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1 Technologie pro virtualizaci
Technologie virtualizace, jež nám umožňuje spustit více operačních systémů souběžně na jednom fyzickém po-
čítači, zažila v posledním desetiletí obrovský rozmach a zcela změnila přístup k serverovému prostředí. Díky
vysoké úrovni výpočetního výkonu dnešních procesorů lze virtualizaci provozovat na všech počítačích, pokud
procesor obsahuje speciální instrukční sadu (technologie Intel VT-x nebo AMD-V), pak je virtualizace akcele-
rována samotným procesorem.

Po divokých počátcích, kdy se virtualizace rychle měnila, vzniklo několik přístupů a technik, jak lze virtua-
lizaci využít. Kontejnery (FreeBDS jail [4], Docker [5] atd.) umožňují efektivní sdílení výpočetního výkonu bez
vysoké režie související s přepínáním kontextu. Tzv. „plnotučná virtualizace“, kdy operační systém běžící ve
virtuálním serveru může být zcela odlišný od operačního systému běžícího na fyzickém serveru, se vyvinula do
dvou přístupů. Prvním je přístup, kdy na serveru běží plnohodnotný operační systém a virtualizace je zajištěna
speciálním programem (VirtualBox [6], VMware Workstation [1], KVM [7]), při použití druhého přístupu beží
na serveru velice omezený systém (hypervisor), který umí „pouze“ virtualizaci (VMware vSphere Hypervisor
[2], Microsoft Hyper-V [3]).

Každá technologie s sebou nese také jiný obchodní model. Čistě komerční řešení nabízí VMware (existují
však i verze zdarma, jež jsou ořezány o zajímavé funkce), virtualizační software zdarma s placenou podporou
nabízí např. Citrix či RedHat. Virtualizaci zdarma nabízí i VirtualBox či technologie KVM.

KVM – zkratka pro Kernel based Virtual Machine – je modul pro podporu virtualizace do jádra Linuxu.
Technologie KVM je úzce spjata s projektemu QEMU, jež je emulátor a lze s ním emulovat na stroji s archi-
tekturou A stroj s architekturou B. Při použítí verze qemu-kvm (od verze QEMU 2.0 pouze qemu) je využito
KVM a qemu slouží jako rozhraní, které vytváří izolované prostředí pro virtuální server.

1.1 Virtuální pevné disky
Každá výše uvedená technologie přináší vlastní systém pro správu virtuálních pevných disků, nicméně při
odhlédnutí od implementačních detailů nabízí všechny technologie stejné možnosti. Vlastnosti disků lze rozdělit
podle následujících vlastností.

• Prealokace disku – lze zvolit, zda se celý disk alokuje již při vytváření či se soubor s diskem zvětšuje
tak, jak v něm přibývají data.

• Blokové zařízení – disk virtuálu může být mapován na blokové zařízení, běžně se jedná o LVM oddíly,
Fiber Channel či iSCSI LUNy. Lze se setkat s kombinací, kdy jeden LUN obsahuje mnoho souborů, kde
každý soubor je disk virtuálního počítače, ať už předem alokovaný nebo postupně rostoucí.
Virtualizační disky mohou být uloženy na lokálních discích hypervisoru či na sdíleném úložišti. Výčet
možných technologií pro připojení síťového úložiště se liší podle zvolené technologie, jako příklad můžeme
uvést technologie Fiber Channel, iSCSI, NFS či CIFS. Sdílené úložiště dat je obecně doporučeno a bez
něj nelze provozovat např. živou migraci virtuálních strojů, proto jsou v současné době ve velké oblibě
systémy pro distribuované ukládání dat.

2 Zálohování virtuálních serverů
Zálohování virtuálních serverů je zcela závislé na použité virtualizační technologií. A nejen to, strategie a postupy
vhodné pro zálohování se budou lišit i v závislosti na použité architektuře virtualizačního systému. Zcela jiný
postup lze zvolit, máme-li k dispozici sdílené diskové úložiště s možnostmi vytváření rozdílových snapshotů, či
máme-li jeden server, na kterém je jak disková kapacita, tak i výpočetní výkon.

Problematika zálohování je také v hledáčku autorů virtualizačních technologií, např. VMware od verze 5.5
nabízí možnost zálohování dat pomocí vlastních nástrojů postavených nad technologií EMC Avamar [9]. Pro
zálohování virtuálních strojů na technologii VMware či Microsoft Hyper-V lze použít také specializovaný nástroj
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Obrázek 1: Architektura virtualizačního systému.

