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Úvod
 Virtualizácia je silná technológia pre zvýšenie efektivity počítačových služieb
poskytovaných organizáciam z hľadiska výkonu, údržby a nákladov.
o Virtualizácia v podstate poskytuje abstrakciu fyzického hardvéru, ktorý umožňuje prevádzku
rovnakých služieb na mnohých rôznych fyzických hardvérových platformách.
o Riadením prístupu k fyzickým zdrojom, môže byť virtualizácia použitá paralelne pre rôzne
služby na rovnakom hardvéri. Umožňuje to napríklad spustenie viacerých operačných systémov
súčasne na rovnakom fyzickom počítači.
o Týmto spôsobom môžu byť prostriedky použité efektívnejšie a používatelia môžu znížiť svoje
výdavky na služby. Z presne týchto dôvodov virtualizácia hrá kľúčovú úlohu v cloudovom
počítaní, ktoré umožňuje rôznym zákazníkom prenajať si online výpočtové zdroje pre vlastné
účely.

 Zatiaľ čo výhody virtualizácie sú pre každého jasné, je potrebné upozorniť na fakt, že majú
mnoho bezpečnostných rizík.
o Niektoré z týchto rizík existujú rovnako aj v tradičnom počítačovom prostredí, ale vo virtuálnom
prostredí je potrebné sa s nimi špeciálne zaoberať, pretože niektoré ďalšie problémy sú
špecifické pre virtualizáciu a potrebujú nové riešenia.
o Ako príklad je môžné uviesť viacnájomnosť, ktorá dovoľuje medziplatformový tok informácií
medzi virtuálnymi strojmi rôznych zákazníkov na jednom fyzickom stroji v cloude IaaS.
o Virtuálne úložiská majú taktiež špeciálne bezpečnostné požiadavky s cieľom udržať údaje v
bezpečí. Vzhľadom na vzrastajúcu popularitu používania virtualizovanej technológií je dôležité
sa venovať týmto bezpečnostným problémom a zvýšiť povedomie potencionálnych
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používateľov týchto služieb a infraštruktúry.

Princípy virtualizácie
 Virtualizácia je simulácia softvéru a/alebo hardvéru, na ktorom beží ďalší softvér. Toto
simulované prostredie sa nazýva virtuálny stroj VM (Virtual Machine).
o Existuje mnoho foriem virtualizácie, ktoré sa líšia predovšetkým architektúrnou vrstvou
počítania.
o Virtualizácia aplikácií napríklad poskytuje virtuálnu implementáciu aplikačného
programovacieho rozhrania (Application Programming Interface), ktorú bežiaca aplikácia
predpokladá používať, čo umožňuje aplikácie vyvinuté pre jednu platformu vykonávať na
druhej platforme bez úpravy samotnej aplikácie. Príkladom virtualizácie aplikácií môže byť
Java Virtual Machine (JVM); JVM pôsobí ako prostredník medzi aplikačným kódom Java
a operačným systémom OS (Operating System).
o Ďalšia forma virtualizácie známa ako virtualizácia operačného systému poskytuje virtuálnu
implementáciu rozhrania OS, ktoré možno použiť na spustenie aplikácií napísaných pre rovnaký
OS, s každou aplikáciou v samostatnom (oddelenom) kontajneri VM.

 Virtualizácia aplikácie a virtualizácia operačného systému boli uvedené len ako príklady
a ďalej sa s nimi nebudeme zaoberať. Budeme sa zaoberať formou virtualizácie známej
ako plná virtualizácia.
o V plnej virtualizácii jeden OS a aplikácie beží na virtuálnom hardvéri.
o Každá inštancia OS a jej aplikácie bežia v samostatnom VM názvanom hosťujúci (guest)
operačný systém. Hosťujúce OS na hostiteľovi sú manažované hypervízorom tiež nazývanom
monitor virtuálneho stroja VMM (Virtual Machine Monitor), ktorý riadi tok inštrukcií medzi
hosťujúcimi OS a fyzickým hardvérom ako je CPU, diskové úložisko, pamäť a sieťové karty.
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Princípy virtualizácie
o Hypervízor môže rozdeliť systémové zdroje a izolovať hosťujúce OS tak, že každý z nich má
prístup len k svojim vlastným zdrojom rovnako ako možný prístup k zdieľaným zdrojom ako sú
súbory na hostiteľskom (host) operačnom systéme.
o Každý hosťujúci OS tiež môže byť úplne zapúzdrený, čím sa stane prenosný. Niektoré
hypervízory bežia nad iným OS, ktorý je známy ako hostiteľský operačný systému.

