytvoreniu virtuálnych 

vrstiev na pevnom disku, kde sú virtuálne aplikácie nainštalované spolu s ďalšími 

závislosťami, potrebnými na ich beh (napríklad ich knižnice) [6]. Tieto aplikácie 

zdieľajú jadro so systémom hostiteľa, ale zároveň sú izolované ako od procesov 

hostiteľa, tak aj vzájomne od seba. Po ukončení virtualizovanej aplikácie sa zmeny 

na hostiteľskom počítači vrátia do pôvodného stavu, ako pred spustením danej 

aplikácie.  

1.6.4 Virtualizácie sietí  

Pri virtualizácií sietí máme možnosť riadiť šírku pásma jej rozdelením na nezávislé 

kanály, ktoré sú následne pridelené konkrétnym zdrojom [6]. Najjednoduchšou 

formou virtualizácie sietí je virtuálna lokálna sieť (VLAN), alebo v dnešnej dobe 

čoraz populárnejšia virtuálna privátna sieť (VPN). Možná je aj virtualizácia 

sieťových zariadení, ako sú smerovače, prepínače, firewall apod. 

1.6.5 Virtualizácia úložísk  

Virtualizácia úložiska nám poskytuje možnosť pristupovať k úložisku bez ohľadu na 

jeho umiestnenie [6]. Táto technológia transformuje fyzické úložiská na logické 

zobrazenia. Môže ísť o kombináciu hardwaru a softwaru alebo len softwaru. 

Virtualizácia úložísk umožňuje zdieľať fyzické úložisko medzi viacerými servermi 

a agreguje viaceré dostupné fyzické disky do jedného virtuálneho celku. 

Najčastejším využitím sú veľké diskové polia SAN (Storage Area Network) [6]. 

Prípadne sa využíva v poliach RAID (Redundant Array of Independent Disks), pre 

virtuálnu pamäť alebo systémy súborov.  

Výhodou je oddelenie úložiska od fyzického serveru a jeho pripojenie priamo 

k sieti, kde k nemu môžu pristupovať viaceré servery. Okrem technológie SAN sa 

využívajú technológie DAS (Direct Attached Storage) alebo známy NAS (Network-

Attached Storage). 

1.7 Vnorená virtualizácia 

Pri vnorenej virtualizácia bežia na hypervízore ďalšie hypervízory, čím vzniká efekt 

vnorenej virtualizácie (nested virtualization) [12]. Prínos tejto technológie môžeme 

vidieť napríklad pri službe Infrastructure-as-a-Service (IaaS), ktorá umožňuje 

zákazníkovi dostať hypervízor pre spúšťanie vlastného virtuálneho zariadenia, už 

bežiaceho vo virtuálnom prostredí. Podobne môžeme nájsť uplatnenie aj 

v počítačovej bezpečnosti, napríklad pri využití honeypotov (návnady pre útočníka). 
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Na nich môžu byť spustené rootkity (maskovanie škodlivého softwaru) na úrovni 

hypervízora, prípadne IDS systémy. 

1.7.1 Modely 

Pri vnorenej virtualizácií existujú dva teoretické modely, na ktorých môže bežať. 

Prvý model je viac-úrovňová podpora pre vnorenú virtualizáciu [12]. Každý 

hypervízor manažuje prerušenia procesora (trap) pre virtuálne zariadenia, ktoré sú 

priamo nad ním.  

Druhým spôsobom je jedno-úrovňová podpora pre vnorenú virtualizáciu 

[12]. Prerušenia procesora sú riadené hypervízorom na najnižšej úrovni (L0), bez 

ohľadu na ktorej vrstve sa stali (v prípade prerušenia na vrstve L2 sa postupne 

deleguje k  L0, ten ho prípadne presmeruje späť do pôvodnej úrovne).  

Pokiaľ chce hypervízor na úrovni L1 vytvoriť nové virtuálne zariadenie, 

využije štandardné mechanizmy. Keďže nemá najvyššiu úroveň privilégií (ako L0), 

dôjde k prerušeniu a hypervízor na úrovni L1 poskytne špecifikáciu nového 

virtuálneho zariadenia. Táto špecifikácia musí byt preložená hypervízorom na 

úrovni L0 do špecifikácie, ktorú je možné spustiť na dostupnom hardwari. Je nutné 

konvertovať adresný priestor z fyzického adresného miesta hypervízora úrovne 𝐿1 

do fyzického adresného miesta hypervízora úrovne L0. Týmto spôsobom hypervízor 

úrovne L0 multiplexuje hardware medzi vrstvami L1 a novej L2. Pri každom 

prerušení sa hypervízor úrovne L0 rozhoduje, či vyrieši prerušenie sám, alebo ho 

presmeruje do iného hypervízora, ktorý je zodpovedný za virtuálne zariadenie, 

ktoré prerušenie vyvolalo [10].  
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2 VIRTUALIZAČNÉ NÁSTROJE 

Táto kapitola predstaví štyri vybrané virtualizačné nástroje, ktoré budú neskôr 

výkonovo testované. 

2.1 VMware vSphere 

VMware je jedna z dominantných spoločností na trhu virtualizácie, ktorá vytvorila 

prvú virtualizačnú infraštruktúru v odvetví [13]. Vďaka nej môžu firmy vytvoriť, 

manažovať a optimalizovať svoje IT systémy pomocou virtualizácie. Táto 

infraštruktúra poskytuje virtualizáciu, optimalizáciu zdrojov, dostupnosť 

jednotlivých aplikácií, automatizáciu operácií a manažment v jednom balíku. 

Hlavnou platformou pre oblasť virtualizácie serverov je produkt vSphere. Jeho 

architektúru je vidieť na obrázku 2.1. 

 

 
Obr. 2.1 – Virtualizačná infraštruktúra VMware 

 

 Základným prvkom je samotný hypervízor, ktorý je typu 1, priamo sa 

inštaluje na hardware fyzického zariadenia [14]. Celý systém je ovládaný centrálne 
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pomocou programu vCenter Server. Ide o databázovú aplikáciu, ktorá poskytuje 

administrátorom informácie o stave virtuálnych zariadení a umožňuje im vytvárať 

nové virtuálne zariadenia, prípadne ich vypínať a zapínať. 