Veeam [10]. V následujících kapitolách popíšeme způsoby, jak zálohovat virtuální servery provozované na našem
pracovišti.

2.1 Pracoviště katedry
Na našem pracovišti provozujeme virtualizaci s následující architekturou (obr. 1). Na hlavním virtualizačním
stroji jsou uložena jak data, tak i výpočetní výkon. Systémové disky virtuálních strojů jsou uloženy ve formátu
qcow2 [11]. Prostor pro specifická uživatelská data je pak do virtuálních serverů připojen přes NFS nebo přes
přímý přístup (plan9 [12]). Tato architektura využívá zdroje serveru na maximum, problém však nastane při
poruše serveru. Nechme nyní stranou problémy s výpadkem výpočetní síly či operační paměti. Při poruše
diskového úložiště dojde k nevratnému poškození infrastruktury, neboť dojde ke ztrátě dat všech virtuálních
strojů. Proto je zálohování virtuálních strojů velice důležité.

Jako hlavní virtualizační technologie slouží QEMU-KVM [7]. Pro disky virtuálních strojů využíváme for-
mát qcow2. Správa virtuálních serverů probíhá centralizovaně, kdy všechny stroje vytváří či upravuje správce
systému. Jelikož chceme nabídnout uživatelům možnost spravovat si virtuální stroje sami a při tom chceme,
aby si uživatelé vzájemně neškodili, potřebujeme použít nástroj, který rozšíří možnosti kvm o přístupová práva.
Takových systému lze nalézt mnoho. Počínaje dnes velmi oblíbeným systémem OpenStack [13], přes CloudStack
[14], Eucalyptus [15] až po námi zvolený systém OpenNebula [16].

OpenNebula je nadstavbou nad KVM resp. nad nástrojem libvirt [17]. Proto i všechny nástroje, které Open-
Nebula ke své práci využívá, jsou tradiční nástroje libvirtu plus malá sbírka skriptů. Tato vlastnost je vhodná,
jelikož nepřináší žádnou další závislost do už tak široce rozvětvené sítě virtualizace KVM. Proto lze pro zálo-
hování virtuálních strojů spravovaných OpenNebulou využít postupy stejné, jako v systému bez OpenNebuly1.

Než si ukážeme konkrétní příkazy, kterými můžeme zálohovat data, je potřeba se zamyslet nad jedním
aspektem, který doposud v tomto textu nezazněl a tím je konzistence dat2. Tento aspekt bude rozhodovat o
tom, zda je záloha smysluplná či jen zbytečně zabýrá místo. V situaci, kdy zálohování probíhá uvnitř virtuálního
stroje, tento problém nemusíme řešit (za předpokladu, že nezálohujeme databázi, která nemusí mít nutně všechna
data zapsána na disku). V případě, že provozujeme virtuální stoje, které chceme zálohovat „z venku,“ tedy tak,
aby samy virtuální stroje o tomto zálohování nevěděly, narazíme na podobný problém, jako je databáze. OS
uvnitř virtálního stroje nemusí mít zapsána všechna data na virtuálním disku, může si je držet v RAM. Pokud
v tomto momentě provedeme zálohu (např. kopii disku), pak na zazálohovaném disku nebude stejný obsah, jako
kdyby ve stejný okamžik zálohu provedl virtuální stroj (kdy by se cache, které jsou v RAM, na disk zapsaly).

Tohoto problému si byli tvůrci KVM samozřejmě vědomi a nabídli možnost, jak se s ním vypořádat. Řešení
se jmenuje snapshot, tedy snímek virtuálního stroje. Problém se snapshoty ovšem je, že neexistuje jen jeden
druh snapshotu. Je jich více a každý ma jiné chování a ne všechny se hodí pro zálohování.

• Snapshot disku nám umožní označit stav disku v časovém bodě. K tomuto stavu se lze vrátit. Nic
1Bohužel toto není zcela pravdivé trvzení, jak ukážeme později.
2Konzistencí dat či disku myslíme konzistenci z pohledu file sytému daného virtuálu.
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nezaručuje, že je disk v konzistentním stavu. Snapshot lze provádět za běhu stroje nebo když je stroj
vypnutý. Druhý případ se využívá zpravidla pro následující typ snapshotu.