 V plnej virtualizácii hypervízor poskytuje väčšinu tých istých hardvérových rozhraní ako
poskytuje hardvérová fyzická platforma.
o To znamená, že OS a aplikácie bežiace v rámci plnej virtualizácii nemusia byť upravené na
fungovanie vo virtualizácii, ak OS a aplikácie sú kompatibilné s hardvérom. Zaujímavá odchýlka
od plnej virtualizácie je paravirtualizácia, čo je metóda pre hypervízor ponúknuť rozhrania
hosťujúcemu OS, ktoré hosťujúci OS môže použiť namiesto normálnych hardvérových
rozhraní.
o Ak hosťujúci OS môže použiť paravirtualizované rozhranie, potom tieto rozhrania ponúkajú
výrazne rýchlejší prístup k zdrojom ako sú pevné disky a siete. Rôzne typy paravirtualizácie sú
ponúkané rôznymi hypervízorovými systémami.
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Princípy virtualizácie – typy plných virtualizácií
 Existujú dve formy plnej virtualizácie. Obrázok nižšie porovnáva ich vysokoúrovňové
architektúry. V natívnej virtualizácii hypervízor beží priamo na hardvéri bez hostiteľského
OS; hypervízor môže byť dokonca vstavaný do firmvéru počítača. V ďalšej forme plnej
virtualizácie, známej ako hosťovaná virtualizácia, hypervízor beží nad hostiteľským OS;
hostiteľský OS môže byť takmer akýkoľvek bežný operačný systém ako je Windows, Linux
alebo MacOS.
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Princípy virtualizácie – typy plných virtualizácií
 Hosťované virtualizačné architektúry majú zvyčajne aj dodatočnú vrstvu softvéru
(virtualizačná aplikácia) bežiacu na hosťujúcom OS, ktorá poskytuje služby na riadenie
virtualizácie v hosťujúcom OS také, ako je možnosť zdieľať súbory s hostiteľským OS.
o Hosťované virtualizačné architektúry tiež umožňujú používateľom spúšťať aplikácie ako sú
webové prehliadače a klienti elektronickej pošty súbežne s hosťovanou virtualizačnou
aplikáciou, na rozdiel od natívnej virtualizácie, ktoré môžu vykonávať aplikácie iba v rámci
virtualizovaných systémov.

 Servery sú najčastejšie virtualizované na počítači s využitím natívnej virtualizácie.
Pracovné stanice sú najčastejšie virtualizované na počítačoch s hosťovanou
virtualizáciou. V oboch formách virtualizácie každý hosťujúci OS má predstavu, že má svoj
vlastný hardvér ako bežný počítač. Patrí medzi ne: procesor, pamäť, úložisko (pevný disk
a možno CD-DVD mechaniky), riadiace jednotky úložiska, riadiace jednotky Ethernet,
zariadenia typu displej a zvuk a klávesnica a myš.
 Mnoho virtualizačných prostredí ponúka ďalší virtuálny hardvér ako sú riadace jednotky
USB, paralelné porty pre tlačiarne a sériové porty.
o Niektoré hypervízory umožňujú paravirtualizáciu niektorých hardvérových rozhraní, najčastejšie
riadace jednotky úložiska a riadace jednotky Ethernetu.
o Niektoré hypervízory zabezpečujú tiež priamy prístup do pamäte DMA (Direct Memory Access)
do riadacich jednotiek vysokorýchlostných úložísk a riadacich jednotiek Ethernete v prípade, že
takéto funkcie sú podporované v hardvéri procesora, na ktorom beží hypervízor.
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Princípy virtualizácie – typy plných virtualizácií
o DMA prístup z hosťujúcich OS môže výrazne zvýšiť rýchlosť disku a sieťového prístupu, aj keď
tento typ zrýchlenia, pokiaľ je DMA v prevádzke, bráni niekoľkým užitočným virtualizačným
funkciám ako sú snímky (snapshots) a posunujúce hosťujúce OS.

 Rozhodovanie medzi natívnou a hosťovanou virtualizáciou, či mať alebo nemať
hostiteľský OS, je dôležité prevádzkové a bezpečnostné rozhodnutie.
o Pridanie hypervízora nad hostiteľský OS pridáva väčšiu zložitosť a viac zraniteľností hostiteľa.
Avšak hypervízor je oveľa jednoduchší a menší ako hostiteľský OS, takže predstavuje menší cieľ.
o Výber natívnej virtualizácie náhradou hostiteľského OS hypervízorom môže zlepšiť bezpečnosť
v závislosti na tom, ako dobre je zabezpečený hypervízor, pretože pridávanie hypervízora nad
hostiteľský OS má tendenciu zvyšovať riziko.
o Organizácie by mali vyvážiť bezpečnosť a funkčnosť pri rozhodovaní o tom, či by mal byť použitý
hostiteľský OS alebo nie, v rámci riešenia virtualizácie serverov alebo pracovnej stanice. Tiež by
mali vziať do úvahy, že natívne hypervízory bežia na oveľa menšom rozsahu hardvéru ako
hosťované hypervízory. Natívne hypervízory napríklad často pracujú len s obmedzeným
počtom riadacich jednotiek Ethernetu a grafických kariet.