 Aplikácia vSphere Client je grafické rozhranie, ktoré je taktiež určené na 

správu virtuálnych zariadení. K virtuálnym zariadeniam je možné sa pripájať buď 

priamo, alebo prostredníctvom vCenter Servera [14]. Pomocou vCenter Servera má 

však administrátor viacej možností pre prácu s virtuálnymi zariadeniami.  

Novšie verzie (od verzie 6.5) využívajú už vSphere aplikáciu webového 

rozhrania a aplikácia desktopová prestáva byť podporovaná. No toto webové 

rozhranie už nedisponuje toľkými možnosťami ako vSphere Client pre desktop.  

VMotion 

Ide o funkciu živej migrácie. Umožňuje presun virtuálneho zariadenia z jedného 

fyzického stroja na druhý (aj za behu virtuálneho zariadenia) [14]. Týmto spôsobom 

je možné napríklad vykonať plánovanú údržbu fyzického zariadenia bez nutnosti 

odstavenia poskytovanej služby. 

 Podobná funkcia je Storage VMotion, pri ktorej sa nepresúvajú jednotlivé 

virtuálne zariadenia, ale iba diskový priestor medzi virtuálnymi aj fyzickými 

diskami [14]. 

Distributed Resource Scheduler (DRS) 

DRS automaticky prideľuje prostriedky hostiteľa jednotlivým virtuálnym 

zariadeniam a klastrom (zoskupenie viacerých fyzických zariadení) [14]. 

High Availability (HA) 

Pokiaľ dôjde k chybe na fyzickom zariadení (hostiteľovi), virtuálne zariadenia sa 

reštartujú na inom fyzickom zariadení, čím sa minimalizuje okno, počas ktorého je 

služba nedostupná [14]. 

 Podobne pracuje aj služba Fault Tolerance (FT). Pri nej sú paralelne spustené 

viaceré inštancie virtuálneho zariadenia na rozdielnych fyzických zariadeniach [14]. 

V prípade poruchy prvého hostiteľa, dôjde k prepnutiu na druhý (záložný) fyzický 

stroj, kde beží rovnaké virtuálne zariadenie (zrkadlí sa). Túto funkciu však nie je 

možné prevádzkovať spolu s DRS. 

Konsolidovaná záloha (Consolidated Backup) 

Zahŕňa nástroje pre zálohovanie systému. Najčastejšie sa zálohujú celé virtuálne 

zariadenia formou snímok (snapshot) [14]. Ide o aktuálny obraz stavu zariadenia, 

ktorý je v prípade potreby možné načítať a vrátiť tak zariadenie „späť v čase“ do 

konfigurácie, ktorá bola na zariadení v čase vytvorenia snímky. 
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2.2 KVM 

Kernel Virtual Machine (KVM) je open-source virtualizačná platforma pre OS Linux. 

Ide o modul jadra, ktorý je v prípade potreby vložený do jadra hostiteľského OS [5] 

a umožní Linuxu vykonávať funkciu hypervízora. Je teda nutné mať na natívnom 

stroji operačný systém s Linuxom. 

Obrázok 2.2 znázorňuje architektúru KVM. V bežnom Linuxe všetky procesy 

bežia buď pod užívateľským módom, alebo pod módom kernelu. KVM prináša tretí 

mód – guest mód [15]. Procesy v guest móde majú vlastný užívateľský mód a mód 

kernelu. Tento mód zároveň vykonáva systémové volania hosťovaného zariadenia 

s výnimkou vstupno/výstupných (I/O) operácií, ktoré bežia pod užívateľským 

módom. Pre dosiahnutie plnej virtualizácie využíva technológie AMD-V a Intel VT. 

Umožňuje vytvárať virtuálne zariadenia, ktorých hosťujúci OS nie je modifikovaný. 

 

 

Obr. 2.2 – Architektúra KVM 

 

 Podporovaná je aj paravirtualizácia pomocou modulu virtio [15]. Ide 

o frontend moduly (predné moduly) zabudované do kernelu (jadro) hostiteľa, na 

ktoré sa priamo naviažu backend moduly hardwaru v kerneli hostiteľa. Výhodou je 

urýchlenie komunikácie medzi virtuálnym zariadením a fyzickým hardwarom.  

 Prostredie KVM je buď konzolové alebo grafické. Ako grafické rozhranie slúži 

program VirtManager [5]. Pri konzolovom rozhraní ide o upravenú verziu QEMU 

rozhrania. Grafické rozhranie je možné tunelovať pomocou SSH alebo priamo 

pomocou VNC. 

 Podporované funkcie sú napríklad snapshoty [5], živá migrácia, pridávanie 

a odoberanie zariadení za chodu a podobne. Zaujímavou funkciou je možnosť 

pridávať a odoberať pridelené procesory za chodu systému. 
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2.3 Citrix XenServer 

Virtualizačná platforma známa využitím paravirtualizácie [5], ktorá bola na trhu ako 

prvá. Dokáže však využívať aj plnú virtualizáciu, pri ktorej nie je nutná úprava 

hosťovaného OS. Využíva sa hardwarová akcelerácia virtualizácie pomocou AMD-

V/Intel VT. Pre vzdialenú správu slúži program XenCenter alebo webové rozhranie. 

Ide o hypervízor 1. typu. Architektúra XenServeru je znázornená na obr. 2.3. 

 

 
Obr. 2.3 – Architektúra XenServera [16] 

 

Využíva členenie na domény. Hlavnou doménou je Domain0 [5], ktorá má priamy 

prístup k hardwaru. Tá je sama o sebe privilegované virtuálne zariadenie bežiace 

nad hypervízorom (Xen). Obsahuje optimalizovanú inštanciu Linuxu, vďaka čomu 

môže využívať štandardné open-source ovládače pre OS Linux, tým zabezpečuje 

širokú podporu hardware. V nej sa spúšťa Xen daemon (xend), ktorým ovládame 

samotný hypervízor. Ďalšie domény sú jednotlivé virtuálne zariadenia. 

 Podporované funkcie sú podobné ako pri KVM – živá migrácia, dynamické 

prideľovanie zdrojov, snapshoty a podobne [5].  