• Backing image je specifický snapshot disku, kdy se soubor A prohlásí za základní kámen dalších disků.
Soubor A je využit pouze pro čtení a všechny rozdíly se zapisují do nových souborů. Typickým využitím
tohoto přístupu je společná instalace čistého OS pro více virtuálů, data specifická pro každý virtuál
jsou pak ukládána do jiných souborů. Alternativním využitím tohoto typu snapshotu je přírustkový disk.
Zálohování se pak zrychlí, neboť přenášíme pouze nově zapsaná data, nikoliv celý disk. Nevýhodou je řetěz
souborů, které jsou potřeba k tomu, aby jeden stroj pracoval3.

• Snapshot virtuálu již obsahuje vše (tedy disk, paměť i stav procesoru). Je nutné si však uvědomit, že
paměť RAM virtuálního stroje nemusí být nejmenší a při jejím kopírování je stroj zpravidla pozastaven.

2.2 Zálohování virtuálních serverů v OpenNebule
Nejprve je nutné si říci, že systém OpenNebula nenabízí žádnou nativní podporu pro zálohování. Vše je čistě
na uživatelské iniciativě. Další nepříjemností je, že systém OpenNebula ukládá data o virtuálních strojích do
vlastní databáze, proto nelze se stroji dělat vše, co by libvirt podporoval, neboť řada operací libvirtu změní
nastavení na tolik, že OpenNebula již není s virtuály schopna pracovat, ba co hůř, někdy prostě změny odstraní.

Analýzu, co lze a co již nelze v OpenNebule provádět při zálohování, provedl Anh Vu Le Quy a je přiložena
k tomuto dokumentu. Níže pouze popíšeme, jaké řešení se ukázalo býti schůdné (příkladem neschůdného řešení
budiž schopnost libvirtu za běhu virtuálu zmrazit původní qcow2 soubor, označit jej jako backing image pro nový
qcow2 soubor a všechny změny zapisovat do nového souboru, OpenNebula si však s tímto zásahem nedokáže
poradit, po restartu virtálu se spustí s původním zmrazeným diskem).

2.2.1 Snapshot disku

1. Vytvoříme snapshot za běhu virtuálu

• OpenNebula A - onevm snapshot create virt-id "snapshot description"
• OpenNebula B - onevm disk-snapshot virt-id disk-id "image name"
• OpenNebula C - onevm disk-snapshot --live virt-id disk-id "image name"
• Libvirt - virsh snapshot-create-as virt-id [snapshot-id ["snapshot description"]]
• qemu-img - qemu-img snapshot -c snapshot-id virt-root.qcow2

2. Vyexportujeme snaphot z qcow2 souboru
qemu-img convert -f qcow2 -O qcow2 -s snapshot-id virt-root.qcow2 virt-backup.qcow2

3. Přesuneme nový image disku na záložní úložiště

4. Odstraníme snapshot

• OpenNebula A - onevm snapshot-delete virt-id snapshot-id
• OpenNebula B,C - oneimage delete "image name"
• Libvirt - virsh snapshot-delete virt-id snapshot-id
• qemu-img - qemu-img snapshot -d snapshot-id virt-root.qcow2

Problémy tohoto přístupu Snapshoty (OpenNebula A a libvirt) obsahují jak stav disku, tak stav paměti i
procesoru, ostatní snapshoty obsahují pouze informaci o disku. Nicméně dalším postupem, tedy extrakcí disku
ze snapshotu, ztácíme informace o RAM a proto nejsme schopni zaručit, že jsou data na disku konzistentně
uložena.

2.2.2 Snapshot celého virtálu

1. Vytvoříme snapshot za běhu virtuálu

• OpenNebula - onevm snapshot create virt-id "snapshot description"
• Libvirt - virsh snapshot-create-as virt-id [snapshot-id ["snapshot description"]]

2. Zkopírujeme originální qcow2 soubor na záložní úložiště
3Tyto snapshoty lze spojoval a tím redukovat počet souborů nutných pro běh.
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3. Odstraníme snapshot z originálu

• OpenNebula A - onevm snapshot-delete virt-id snapshot-id
• Libvirt - virsh snapshot-delete virt-id snapshot-id