 Hardvérová emulácia (niekedy nazývaná hardvérový preklad) je typ hosťovanej
virtualizácie. Hlavným rozdielom je to, že v hardvérovej emulácii hypervízor poskytuje iné
hardvérové rozhrania ako sú rozhrania poskytované fyzickým hardvérom. Pretože
hypervízor v hardvérovej emulácii môže simulovať celý hardvér požadovaný hosťujúcim
OS, môže nad hypervízorom bežať nezmenený hosťujúci OS určený pre platformy odlišné
od platformy hostiteľa.
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Princípy virtualizácie – virtualizácia hardvéru
 Aby bola plná virtualizácia účinná, musí byť hosťujúcemu OS predložený hardvér veľmi
podobný fyzickému hardvéru. Virtualizačné systémy okrem toho musia ponúkať ďalšie
funkcie pre virtualizovaný hardvér na pomoc dobrej integrácii s fyzickým hardvérom v
sieti organizácie. Táto časť opisuje virtualizované sieťovanie a úložisko rovnako ako je
zapúzdrený hosťujúci OS.
 Virtualizované sieťovanie:
o Plná virtualizácia hypervízormi môže zabezpečovať sieťové funkcie, čo umožňuje individuálnym
hosťujúcim OS komunikovať navzájom a súčasne obmedzenie prístupu k externej fyzickej sieti.
Sieťové rozhranie, ktoré vidia hosťujúce OS môžu byť virtuálne, fyzické alebo oboje. Typické
hypervízory ponúkajú tri základné formy sieťového prístupu:
 Sieťové premostenie. Hosťujúcemu OS je umožnený priamy prístup k sieťovej karte NIC hostiteľa
(Network Interface Card) nezávisle na hostiteľskom OS.
 Preklad sieťových adries NAT (Network Address Translation). Hosťujúcemu OS je daná virtuálna NIC,
ktorá je pripojený k simulovanému NAT vnútri hypervízora. Rovnako ako v tradičnom NAT, všetka
odchádzajúca sieťová premávka je odoslaná prostredníctvom virtuálnej NIC do hostiteľského
operačného systému na poslanie dopredu zvyčajne fyzickej NIC na hostiteľskom systéme.
 Sieťovanie iba na hostiteľovi. Hosťujúcemu OS je daná virtuálna NIC, ktorá nie je priamo smerovaná na
fyzickú NIC. V tomto scenári môžu byť hosťujúce OS nakonfigurované tak, aby komunikovali navzájom a
prípadne s hostiteľským OS.