Komunitná verzia XenServer neobsahuje podporu poskytovanú firmou Citrix 

[17]. Oproti tomu, Enterprise edícia od Citrixu obsahuje dodatočné funkcie ako 

napríklad GPU virtualizáciu alebo službu Live-Patching (aplikovanie patchu pre 

hypervízor bez vypnutia alebo prerušenia virtuálnych zariadení). 
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2.4 Microsoft Hyper-V 

Hypervízor sa nachádza vo viacerých produktoch firmy Microsoft ako Windows 

Server alebo Windows 10 [14]. Vyžaduje CPU s podporou virtualizácie (AMD-V, Intel 

VT) a x64.  Architektúra Hyper-V je na obrázku 2.4 

 

 
Obr. 2.4 – Architektúra Hyper-V 

 

Základným prvkom Hyper-V je partícia [18]. Ide o logickú jednotku izolácie, 

v ktorej bežia jednotlivé operačné systémy. Hyper-V musí obsahovať minimálne 

rodičovskú partíciu. V nej beží hostový operačný systém (najčastejšie Windows 

Server) ktorý obsahoval podporu Hyper-V. Po samotnej inštalácií Hyper-V sa 

hostový OS presunie nad samotný hypervízor, akoby bežal v ňom ako niektoré 

virtuálne zariadenie. Rodičovská partícia má však priamy prístup k fyzickému 

hardwaru (nemusí komunikovať prostredníctvom hypervízora). Okrem toho 

vytvára partície potomkov (jednotlivé virtuálne zariadenia) prostredníctvom 

hypercall API. Partície potomkov nemajú priamy prístup k fyzickému hardware 

zariadenia. Komunikáciu s ním sprostredkováva hypervízor. Podobne pre prístup 

k virtuálnym zariadeniam je nutná komunikácia s rodičovskou partíciou 

prostredníctvom hypervízora alebo VMBus (komunikačný kanál pre komunikáciu 

medzi partíciami). Rodičovská partícia obsahuje VSP (Virtualization Service 

Provider), ktorý obsluhuje požiadavky na prístup k zariadeniam. Na opačnej strane, 

virtuálne zariadenia obsahujú VSC (Virtualization Service Consumer), ktorý 
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presmeruje požiadavky na prístup k zariadeniam do modulu VSP prostredníctvom 

VMBus kanála. 

 Pre zlepšenú komunikáciu medzi virtuálnym zariadením a fyzickým 

hardwarom Hyper-V využíva integračné služby [14]. Ide o balík pre podporované 

OS, ktorý sa nainštaluje do hosťovaného OS, prípadne ich sám obsahuje. 

 Hyper-V je primárne určený pre hosťovanie OS od firmy Microsoft, avšak je 

možné vytvárať virtuálne zariadenia aj s iným OS, napr. Ubuntu alebo Debian [14]. 

 Podporované funkcie sú podobné ako pri vSphere alebo KVM. Napríklad je 

možné jednotlivým virtuálnym zariadeniam priradiť minimálnu a maximálnu 

pamäť, ktorú automaticky a dynamicky spravuje Hyper-V v zadanom rozsahu [14]. 
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3 TESTOVANIE HYPERVÍZOROV  

V tejto časti sú popísané vykonané testy na základe testovacieho scenára a použitia 

zvoleného testovacieho nástroja. 

3.1 Sysbench 

Ide o voľne dostupný, modulárny, multiplatformový a viacvláknový program na 

hodnotenie výkonnosti operačných systémov [19]. Medzi možné testované 

parametre patrí: 

• Súborový I/O výkon 

• Výkonnosť plánovača 

• Rýchlosť prístupu k pamäti 

• Výkonnosť POSIX vlákien 

• Výkonnosť databázového servera 

• Výkon CPU 

Princíp testovania je založený na vytvorení paralelných vlákien ktoré 

vykonávajú požiadavky vzhľadom na vykonávaný test [19]. Výsledná záťaž na 

systém je syntetická. 

 Pri teste CPU, jednotlivé vytvorené vlákna počítajú prvočísla až do hodnoty 

špecifikovanej parametrom –cpu-max-prime [19]. Pri výpočtoch sa využívajú 

výhradne 64-bitové celé čísla. Všetky vlákna bežia paralelne, až kým neuplynie 

nastavený maximálny čas alebo maximálny počet požiadaviek. 

 Test plánovača je navrhnutý na testovanie stavu, kedy je spustené veľké 

množstvo vlákien súčasne, spolu s mutexami (vzájomné vylúčenie – ide o špeciálny 

zámok využívaný pri paralelnom programovaní, ktorý umožňuje vždy iba jednému 

vláknu vstup do chránenej sekcie). Každé vlákno uzamkne svoj mutex, vyvolá 

volanie yield, ktoré požiada plánovač aby ho zastavil a vložil na koniec fronty [19]. 

Keď dôjde na rad, odomkne mutex a celý proces sa opakuje. 

 Pri teste POSIX vlákien, každé spustené vlákno uzamkne pre seba mutex iba 

na krátky čas a následne ho odomkne [19]. Zmysel testu je výkonnosť 

implementácie mutexu. 

 Test pamäte alokuje zásobník pamäte a následné z nej sekvenčne číta alebo 

do nej zapisuje podľa veľkosti ukazovateľa (buď 32 alebo 64 bitov) [19]. 

 Test I/O má viaceré možnosti. Najprv je možné vytvoriť špecifikovaný počet 

súborov o špecifickej veľkosti [19]. Následne na nich bežia určené operácie (napr. 

sekvenčné čítanie/zápis, náhodné čítanie/zápis a podobne). Je možnosť aj 

vykonávania kontrolného súčtu pri každom zápise/čítaní (parameter –validate). 
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 Pri teste databázového servera sa najprv vytvorí špecifická tabuľka 

v testovanej databáze, ktorá sa naplní požadovaným počtom riadkov [19]. Následne 

každé vlákno vykoná SQL výraz, ktorým získa hodnotu náhodného riadku (je možné 

zvoliť aj iný výraz). Pri pokročilejšom teste sa výraz vykonáva v transakcií. 

3.2 Testovacie prostredie 

Všetky virtualizačné platformy boli testované na zariadení s procesorom Intel i5-

680 @3,6 GHz. Jednotlivé hostiteľské operačné systémy boli nainštalované z USB 2.0 

kľúča a následne bootovali zo SATA disku. Konfigurácia jednotlivých virtuálnych 

zariadení bola minimálna, inštalované boli iba nevyhnutné balíky.  