Problémy tohoto přístupu Při každém snapshotu je potřeba do qcow2 souboru zapsat celou paměť RAM,
což nemusí být vždy malé množství dat (provozujeme i virtuální stroj, jež má cca. 100 GB disk a 64 GB RAM) a
přináší to zátěž na primární diskové úložiště virtuálů. Další problematickou částí je obnova. Návrat ke snapshotu
(restore) je bezproblémový, pokud se vracíme v rámci stejné instance virtuálu (tedy nejedná se o obnovu ze
zálohy). V tomto případě pracuje jak OpenNebula, tak libvirt spolehlivě. Nicméně zálohy provádíme i pro
případ, kdy umře fyzický stroj, na kterém virtuál běží. Obnova pak znamená vytvoření nové instance virtuálu a
to je problém, neboť OpenNebula i libvirt ztrácí informaci o snapshotech virtuálu, pokud projde změnou stavu
(vypnutí, migrace na jiný stroj a další). Nicméně v souboru qcow2 informace o snapshotech uložená je. Abychom
ji vytáhli a použili, musíme využít nástroj qemu-monitor. Konkrétní sekvence kroků k obnovení stroje je potom
následující.

1. Nahrání qcow2 souboru do adresáře virtuálu

2. Spuštění virtuálu z qcow2 souboru (bez ohledu na následky)

3. Získání informací o snapshotech v souboru
virsh qemu-monitor-command --hmp "vm-id" 'info snapshots'

4. Vrácení se zpět ke konzistentnímu stavu příkazem qemu-monitor
virsh qemu-monitor-command --hmp "vm-id" 'loadvm snapshot_number'

5. Znovu spuštění stroje, neboť při vrácení došlo k jeho zastavení (pauza)

3 Zvolené řešení
Systém OpenNebula ještě nebyl na našem pracovišti nasazen do produkčního prostředí. Nicméně poznatky
z předchozí kapitoly jsme brali jako základ pro naše řešení zálohování. Nejprve si je shrňme:

• Snapshoty disků jsou rychlé, ale trpí problémem, že není zajištěna konzistence dat uvnitř virtuálu.
Obnova znamená přesunutí qcow2 souboru zpět na hypervisor, spuštění virtuálu a případnou opravu FS
uvnitř stroje.

• Snapshoty celých strojů jsou náročné na zdroje, doba, po kterou je kopírovaná RAM na disk, se
pohybuje v řádu jednotek až desítek minut, podle velikosti RAM a výkonnosti úložiště, a je potřeba na
ni myslet, jelikož po tuto dobu bude stroj nedostupný. Obnova se provede přesunutím qcow2 souboru na
hypervisor, spuštěním a vrácením zpět ke snapshotu.

Během doby projektu také došlo k významné změně topologie virtualizační technologie. Její aktuální stav je
zobrazen na obrázku 2. K dispozici máme centrální úložiště dat, které je postaveno nad file systémem ZFS [18].
To nám umožnilo použít k zálohování ještě jeden typ snapshotu, který vůbec nesouvisí s virtualizační technologií
a to snapshot FS. Snapshot FS zmrazí celý FS k danému okamžiku a do jisté míry tím imituje snapshot disku
virtuálu. Důsledky při použití FS snapshotu jsou totožné. Výhodou ale je, že k tomuto snapshotu není zapotřebí
žádná interakce se samotným virtuálem či hypervisorem. Operace vytvoření snapshotu v ZFS je atomická, FS
po vytvoření snapshotu je v konzistentním stavu, bohužel se to již nedá říci o FS uvnitř virtuálních souborů.

Velké množství chyb, které se mohou vyskytnout při vytvoření snapshotu disku virtuálu, se dá odstranit
spolupracujícím OS uvnitř virtuálu. Pokud např. zavoláme příkaz sync uvnitř virtuálů těsně před vytvořením
snapshotu, pak odstraníme vysoké množství chyb plynoucích z neuložené cache. Tento postup aplikujeme pro
virtuály, nad nimiž máme přímou správu.

Celá infrastruktura našeho pracoviště je nyní postavena na centrálním prvku, který poskytuje dostatečně
velkou a rychlou kapacitu. Centrální úložiště je pomocí nástrojů ZFS synchronizováno na sekundární úložiště
podobné kapacity, ovšem nižšího výkonu. Přibližně každou hodinu probíhá snapshot celého úložiště, snapshot
je pak synchronizován na sekundární úložiště. Jednou denně na sekundárním úložišti spouštíme rsync, který
zálohuje data do DÚ CESNET. Toto uspořádání nám umožnilo mít zálohu dat maximálně hodinu starou (při
výpadku centrálního prvku) popř. jeden den stará data při kompletním selhání obou úložišť.
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Obrázek 2: Architektura virtualizačního systému po změnách.
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