o Ak na jednom hostiteľovi existuje viacero hosťujúcich OS, hypervízor môže týmto hosťujúcim
OS poskytnúť virtuálnu sieť. Hypervízor môže implementovať virtuálne prepínače, rozbočovače
a ďalšie sieťové zariadenia.
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Princípy virtualizácie – virtualizácia hardvéru
o Použitie hypervízora na sieťovú komunikáciu medzi hosťujúcimi na jednom hostiteľovi má
výhodu vo výrazne vyššej rýchlosti, pretože pakety nikdy neprechádzajú fyzickými sieťovými
zariadeniami. Iba vnútorné sieťovanie na hostiteľovi môže byť zabezpečené hypervízorom
mnohými spôsobmi. V niektorých systémoch vnútorná sieť vyzerá ako virtuálny prepínač. Iní
používajú štandardy virtuálnych LAN (VLAN), ktoré umožnia lepšie riadenie toho ako sú
prepojené hosťujúce systémy. Väčšina hypervízorov tiež poskytuje interný preklad sieťových
adries a portov NAPT (Network Address and Port Translation), ktorý funguje ako virtuálny
smerovač s NAT.
o Siete, ktoré sú interné štruktúre sieťovania v hypervízore, môžu však predstavovať prevádzkovú
nevýhodu. Mnoho sietí sa spolieha na nástroje, ktoré sledujú premávku prechádzajúcu cez
smerovače a prepínače, a tieto nástroje nedokážu pozorovať premávku v internej sieti
hypervízora. Existujú niektoré hypervízory umožňujúce monitorovanie siete, ale táto schopnosť
vo všeobecnosti nie je tak robustná ako v nástrojoch, ktoré mnoho organizácií mali na trhu pre
významné monitorovanie fyzických sietí. Niektoré hypervízory poskytujú API, ktoré umožňujú
privilegovaným VM mať k dispozícii plnú viditeľnosť premávky na sieti. Bohužiaľ tieto API
môžu tiež poskytnúť ďalšie spôsoby pre útočníkov, aby sa pokúsili monitorovať sieťovú
komunikáciu. Ďalším problémom pri monitorovaní siete cez hypervízor je možnosť objavenia sa
u hypervízora potenciálneho zníženie výkonu alebo podmienok pre odmietnutie služby z
dôvodu veľkých objemov premávky.
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Princípy virtualizácie – virtualizácia hardvéru
o Bezpečnostné dosahy interných sietí v hypervízore nemôžu byť minimalizované.
Predpokladajme napríklad, že organizácia má dva počítače. Jeden je verejný webový server a
druhý je interný databázový server. Organizácia tiež monitoruje prepínač, ktorý spája tieto dva
počítače a sleduje premávku, ktorá by naznačoval útok na databázu. Ak sú oba tieto servery
presunuté do jedného hypervízora a virtuálna sieť hypervízora je pre zvýšenie efektivity použitá
na komunikáciu medzi servermi, schopnosť monitorovať všetku premávku medzi týmito
dvoma systémami je stratená, ibaže by hypervízor sám mohol vykonávať monitorovanie
splňujúce bezpečnostné politiky organizácie.
o Niektoré organizácie na prekonanie tejto straty viditeľnosti zámerne vystavujú sieťovú
premávku medzi virtualizovanými hostiteľmi v už existujúcej fyzickej sieti organizácii. Vyžaduje
si to systém, na ktorom beží hypervízor, s viacerými sieťovými rozhraniami, čo však môže značne
spomaliť sieťovú komunikáciu v porovnaní s komunikáciou iba vo virtuálnej sieti hypervízora.
Výhodou ale je, že organizácia nemusí meniť svoje bezpečnostnej politiky, čím získa nákladové
výhody virtualizácie. Organizácie by mali zvážiť kompromisy medzi premávkou skrytou v
hypervízore a extra réžiou a rizikom zverejnenia premávky a byť schopný riadiť premávku
pomocou rovnakých nástrojov, ktoré sú používané na ovládanie ostatnej sieťovej premávky.
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Princípy virtualizácie – virtualizácia hardvéru
 Virtualizované úložisko:
o Hypervízorové systémy majú mnoho spôsobov ako simulovať diskové úložisko pre hosťujúce OS.
Minimálne všetky hypervízory majú virtuálne pevné disky, pričom niektoré z nich majú aj
pokročilejšie možnosti virtuálnych úložísk. Niektoré hypervízory môžu navyše využiť pokročilé
úložiskové rozhrania na hostiteľskom systéme ako úložisko pripojené k sieti NAS (Network
Attached Storage) a sieťová oblasť úložiska SAN (Storage Area Network) na prezentáciu rôznych
možnosti uložiska pre hosťujúce OS.
o Všetky bežne používané hypervízory prezentujú hosťujúcim OS s virtuálnymi pevnými diskami
možnosť používania diskových obrazov (disk image). Obraz disku je súbor na hostiteľovi,
prostredníctvom ktorého vidí hosťujúci OS celý disk. Čokoľvek hosťujúci OS zapisuje na
virtuálny pevný disk to prechádza do obrazu disku. Pri hosťovanej virtualizácii sa obraz disku
objaví v hostiteľskom OS ako súbor alebo priečinok a môže byť s ním narábané rovnako ako s
ostatnými súbormi a priečinkami.
o Väčšina virtualizačných systémov tiež umožňuje hosťujúcemu OS prístup k fyzickým pevným
diskom tak, ako keby boli priamo pripojené k hosťujúcemu OS. Toto je odlišné použitie od
použitia diskových obrazov v tom, že obraz disku je virtuálna reprezentácia reálneho disku.
Priamy prístup je spoločný pre diskety a CD-ROM, ktoré sú pripojené k hostiteľskému OS, takže
hosťujúci OS môže napríklad inštalovať nový softvér z disku CD-ROM, ktorý je vložený do
fyzického počítača. Niektoré hypervízory tiež umožňujú hosťujúcemu OS pripojiť sa k celému
fyzickému pevnému disku. Hlavnou výhodou použitia fyzických pevných diskovy je to, že
prístup k nim je oveľa rýchlejší ako prístup k obrazu disku.
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Princípy virtualizácie – virtualizácia hardvéru
o Mnoho počítačov môže pristúpiť k NAS a SAN systémom. Niektoré hypervízory môžu
prezentovať tieto systémy hosťujúcim OS ako NAS alebo SAN, zatiaľ čo iné môžu tieto systémy
prezentovať ako virtuálne disky. Toto je aktívna oblasť vývoja na trhu virtualizácie a nové typy
virtualizácie úložiska sa do hypervízorov často pridávajú.
o Bezpečnostné dôsledky používania virtuálneho úložiska sú v podstate rovnaké ako pri použití
fyzického úložiska. Prístup do rôznych typov úložiska, do ktorých hosťujúci OS má prístup, by
mal byť riadený tak, ako keby bolo úložisko používané celým počítačom. Používanie záloh disku
ako súčasť bezpečnostnej stratégie je samozrejme rovnako dôležité s virtuálnymi počítačmi ako
s fyzickými počítačmi, takže organizácie by mali zahrnúť zálohy virtualizovaných úložísk do
svojich politík zálohovania. Prístup do virtuálnej pamäte môže byť okrem toho navyše riadený
na hostiteľovi a na úrovni VM. Existujúce autentizačné a autorizačné mechanizmy sú využité na
obmedzenie prístupu používateľov k súborovým a objektovým zdrojom v súlade s politikou
organizácie.
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Princípy virtualizácie – virtualizácia hardvéru
 Obrazy hosťujúceho OS:
o Plná virtualizácia hypervízora zapúzdruje všetky komponenty hosťujúceho OS do jedného
logického subjektu vrátane jeho aplikácií a virtuálnych zdrojov, ktoré používajú,. Obraz je súbor
alebo adresár, ktorý minimálne obsahuje tieto zapúzdrené informácie. Obrazy sú uložené na
pevnom disku a môžu byť prenesené do iných systémov rovnakým spôsobom ako môže byť
prenesený každý súbor (treba však mať na pamäti, že obrazy sú často veľké mnoho gigabajtov).
Niektoré virtualizačné systémy používajú štandard metadát virtualizačného obrazu nazývaný
otvorený virtualizačný formát OVF (Open Virtualization Format), ktorý podporuje
interoperabilitu metadát obrazu a komponentov naprieč virtualizačných riešení.
o Snímka je záznam stavu bežiaceho obrazu, zvyčajne zachytená ako rozdiely medzi obrazom a
aktuálnym stavom. Snímka by napríklad zaznamenala zmeny vo virtuálnom úložisku, virtuálnej
pamäti, sieťových spojeniach a ďalšie údaje týkajúce sa stavu. Snímky umožňujú pozastaviť
hosťujúci OS a následne ho znovuspustiť bez toho, aby musel byť hosťujúci OS vypnutý alebo
reštartovaný. Veľa virtualizačných systémov, ale nie všetky, sú schopné vytvárať snímky.
o Na niektorých hypervízoch môže byť dokonca snímka hosťujúceho OS znovuspustená na inom
hostiteľovi. Aj keď so zvládnutím migrácie v reálnom čase môže vzniknúť mnoho otázok,
vrátane prenosového oneskorenia a rozdielov, ktoré môžu existovať medzi dvoma fyzickými
servermi (napríklad adresa IP, počet procesorov alebo priestoru na pevnom disku), väčšina
riešení „živej“ migrácie (live-migration) poskytuje mechanizmy na riešenie týchto problémov. Ak
cieľový systém používa rovnaký virtualizačný produkt, mnoho z uvedených problémov
nevznikne. Živá migrácia v rámci heterogénnych hypervízorov však môžu zaviesť potenciálne
konfiguračné chyby, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť hosťujúceho OS.
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Princípy virtualizácie – plná virtualizácia serverov
 Riešenie plnej virtualizácie má dva hlavné prípady použitia: virtualizácia serverov
a visrtualizácia pracovných staníc. Ďalej sa budeme zaoberať iba virtualizáciou serverov.
 Virtualizovanie servera môže poskytnúť určité bezpečnostné výhody. Spustenie servera v
hypervízore poskytuje pieskovisko (sandbox), ktoré môže obmedziť dopad
kompromitácie, a hypervízor poskytuje menšiu plochu na útok ako by poskytol
hostiteľský operačný systém, čo znižuje možnosť rozšírenia úspešnej kompromitácie
zvonku hosťujúceho OS. Virtualizácia serverov však nebráni útočníkom kompromitácii
servera prostredníctvom zraniteľných miest v serverovej aplikácii alebo v hosťujúcom
OS, ani nebráni útočníkom priamo kompromitovať hostiteľský OS (ak je k dispozícii), ako je
napádať sieťové služby hostiteľského OS z iného hostiteľa na rovnakej podsieti. A čo je
najdôležitejšie, virtualizovanie viacerých serverov na rovnakom hostiteľovi má tendenciu
negatívne ovplyvniť bezpečnosť, pretože logická blízkosť serverov a potenciálny dopad
jedinej kompromitácie postihuje všetky servery na hostiteľovi.
 Bežným príkladom použitia virtualizácie jedného servera je podpora služby bežiaca iba na
staršom OS, ktorý nemôže byť riadne zabezpečený svojimi vlastnými prostriedkami.
Spoločné bezpečnostné opatrenia napríklad nemusia byť pre staršie OS k dispozícii. Ak
služba a starší OS sa vykonáva ako hosťujúci OS, hypervízor alebo hostiteľský OS môže byť
schopný monitorovať akcie hosťujúceho OS pomocou rôznych bezpečnostných opatrení,
čo starší OS sám o sebe nemôže. Tiež by mohla byť pridaná ďalšie vrstva autentizácie a
auditu, ako napríklad na úrovni hostiteľského OS. Toto monitorovanie môže byť
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zabudované do bezpečnostnej politiky organizácie.