Vo všetkých platformách bol nainštalovaný ako virtualizovaný OS Debian 

v najnovšej verzií 9.2. Debian bol zvolený najmä pre jeho časté uplatnenie ako 

webový server, a pre jeho stabilitu či flexibilnú inštaláciu bez zbytočných balíkov,  

ako GUI a podobne. 

3.3 Testovaný scenár 

Ako testovací nástroj nám poslúžil sysbench, ktorý zvláda viaceré testy vrátane 

testov CPU, čítanie/zápis na disk alebo výkon databáz. V rámci nášho testovania sme 

využili práve test CPU, ktorý spočíva v overovaní každého čísla (až do 

maximálneho), či je prvočíslom. Každé číslo n je delené číslom od 2 do √𝑛. Pokiaľ je 

zvyšok po delení 0, overí sa ďalšie číslo v poradí. CPU test v nástroji sysbench 

spúšťame nasledujúcim príkazom: 

root@server:~#: sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run    
Parametrom --test nastavíme, že chceme spustiť test CPU, --cpu-max-prime 

nastaví maximálne testovacie číslo na 20000. Tento test vyťaží procesor zariadenia 

(1 vlákno) na 100%, čím simulujeme syntetickú prácu na zariadení. 
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3.4 Metodika hodnotenia výkonnosti 

Vzorový výstup z programu sysbench vyzerá nasledovne: 

root@server1:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run 

sysbench 0.4.12:  multi-threaded system evaluation benchmark 
 
Running the test with following options: 
Number of threads: 1 

 
Doing CPU performance benchmark 
 
Threads started! 

Done. 
 
Maximum prime number checked in CPU test: 20000 
 

Test execution summary: 
    total time:                          23.8724s 
    total number of events:              10000 
    total time taken by event execution: 23.8716 

    per-request statistics: 
         min:                                  2.31ms 
         avg:                                  2.39ms 
         max:                                  6.39ms 

         approx.  95 percentile:               2.44ms 
 
Threads fairness: 
    events (avg/stddev):           10000.0000/0.00 

    execution time (avg/stddev):   23.8716/0.00 
 

Výpis 3.1 – Vzorový výstup sysbench 

 

Najdôležitejší parameter pri tomto testovaní je priemerný čas na jednu 

požiadavku (avg). Ideálne výsledky sú výsledky s čo najmenším časom. Nižší čas 

znamená vyšší výkon aj to, ako dobre vie virtualizačná platforma zabezpečiť 

komunikáciu medzi virtualizačným systémom a fyzickým hardwarom zariadenia.  

3.5 Inštalácia VMware vSphere 

VSphere nainštalujeme pomocou flash disku s inštalačným .iso súborom stiahnutým 

z oficiálnych webových stránok. Inštalácia je priamočiara a jednoduchá, vyžadované 

sú iba bežné voľby, na akú partíciu sa má vSphere nainštalovať alebo rozloženie 

klávesnice. Po inštalácií sa vSphere reštartuje a je pripravený na použitie. Na jeho 

konfiguráciu využijeme prehliadač, pomocou ktorého je možné sa vzdialene pripojiť 

na IP adresu zariadenia, kde beží vSphere. 
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 Konfigurácia virtuálnych strojov prebieha pomocou jednoduchého 

sprievodcu, ktorý užívateľa prevedie celým inštalačným procesom. Pre konfiguráciu 

základných parametrov systému, ako počet CPU, veľkosť RAM a disku, je potrebné 

nahrať inštalačný obraz (.iso) alebo obraz disku (.vdmk). Nahrávanie súborov na 

vSphere server je sprostredkované webovou aplikáciou. VSphere natívne podporuje 

otvorený formát OVF (Open Virtualization Format). To znamená, že celý proces 

konfigurácie virtuálneho stroja  môže byť zefektívnený nahraním .ova alebo .ovf 

súborov a ich následným rozbalením. 

3.6 Inšalácia XenServer 

Inštalácia XenServeru je podobná ako pri vSphere. Spustíme inštaláciu pomocou 

flash disku s inštalačným .iso súborom. Pri samotnej inštalácií je nutné zvoliť viacero 

možností, ako typ inštalačného média, partíciu pre inštaláciu, prípadne doplnky, ako 

sú rozširujúce balíčky alebo kontrola integrity inštalačného média. Nutná je 

konfigurácia siete, buď staticky alebo pomocou DHCP servera. Podobným spôsobom 

sa nastavuje DNS a NTP server. Po dokončení inštalácie je možná konfigurácia 

priamo na zariadení. 

 Pre vytváranie virtuálnych zariadení môžeme využiť nástroj XenCenter, 

pomocou ktorého sa vzdialene pripojíme na zariadenia so spusteným XenServerom. 

XenCenter poskytuje grafické rozhranie pre správu celého systému, ako aj 

vytváranie nových virtuálnych zariadení. 

 Konfigurácia virtuálnych strojov prebieha pomocou aplikácie XenCenter. 

Sprievodca inštaláciou najprv vyžiada nastavenie základných parametrov systému 

(CPU, RAM, disk) a následne vyzve k výberu inštalačného média (.iso). V tejto chvíli 

má XenCenter k dispozícii len svoje úložisko. Pre využitie vlastného inštalačného 

obrazu je nutné XenCenter pripojiť pomocou Samby (CIFS) k  úložisku počítača 

dostupného v lokálnej sieti. Na systémoch s OS Windows je potrebné priečinok 

s obrazom pre lokálnu sieť zdieľať.   

3.7 Inštalácia KVM 

KVM inštalujeme na fyzický server s operačným systémom Debian 9. Pre 

jednoduchosť a názornosť používame pre všetky scenáre jemu určené príkazy. Pre 

spustenie správcu virtuálnych strojov (virt-manager) taktiež využívame OS Debian 

9, v tomto prípade s grafickým rozhraním (GUI). K inštalácii KVM na server zadáme 

nasledujúci príkaz: 

root@server:~#: apt install -y qemu-kvm libvirt-clients libvirt-daemon-system  
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Podobným spôsobom nainštalujeme aplikáciu s grafickým rozhraním pre správu 

virtuálnych strojov na klienta: 

root@client:~#: apt install -y virt-manager  
V tomto momente je ako na klientskej, tak na serverovej strane nainštalovaný KVM. 

Následne pristúpime k samotnej konfigurácii komunikácie medzi týmito dvoma 

stranami.  