Princípy virtualizácie – plná virtualizácia serverov
 Po mnoho rokov organizácie spravidla nasadzovali každú dôležitú službu na vlastného
venovaného hostiteľa preto, aby lepšie izolovali každý server od ostatných serverov a
zabránili kompromitácii jedného servera alebo hostiteľa z udelenia riadenia na iné servery.
Avšak mať veľa hostiteľov je nákladné (priestor, spotreba energie, údržba, hardvér, atď.),
tak organizácie prijali virtualizáciu serverov, aby mohli hostiť viacero služieb na jednom
hostiteľovi, s každou službou v samostatnom hosťujúcom OS na presadzovanie
bezpečnostných požiadaviek. Ak služba zaznamenáva vyššie ako normálne použitie,
hypervízor môže koordinovať žiadosti medzi hosťujúcimi OS a ďalšími hypervízormi
s cieľom zabezpečiť, aby boli zdroje náležite distribuované. Zriedka používané služby
môžu byť hosťujúcim OS držané v uloženom stave a na vyžiadanie môže byť služba
hosťujúcim OS načítaná (zavedená). Takýmto spôsobom sa uvoľňujú zdroje pre ostatné
hosťujúce OS. Tiež môžu byť nasadené nové servery bez nevyhnutnosti konfigurácie a
nasadenia toľkého nového špecializovaného hardvéru.
 Ďalším prínosom pre dátové centrá je, že hypervízor môže poskytnúť zdroje hosťujúcim
OS ako jedinú entitu, ako je uvedenie viacero pevných diskov ako jedinej úložiskovej
entity. To umožňuje pridanie alebo odobranie jednotlivých zdrojov do/zo systému
transparentne, bez zmeny jednotlivých hosťujúcich OS. Jediný obraz iba na čítanie môže
byť zdieľaný medzi mnohými servermi. Existujú navyše výhody pre manažment
konfigurácie, pretože každý hosťujúci OS môže byť odvodený z rodičovského hosťujúceho
OS, poskytujúc konzistentné bezpečnostné východisko a znižujúc čas a úsilie potrebné na
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konfiguráciu a zaplátanie jednotlivých OS.

Princípy virtualizácie – plná virtualizácia serverov
 Organizácie využívajúce výhody virtualizácie môžu profitovať z lepšieho narábania s
incidentom; servery môžu byť rýchlo vrátené do neinfikovaného stavu, zatiaľ čo úplný stav
(vrátane obsahu RAM) kompromitovaného hosťujúceho OS môže byť uložený do snímky
pre neskoršie vyšetrovanie.
 Pri konsolidácii viacerých služieb v rámci jedného hypervízora môžu však existovať
značné bezpečnostné riziká. Kritická služba je napríklad obvykle umiestnená na vlastnom
vyhradenom hostiteľovi tak, aby hostiteľ mohol byť špeciálne zabezpečený pre túto
službu, a kompromitácia inej služby nemala vplyv na kritickú službu. Umiestnenie
kritickej služby na hostiteľa s inými službami má dopad na oba tieto ciele. Je obzvlášť
riskantné umiestniť rôzne služby na hostiteľa v prípade, že majú výrazne odlišné
požiadavky na bezpečnosť. Predpokladajme napríklad, že jedna služba je považovaná za
kritickú a je veľmi silne zabezpečená, zatiaľ čo iná služba na tom istom hostiteľovi je
považovaná za službu s nízkym dopadom a je zabezpečená pomerne slabo. Útočník
majúci v úmysle kompromitovať kritickú službu by mohol kompromitovať službu s nízkym
dopadom a využiť skutočnosť, že je to lokálne na virtuálnej sieti, k pokusu o prístup ku
kritickej službe alebo o kompromitáciu hypervízora, a tak získať prístup ku kritickej
službe. Organizácie majúce politíky týkajúce sa prideľovania počítačových zdrojov by mali
v týchto politikách zvážiť virtualizáciu.
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Princípy virtualizácie – plná virtualizácia serverov
 Ak je použitá virtualizácia viacerých serverov na vykonávanie serverov na mnohých
hostiteľoch a presunutie serverov z hostiteľa na hostiteľa na základe meniacej sa
potreby zdrojov, môže sa to nazývať cloudové počítanie.
 Cloudové počítanie je "model umožňujúci pohodlné, na požiadanie sieťový prístup k
zdieľanému fondu konfigurovateľných výpočtových zdrojov (napríklad sietí, serverov,
úložísk, aplikácií a služieb), ktoré môžu byť rýchlo poskytnuté a uvoľnené s minimálnym
úsilím manažmentu alebo interakcie s poskytovateľom služby“.
 Plná virtualizácia je hlavná umožňujúca technológia pre cloudovú infraštruktúru ako
servisnej architektúry.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie
 Migrovanie výpočtových zdrojov do virtualizovaného prostredia má malý alebo žiadny
vplyv na väčšinu zraniteľností zdrojov a hrozieb zdrojom. Ak služba má napríklad
inherentné zraniteľnosti a táto služba je presunutá z nevirtualizovaného servera na
virtualizovaný server, služba je stále rovnako zraniteľná na zneužitie. Použitie virtualizácie
však môže napomôcť znížiť vplyv takéhoto zneužitia, ale virtualizácia môže tiež poskytnúť
ďalšie vektory útokov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť úspešných útokov. Mnoho funkcií
virtualizácie ponúka pre bezpečnosť výhody aj nevýhody.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – izolácia hosťujúceho OS
 Hypervízor je zodpovedný za manažovanie prístupu hosťujúceho OS k hardvéru
(napríklad CPU, pamäť, úložisko).
o Hypervízor rozdelí tieto prostriedky tak, že každý hosťujúci OS môže pristupovať k vlastným
zdrojom, ale nemôže zasahovať do zdrojov iných hosťujúcich OS alebo akýchkoľvek zdrojov
nealokovaných na používanie virtualizáciou.
o Táto skutočnosť zabraňuje neoprávnenému prístupu k zdrojom a tiež pomáha zabraňovať
injekcii škodlivého kódu z jedného hosťujúceho OS do druhého, ako to je pri infikovaní súborov
hosťujúceho OS alebo umiestnení škodlivého kódu do pamäti druhého hosťujúceho OS.
Rozdelenie môže tiež oddelene znížiť hrozbu podmienok odmietnutia služby v dôsledku
nadmernej spotreby zdrojov v iných hosťujúcich OS na rovnakom hypervízore.