Ako prvý krok je potrebné zabezpečiť SSH pripojenie medzi oboma strojmi, 

a to tak, aby prihlasovanie prebiehalo pomocou vzájomne vymenených verejných 

kľúčov. Ak SSH server ešte nainštalovaný na serveri nie je,  dodatočne ho 

nainštalujeme pomocou: 

root@server:~#: apt install -y openssh-server   
Pri inštalácii dôjde k vygenerovaniu verejného i súkromného kľúča pomocou RSA 

[20] alebo ECDSA [21]. Tieto kľúče sú následne uložené v: /root/.ssh/. 

KVM sa na strane servera musí spúšťať a spravovať pomocou najvyššieho 

oprávnenia (root), preto je potrebné tomuto užívateľovi povoliť vzdialený prístup 

do systému. OpenSSH server v predvolenom stave nedovoľuje prihlásenie pomocou 

účtu root, to je potrebné povoliť úpravou súboru: /etc/ssh/sshd_config. 

root@server~#: nano /etc/ssh/sshd_config 
– PermitRootLogin without-password 

+ PermitRootLogin yes  
Pre načítanie novej konfigurácie je potrebné OpenSSH server reštartovať pomocou 

príkazu: 

root@server~#: service ssh restart  
 V tomto momente je možné presunúť sa na stranu klienta. Aplikácia virt-

manager sa k serveru pripája pomocou SSH, no vyžaduje autorizáciu pomocou 

verejného kľúča. Najprv vygenerujeme potrebnú dvojicu kľúčov (súkromný 

a verejný kľúč), pre užívateľa:  

user@client~#: ssh-keygen  
Všetky nasledujúce voľby je možné odsúhlasiť stlačením klávesy Enter. Takto 

vygenerované kľúče je potrebné nahrať na server týmto príkazom: 

user@client~#: ssh-copy-id root@IP_ADRESA_SERVERU  
Ďalej budeme vyzvaní k zadaniu hesla pre užívateľa root na serveri. Je nutné kľúč 

pre užívateľa root nahrať, v opačnom prípade nebude mať aplikácia virt-manager 

dostatočné oprávnenie.  

 Samotný virt-manager spúšťame príkazom:  

user@client:~#: virt-manager  
Následne sa spustí grafická aplikácia pre správu QEMU-KVM. V hornej lište 

klikneme na File -> Add Connection, vyberieme QEMU/KVM, zaškrtneme Connect to 

remote host, ako metódu zvolíme SSH, username vypíšeme root a ako hostname 

vypíšeme IP adresu (prípadne DNS názov) servera. 
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Obr. 3.1 – Pripojenie k serveru (KVM) 

 

Môžeme zaškrtnúť políčko autoconnect a klikneme na tlačidlo Connect.  

V tejto chvíli sme k serveru pripojení a môžeme vytvoriť nový virtuálny stroj. 

Po spustení sprievodcu inštalácie je prvým krokom výber inštalačného média. Tu je 

možností viacero. Táto práca sa bude zaoberať inštaláciou pomocou lokálneho 

obrazu (lokálne na serveri). Pre tento účel je potrebné inštalačný obraz na server 

prekopírovať. Predvolený priečinok s obrazmi sa nachádza v: /var/lib/libvirt 

/images/. Obraz disku môžeme prekopírovať napríklad pomocou aplikácie WinSCP 

pre OS Windows, ak používame OS Linux, odkaz je možné prekopírovať 

nasledujúcim príkazom:  

user@client~#: scp root@SERVER_IP:obraz.iso /var/lib/libvirt/images/  
Obraz je server prekopírovaný a jeho zvolenie je inštalačným sprievodcom 

umožnené. Vyberáme typ OS, veľkosť CPU, pamäť RAM a HDD. V poslednom kroku 

je potrebné nastaviť sieťové pripojenie. Pre zjednodušenie postačí nechať 

prednastavenú hodnotu – NAT. V prípade produkčného nasadenia KVM je 

bezpodmienečne potrebné nastavenie sieťového mostu bridge. Ten je možné 

nastaviť inštalovaním balíka bridge-utils: 

root@server~#: apt install -y bridge-utils  
Nový most vytvoríme pomocou:  

root@server~#: brctl addbr br0  
Do tohto sieťového mostu pripojíme predvolené rozhranie (Predpokladáme, že 

predvolené sieťové rozhranie sa nachádza na eth0). 

root@server~#: brctl addif br0 eth0  
 Samotná inštalácia KVM je možná aj bez grafického rozhrania, avšak takýto 

postup je náročnejší a nie príliš užívateľsky prívetivý. 
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3.8 Inštalácia Hyper-V 

Hypervízor Hyper-V budeme spúšťať na zariadení s Windows Server 2012. Prvým 

krokom je pridanie podpory pre Hyper-V vo Windows Serveri. Túto funkcionalitu 

pridáme pomocou utility Server Manager. Pri tejto inštalácií je možné hneď vytvoriť 

Virtuálny Switch, ktorý bude nevyhnutný pre komunikáciu virtuálnych zariadení 

s internetom, prípadne môžeme tento krok preskočiť a switch vytvoriť až pri 

inštalácií samotného virtuálneho zariadenia. Podobne je možné povoliť živú 

migráciu už pri inštalácií Hyper-V. 

 Inštalácia virtuálneho stroja prebieha v závislosti na zvolenej serverovej 

platforme. V prípade konfigurácie virtuálneho stroja na serveri s nainštalovaným 

Server Core (inštalácia Windows servera bez grafického rozhrania) prebieha 

konfigurácia na klientskom zariadení pomocou aplikácie Hyper-V Manager. Táto 

aplikácia je súčasťou systému Windows 10 Pro a je možné ju jednoducho aktivovať 

pomocou príkazu v PowerShelli: 

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All  

 V prípade inštalácie Windows Servera s grafickým rozhraním môžeme 

využiť ku konfigurácii vzdialenú plochu alebo fyzický terminál. Aplikáciu Hyper-V 

Manager môžeme použiť i pri tejto voľbe inštalácie Windows Servera.  

 Samotná inštalácia virtuálneho stroja vo vnútri Hyper-V je veľmi jednoduchá. 

Sprievodca inštaláciou nás prevedie nastavením základných parametrov 

virtuálneho stroja (CPU, RAM, HDD) a vyžiada si inštalačný obraz (.iso). Inštalačný 

obraz nie je potrebné nikam nahrávať , je možné ho vybrať priamo z klientskeho 

počítača.  
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4 VÝSLEDKY 

Namerané hodnoty sú zobrazené v tabuľke 4.1 a obr. 4.1. Jednotlivé platformy 

s výnimkou Hyper-V dosiahli takmer rovnaké časy. VMware vSphere dosiahol 

najrýchlejší čas (s využitím Intel VT). XenServer, ktorý bol o približne 2% pomalší 

ako KVM, nevyužíval paravirtualizáciu, spoliehal sa iba na hardwarovo asistovanú 

virtualizáciu, podobne ako vSphere. Hyper-V dosiahol najhorší výsledok. Všetky 

testované platformy s výnimkou Hyper-V využívali technológiu Intel VT pre 

hardwarovo asistovanú virtualizáciu. 

Natívny (fyzický stroj bez virtualizácie), na ktorom bežal rovnaký Debian ako 

vo virtualizovaných zariadeniach, dosiahol veľmi podobné výsledky ako jednotlivé 

virtualizačné platformy (s výnimkou Hyper-V). Réžia pri XenServer, vSphere aj KVM 

je minimálna (natívny stroj bol oproti najrýchlejšiemu vSphere rýchlejší o približne 

1%). 

 

Tab. 4.1 – Namerané hodnoty 

Platforma 
Vmware 

Vsphere 
Citrix 

XenServer 
KVM Hyper-V 

Natívny 

stroj 

Čas [ms] 2,03 2,08 2,04 5,42 2,01 

 

 
Obr. 4.1 – Graf porovnania virtualizačných platforiem 
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Rozdiely medzi jednotlivými platformami (s výnimkou Hyper-V) sú 

minimálne a môžeme ich označiť za rovnaké. 

 Práca s platformami Vsphere, XenServer aj Hyper-V bola veľmi intuitívna 

a samotná inštalácia platforiem ako aj virtuálnych zariadení nepredstavovala 

problém. Všetky tri disponujú prehľadným a dobre spracovaným grafickým 

rozhraním. Naopak pri využívaní KVM sa vyskytlo veľa problémov s vytváraním 

virtuálneho zariadenia a táto platforma zabrala najviac času pri konfigurácií. Práca 

s KVM v termináli nie je veľmi intuitívna, nakoľko je nutné nastavenie viacerých 

parametrov a pre menej skúseného užívateľa to môže byť veľký problém. Po 

doinštalovaní GUI ku KVM sa pracovalo výrazne lepšie a samotná inštalácia 

virtuálneho zariadenia bola priamočiara.  

  

4.1 Výber platforiem pre vnorenú virtualizáciu 

Nasledujúce kapitoly budú venované implementácií vnorenej virtualizácie. Pre 

ďalšie testovanie bolo potrebné zvoliť vhodné platformy. Pre výsledok 

predchádzajúcich testov bol z testovaných platforiem vylúčený Hyper-V. Ostatné 

platformy dosiahli približne rovnaké výsledky. Všetky zostávajúce platformy 

podporujú vnorenú virtualizáciu, a preto boli vhodnými kandidátmi na ďalšie 

testovanie.  
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5 VNORENÁ VIRTUALIZÁCIA 

Na základe výberu hypervízorov v predošlej kapitole sa táto kapitola zaoberá ich 

testovaním. Všetky tri vybrané hypervízory, konkrétne VMware vSphere, Citrix 

XenServer a KVM, boli postupne nainštalované priamo na hardware (L0). V každom 

jednom z nich sa následne spúšťali ďalšie tri vnorené hypervízory (L1). Ako vrstva 

L2 opäť poslúžil OS Debian s programom sysbench na meranie záťaže procesora ako 

v predošlom meraní. Jednotlivé vrstvy sú pre lepšie pochopenie znázornené na 

obrázku 5.1. 

 

Obr. 5.1 – Virtualizačné vrstvy 

5.1 Citrix XenServer 

Prvým testovaným hypervízorom bol Citrix XenServer. Pri inštalácií ostatných 

hypervízorov na vrstvu L1 bolo potrebné niekoľko konfigurácií. Aby bolo možné 

vôbec vnorene virtualizovať v tomto hypervízore, bolo potrebné v príkazovom 

riadku ako root povoliť vnorenú virtualizáciu pre konkrétny hypervízor [22]. To sa 

vykonalo príkazom, kde UUID je ID konkrétneho hypervízora, ktorý spúšťame na 

vrstve L1: 

root@xen:~# xe vm-param-set uuid=<UUID> platform:exp-nested-hvm=true 

 Pri inštalácii Xenu na vrstvu L1 pri zvolení jediného jadra procesora a dvoch 

vlákien pre tento hypervízor nebolo potrebné žiadne špeciálne nastavovanie 

a inštalácia spoločne so spustením prebehla bezproblémovo. KVM v tomto prípade 

nevyžadoval ani špecifickú voľbu jadier. Niekoľko problémov však nastalo pri 

inštalácií vSphere. Pri inštalácií bolo zvolené jedno jadro s dvoma vláknami. 

Objavenou vlastnosťou vSphere bolo, že potrebuje aspoň 8 GB pamäte RAM, 

v opačnom prípade sa inštalácia ani neuskutoční. Ako ďalšie bolo nutné vyriešiť 
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problém so sieťovou kartou. VMware vSphere je známy tým, že potrebuje sieťovú 

kartu firmy Intel. To sa dalo vyriešiť len editovaním konfiguračného súboru 

v XenServeri na vrstve L0: 

root@xen:~# nano /usr/libexec/xenopsd/qemu-dm-wrapper 

Bolo potrebné nastaviť, aby sa v jadre systému vždy zvolila sieťová karta Intel 

e1000. Pod def main(argv): riadok bol pridaný: 

def main(argv): 

+ argv = [arg.replace(‘rtl8139′,’e1000’) for arg in argv] 

Týmto sa zaistilo, že pri spustení virtuálneho stroja sa nahradí všetok výskyt 

kľúčového slova rtl8139 v parametroch argv za e1000. Keďže ide o spúšťací skript, 

táto zmena sa dotkne všetkých virtuálnych zariadení. Bohužiaľ to nebol posledný 

problém, ktorý sa vyskytol. Pri spustení virtuálneho stroja nastal problém s CPUID. 