 Zdroje môžu byť rozdelené fyzicky alebo logicky.
o Pri fyzickom delení hypervízor priradí samostatné fyzické zdroje každému hosťujúcemu OS, ako
sú diskové partície (partition), diskové jednotky a sieťové karty.
o Logické rozdeľovanie môže rozdeliť zdroje na jednom hostiteľovi alebo cez viacero hostiteľov,
ako vo fonde (pool) zdrojov s rovnakou úrovňou kategorizácie bezpečnostných dopadov
dovoľujúcou viacerým hosťujúcim OS zdielať rovnaké fyzické prostriedky, ako je procesor a RAM,
s hypervízorom sprostredkujúcim prístupu ku zdrojom.
o Fyzické rozdeľovanie stanovuje pevné limity na zdroje pre každý hosťujúci OS, pretože
nevyužitá kapacita jedného zdroja nesmie byť prístupná žiadnym iným hosťujúcim OS. Fyzické
oddelenie zdrojov potom však môže poskytnúť väčšiu bezpečnosť a lepší výkon než logické
rozdelenie. Mnoho virtualizačných systémov môžu vykonať ako fyzické tak aj logické rozdelenie.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – izolácia hosťujúceho OS
 Oddelené partície zdrojov sú dôležitou súčasťou izolácie hosťujúcich OS.
o Izolácia tiež zahrňuje obmedzenie komunikácie hosťujúceho OS a prístupu, ktorý každý
hosťujúci OS má na ďalšie hosťujúce OS, na hypervízor a do hostiteľského OS (ak je k
dispozícii).
o Hypervízory môže teoreticky podporiť úroveň logickej izolácie takmer rovnocennej fyzickej
izolácie, sprostredkovanie všetkej komunikácie z každého hosťujúceho OS s cieľom mať plnú
kontrolu nad všetkými akciami hosťujúceho OS. Hypervízory môžu podľa potreby povoliť takú
interakciu medzi hosťujúcimi OS, ako je povolenie dvom OS pracovných staníc zdieľať súborový
systém. Hypervízory môžu tiež podľa potreby dynamicky meniť izoláciu pre každý hosťujúci OS,
napríklad povolenie alebo blokovanie sieťovania v určitých časoch.
o Izolácia má zjavné bezpečnostné výhody a môže tiež zvýšiť spoľahlivosť hostiteľa tým, že bráni
akciám v jednom hosťujúcom OS od priameho ovplyvnenia druhého hosťujúceho OS. Ak sa
napríklad zrúti jeden hosťujúci OS z dôvodu chyby aplikácie alebo útoku, je nepravdepodobné,
aby ďalšie hosťujúce OS na tomto hostiteľovi boli ovplyvnené. Izolovanie každého hosťujúceho
OS od ostatných a obmedzenie, aké zdroje môžu pristúpiť, a aké privilégiá majú je tiež známe
ako pieskovište (sandboxing).

 Ďalšia motivácia pre izoláciu hosťujúcich OS od seba navzájom a podložného hypervízora
a hostiteľského OS je zmiernenie útokov postranným kanálom. Tieto útoky využívajú
fyzikálne vlastnosti hardvéru odhaliť informácie o použití vzorov pre prístup do pamäte,
použití CPU a ďalších zdrojov. Spoločným cieľom týchto útokov je odhaliť šifrovacie kľúče.
Tieto útoky sú považované za ťažké, zvyčajne vyžadujú priamy fyzický prístup do hostiteľa.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – izolácia hosťujúceho OS
 Útočníci sa môžu pokúsiť o vymanenie sa z hosťujúceho OS tak, aby mali prístup k
hypervízoru, ďalším hosťujúcim OS alebo podložnému hostiteľskému OS. Vymanenie sa
z hosťujúceho OS je tiež známe ako útek (escape). Ak útočník môže úspešne uniknúť
z hosťujúceho OS a získať prístup do hypervízora, potom by útočník mohol byť schopný
kompromitovať hypervízor a získať kontrolu nad všetkými jeho hosťujúcimi OS. Tento
fakt znamená, že hypervízor predstavuje jediný bod bezpečnostného zlyhania (single
point of security failure) pre všetkých hosťujúcich OS. Jediné prelomenie hypervízora
dostane do vysokých rizík všetky hosťujúce OS.
 Hosťujúce OS často nie sú úplne izolované od seba navzájom a od hostiteľského OS,
pretože by sa bránilo potrebnej funkcionalite. Mnoho riešení hosťovanej virtualizácie
napríklad zabezpečuje mechanizmy nazývané hosťujúce nástroje (guest tools),
prostredníctvom ktorých hosťujúci OS môže získať prístup k súborom, adresárom,
kopírovať z/vložiť do vyrovnávacej pamäte a ďalších zdrojov na hostiteľskom OS alebo
inom hosťujúcom OS. Tieto komunikačné mechanizmy môžu neúmyselne slúžiť ako
vektor útoku taký, ako je prenos škodlivého kódu alebo umožňuje útočníkovi získať prístup
k určitým zdrojom. Softvér natívnej virtualizácie neponúka také možnosti zdieľania.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – monitorovanie hosťujúceho OS
 Hypervízor plne sleduje aktuálny stav každého ním riadeného hosťujúceho OS.
o Hypervízor ako taký môže mať možnosť monitorovať každý hosťujúci OS z pohľadu ako beží
hosťujúci OS. Táto možnosť sa nazýva sebapozorovanie (introspection). Sebapozorovanie môže
zabezpečiť všetky audítorské funkcie, ktoré by inak mohli byť nedostupné. Monitorovacie
možnosti zabezpečované sebapozorovaním môžu pokrývať sieťovú premávku, pamäť, procesy
a ďalšie prvky hosťujúceho OS.
o Hypervízor môže v mnohých virtualizačných systémoch obsahovať ďalšie bezpečnostné
opatrenia alebo rozhrania s externými bezpečnostnými opatreniami a poskytnúť im
informáciu získanú prostredníctvom sebapozorovania. Príklady zahŕňajú funkciu bezpečnostnej
brány, detekciu prieniku a riadenia prístupu. Mnoho produktov umožňuje tiež presadzovanie
bezpečnostnej politiky pomocou bezpečnostných opatrení hypervízora, ktoré sa môžu presunúť
pri migrácii hosťujúceho OS z jedného fyzického hostiteľa na druhý.