Vyžadovalo sa zamaskovať CPU emuláciu v Xene. To sa však žiadnym spôsobom 

nepodarilo (verzia XenServeru od firmy Citrix túto funkciu nemá, na rozdiel od 

komunitnej verzie), a preto sa vSphere na Citrix XenServer nepodarilo nainštalovať. 

Na ostatné hypervízory na vrstve L1, ktorých inštalácia prebehla úspešne, sa 

postupne nainštaloval na vrstvu L2 Debian, na ktorom sa vykonali testy CPU. Z grafu 

(obr. 5.2) je možné vidieť, že vnorený XenServer dosiahol lepšie výsledky ako KVM. 

Ak porovnáme výsledky testovania samostatných hypervízorov (obr. 4.1), tak je 

vnorený XenServer len o ∼4% pomalší. Pridaná úroveň virtualizácie teda pre Xen 

neznamenala výrazné zmeny a zachoval si veľmi dobré výsledky. Vnorený KVM je 

však ∼2,7-krát pomalší než ako samostatný hypervízor.  

Modifikácia spúšťacieho skriptu sa ale nedá považovať za plnohodnotné 

riešenie problému so sieťovou kartou. Tým, že Citrix XenServer s touto eventualitou 

nepočíta (ešte z doby prevzatia komunitnej verzie), nie je možné toto riešenie  pre 

stabilné firemné nasadenie odporučiť.  
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Obr. 5.2 – Vnorená virtualizácia – XenServer 

5.2 KVM 

Inštalovanie hypervízorov na vrstvu L1 v tomto hypervízore prebehlo 

najúspešnejšie. Na základe skúseností pri predošlom hypervízore, bolo opäť 

potrebné povoliť vnorenú virtualizáciu [23]. Vo východiskovom nastavení bola 

vnorená virtualizácia zakázaná, čo bolo overené výpisom súboru nested: 

root@kvm:~# cat /sys/module/kvm_intel/parameters/nested 

N 

Výpis hodnoty „N“ znamenal, že je nutné vnorenú virtualizáciu povoliť. To sa 
vykonalo príkazom: 
root@kvm:~# echo 'options kvm_intel nested=1' >> /etc/modprobe.d/qemu-
system-x86.conf 
V tomto momente je virtualizácia povolená. Zostáva vyriešiť natavenie siete.  Kvôli 

filtrovaniu MAC adries nie je možné v KVM pripojovanie siete pomocou adaptéra 

v bridge móde. Ide o ochranný prvok KVM, ktorého účelom je zabrániť útokom 

založených na zmene MAC adresy (napr. ARP spoofing). V momente, keď hypervízor 

bežiaci nad KVM (L1) vygeneruje MAC adresu pre Debian (L2), ktorý v ňom beží, 

KVM na vrstve L0 (konkrétne MAC filter) nedovolí tejto novej adrese komunikovať 

so sieťou, nakoľko ju považuje za MAC adresu niekoho iného (potencionálneho 

útočníka). Riešením v tomto prípade bolo vo voľbe sieťovej karty dedikovať sieťovú 

kartu pomocou funkcie passthrough: 
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root@kvm:~# virsh edit debian9 
<cpu mode='host-passthrough'> 
Následne bolo možné inštalovať jednotlivé hypervízory. Pri inštalovaní Xenu bolo 

potrebné zvoliť dve jadrá systému. Keďže Xen neumožňuje sieťové pripojenie NAT 

aj tu bolo potrebné dedikovať sieťovú kartu. 

Inštalácia VMwaru sa niesla v rovnakej atmosfére ako pri inštalácii na 

XenServer potrebných 8 GB RAM, dve jadrá a sieťová karta e1000. Opäť sa 

dedikovala sieťová karta, kvôli NAT.  

V KVM už nebolo potrebné ani samotné dedikovanie sieťovej karty 

a inštalácia prebehla úspešne. Výsledky všetkých troch vnorených hypervízorov je 

možné vidieť na obrázku 5.3. Takmer rovnaké výsledky dosiahli vnorený KVM 

a vSphere. Trochu horšie, no stále veľmi dobre dopadol XenServer. Oproti 

samostatným hypervízorom sú len o ∼2-3% pomalšie (XenServer o ∼15%).  

Vnorená virtualizácia v KVM sa dá taktiež považovať za úspešnú.  

 

 
Obr. 5.3 – Vnorená virtualizácia – KVM 

5.3 VMware vSphere 

Na začiatok je potrebné sa zmieniť, že už pre samotnú virtualizáciu musí počítač 

obsahovať Intel sieťovú kartu a minimálne 8 GB RAM. Ak uvažujeme o vnorenej 

virtualizácii hypervízora VMware vSphere na vrstvu L1, je potrebné počítať s réžiou 

hypervízora na vrstve L0. Tento hypervízor (L0) sám spotrebováva cca 1,5 GB RAM, 

a ak by disponoval operačnou pamäťou 8 GB, znamenalo by to pre vnorený 

hypervízor (L1) nedostatok operačnej pamäte (zostatok 6,5 GB, pre správne 
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fungovanie však potrebných aspoň 8 GB). Z tohto dôvodu je potrebné,  aby 

hostiteľský systém L0 disponoval veľkosťou operačnej pamäte aspoň 10 GB. 

 Aj v tomto prípade vSphere vyžadoval pre všetky vnorené hypervízory 

povoliť vnorenú virtualizáciu, čo sa jednoducho aplikovalo zaškrtnutím políčka 

v nastavení hypervízora (obr. 5.4). 

 

 

Obr. 5.4 – Povolenie vnorenej virtualizácie vo vSphere 

 

Pri inštalácií XenServeru boli zvolené dve jadrá procesora. Inštalácia vSphere 

prebiehala už spomenutým spôsobom. Potrebná sieťová karta e1000, 8GB RAM atď. 

Avšak pri vnorenej virtualizácii KVM nastali problémy. Samotný hypervízor sa 

podarilo bez problémov nainštalovať, no problém nastal pri inštalácii Debianu na 

vrstvu L2. Pri detekcii hardwaru došlo k 100 % vyťaženiu procesora a stroj zamrzol 

s vypísanou hláškou:  

cpu#0 stuck for 23s.  

Po niekoľkých minútach stroj vypísal hlášku, že nebol schopný hardware detekovať. 

Následne vyžiadal zvolenie ovládača pre sieťovú kartu zo zoznamu. Po akomkoľvek 

pokuse zvoliť sieťový ovládač znova došlo k zamrznutiu. Táto chyba je veľmi 

diskutovaná na diskusných fórach na internete, kde niektorí radia zamaskovať CPU. 

Bohužiaľ v testovanej verzii 6.5 nie je táto funkcionalita k dispozícii. Táto 

funkcionalita je v desktopovej verzii vSphere klienta pre Windows, no ani po týchto 

pokusoch a zamaskovaní CPU sa nepodarilo Debian ani žiadnu inú distribúciu 

nainštalovať. Inštalácia sa vždy zasekla a využitie procesora stúplo na 100%.  

Hypervízory, u ktorých sa vnorená inštalácia podarila, boli následne opäť 

otestované. Výsledky je možné vidieť na obrázku Obr. 5.5 – Vnorená virtualizácia – 

vSphere. Z obrázku je veľmi jasne vidieť, že testované hypervízory majú takmer 

rovnaké výsledky a oproti ich samostatnej inštalácii sa líšia len o ∼4% (vSphere) a 

∼0,05% (XenServer).  
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Obr. 5.5 – Vnorená virtualizácia – vSphere 

 

5.4 Vzájomná kompatibilita hypervízorov 

Na základe merania bola vytvorená prehľadnú tabuľku (tab. 5.1), zobrazujúca 

vzájomnú kompatibilitu medzi hypervízormi. 

 

Tab. 5.1 – Kompatibilita hypervýzorov 

 L1 hypervízor 

  KVM XenServer vSphere 

L
0

 

h
yp

er
v

íz
o

r KVM ✓ ✓ ✓ 

XenServer ✓ ✓ ✗ 

vSphere ✗ ✓ ✓ 

 

  

2,11 2,09

0,5

1

1,5

2

2,5

3

vSphere XenServer

Č
as

 [
m

s]

Vnorený hypervízor

VMware vSphere



 36 

6 ZÁVER 

Teoretická časť práce sa venuje problematike virtualizácie. Predstavené sú 

rozdelenia jednotlivých druhov hypervízorov, typy a oblasti virtualizácie aj 

bezpečnostné hrozby. Podrobne sú rozobrané funkcie poskytované jednotlivými 

virtualizačnými platformami VMware vSphere, Citrix XenServer, KVM a Microsoft 

Hyper-V. 

 Praktická časť sa venuje spôsobu vykonávania testov. Predstavený je 

program sysbench, pomocou ktorého sa testy vykonávali. Uvedená je aj metodika 

vyhodnocovania výsledkov, testovacie prostredie a scenár. Pri jednotlivých 

platformách je popísaný priebeh inštalácie a základnej konfigurácie. 

 V prvej testovacej časti sú vyhodnotené a interpretované výsledky získané 

v predchádzajúcej kapitole. Namerané hodnoty boli vysvetlené a pre lepšiu 

názornosť spracované formou grafu.  

Na základe výsledkov merania boli najvhodnejšie hypervízory podrobené 

vnorenej virtualizácií. Pri meraní však nebolo možné sprevádzkovať všetky 

kombinácie hypervízorov pre technické problémy (vnorená virtualizácia je stále 

v experimentálnej podobe a problémy sa dali očakávať). Merania, ktoré boli 

vykonané dopadli úspešne, jednotlivé vnorené hypervízory stratili rádovo jednotky 

percent výkonu (v priemere približne 4%). Najlepšie dopadol produkt VMware 

vSphere. Oba vnorené hypervízory (VMware vSphere a XenServer) stratili na 

výkone najmenej oproti iným platformám. Nevýhodou VMwaru je problém 

s inštaláciou KVM, ktorý sa nepodarilo uviesť do prevádzky. Platformy KVM 

a XenServer obstáli takmer rovnako ako VMware vSphere. Tak ako v KVM nastalo 

2,7 násobné spomalenie XenServeru,  došlo k spomaleniu aj pri KVM v XenServeri, 

ktoré bolo o 15%. Za zmienku stojí fakt, že iba KVM bol schopný vnoriť všetky 

zvyšné hypervízory. 

Pre realizáciu vnorenej virtualizácie v komerčnom/produkčnom prostredí 

by som vzhľadom k stabilite, jednoduchosti a výsledkom testovania navrhla 

vnorenú virtualizáciu produktov VMware vSphere.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

AMD-V AMD Virtualization 

API  Application Programming Interface, rozhranie pre programovanie 

aplikácií 

ARM  Advanced RISC Machine 

avg  average, priemer 

CIFS  Common Internet File System, vzdialený prístup k súborom 

CPU  Central Processing Unit, procesor 

DAS  Direct Attached Storage, priamo pripojené úložisko 

DHCP  DynamiObr. užívateľské rozhranie 

IaaS  Infrastructure-as-a-Service, infraštruktúra ako služba 

IDS  Intrusion Detection System, systém detekcie prieniku 

Intel-VT Intel Virtualization Technology 

KVM  Kernel-based Virtual Machine 

NTP  Network Time Protocol, sieťový časový protokol 

OS   Operačný Systém 

OVF  Open Virtualization Format 

PALM  Protection aegis for live migration of VMs 

PC  Personal Computer, osobný počítač 

POSIX  Portable Operating System Interface 

QEMU  Quick Emulator 

RAID  Redundant Array of Infependent Disks, nadbytočné pole nezávislých 

diskov 

RSA  Rivest–Shamir–Adleman, kryptografický algoritmus 

SAN  Storage Area Network, sieť úložného priestoru 

Samba  Implementácia sieťového protokolu, vzdialený prístup k súborom 

SATA  Serial ATA 

SQL  Structured Query Language 

SSH  Secure Shell 
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VDI  Virtual Desktop Infrastructure, virtuálna desktopová infraštruktúra 

VLAN  Virtual Local Area Network, virtuálna lokálna sieť 

VNC  Virtual Network Computing 

VNSS  A Network Security Sandbox For Virtual Computing Enviroment 

VPN  Virtual Private Network, virtuálna privátna sieť 

VSC  Virtualization Service Consumer 

VSP  Virtualization Service Provider 