 Monitorovanie sieťovej premávky je zvlášť dôležité v prípade, keď sieťovanie je
realizované medzi dvoma hosťujúcimi OS na hostiteľovi alebo medzi hosťujúcim OS
a hostiteľským OS. V typickej konfigurácie siete táto premávka neprechádza cez opatrenia
sieťovej bezpečnosti, takže by namiesto nich na monitorovanie premávky mali byť použité
hostiteľové bezpečnostné opatrenia.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – manažment obrazu a snímky
 Vytváranie obrazov a snímkov hosťujúceho stroja nemá vplyv na zraniteľnosti v nich,
takých ako sú zraniteľnosti v hosťujúcich OS, službách a aplikáciach. Obrazy a snímky
však majú vplyv na bezpečnosť niekoľkými spôsobmi, niektoré sú pozitívne a niektoré sú
negatívne, a tiež majú vplyv na prevádzku IT.
 Treba si všimnúť, že jeden z najväčších bezpečnostných problémov s obrazmi a snímkami
je ten, že obsahujú citlivé údaje (ako sú heslá, osobné údaje, a tak ďalej), takisto ako aj
fyzický pevný disk. Vzhľadom k tomu, že je ľahšie presunúť obraz alebo snímok ako pevný
disk, je dôležitejšie uvažovať o bezpečnosti údajov v tomto obraze alebo snímku. Snímky
môžu byť rizikovejšie ako obrazy, pretože snímky obsahujú obsah pamäte RAM v čase
vytvorenia snímku, a snímok by mohol obsahovať citlivé informácie, ktoré ani neboli
uložené na samotný disk.
 Operačný systém a aplikácie je možné nainštalovať, nakonfigurovať, zabezpečiť a testovať
v jednom obraze a tento obraz potom distribuovať do mnohých počítačov. Tento postup
ušetrí značné množstvo času, ktorý je možné venovať účinnejšiemu zabezpečeniu obsahu
obrazu a tiež zlepšeniu konzistencie a sily bezpečnosti naprieč počítačmi. Pretože však
obrazy môžu byť distribuované a ľahko uložené, musia byť starostlivo chránené pred
neoprávneným prístupom, zmenou a nahradením. Niektoré organizácie musia mať malý
počet „dobrých“ obrazov hosťujúcich OS, ktoré sa napríklad líšia na základe
nainštalovaného aplikačného softvéru.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – manažment obrazu a snímky
 Manažment obrazu môže poskytnúť organizácii významné bezpečnostné a prevádzkové
výhody. Napríklad v prípade, že obsah obrazu je kompromitovaný, pokazený alebo inak
poškodený, obraz môže byť rýchlo nahradený známym dobrým obrazom. Snímky takisto
môžu slúžiť ako zálohy umožňujúce rýchlu obnovu informácií pridaných do hosťujúceho
OS od doby nasadenia originálneho obrazu. Jednou z nevýhod spojených s týmto typom
zálohy je, že inkrementálne alebo diferenciálne zálohy systému nemusia byť
realizovateľné, ibaže tieto typy záloh sú podporované hypervízorom. Ak je vykonaná
modifikácia hosťujúceho OS potom ako bola snímka zachytená, originálna snímka nebude
obsahovať modifikáciu a bude potrebné vytvoriť novú snímka. Z tohto dôvodu je
potrebné považovať manažment snímok za súčasť manažmentu obrazu.
 Ak obraz bol kompromitovaný, jeho zapúzdrená povaha znamená, že môže byť ľahko
zachovaný pre forenzné účely. Hosťujúci OS môže byť taktiež rýchlo pozastavený, čo
spôsobí zaznamenanie snímky zachytávajúcej celý stav kompromitovaného hosťujúceho
OS vrátane kompletného obsahu pamäte RAM, potom sa hosťujúci OS zastaví s cieľom
zabránenia šírenia kompromitácie do ďalších hosťujúcich OS alebo hostiteľov. V
tradičných prostrediach je ťažšie zachytiť celý obsah pamäte RAM v priebehu útoku alebo
po ňom. Často je potrebné vykonať pred zachytením údajov viacero krokov, čo môže viesť
k strate dôležitých informácií.

24

Bezpečnostné dopady virtualizácie – manažment obrazu a snímky
 Obrazové súbory možno monitorovať za účelom detekcie neoprávnených zmien v
obrazových súboroch. Detekcia neautorizovaných zmien môže byť vykonaná pomocou
kryptografických kontrolných súčtov pre každý uložený súbor. Pri kontrole integrity
súboru sa znovu vypočíta kryptografický kontrolný súčet súboru a zisťuje sa, či sa
nezmenil. Obrazové súbory možno tiež skenovať na detekciu rootkitov a ďalší škodlivý
kód, ktorý keď beží, tak sa môže skrývať pred bezpečnostným softvérom prítomným na
hosťujúcom OS.
 V niektorých virtualizačných systémoch môže byť hosťujúci OS v prípade potreby
presunutý z jedného fyzického počítača na druhý vtedy, keď je potrebné fyzický počítač
reštartovať alebo vypnúť za účelom údržby, keď je detegované čiastočné zlyhanie počítača
alebo je detegovaný útok proti hypervízoru alebo OS, keď existuje silné očakávanie
blížiaceho sa útoku. Toto môže znížiť tlak na rýchle vykonávanie vylepšení a náhrady, čím
sa znížia ťažkosti systémových administrátorov a poskytne sa viacej času na testovanie
zmien. Pre serverovú virtualizáciu môže hypervízor byť schopný automaticky presunúť
svoj hosťujúci OS do iných fyzických počítačov. Na niektorých systémoch VM sa to môže
stať počas behu ostatných virtuálnych strojov a nemusí sa vyžadovať odstavenie alebo
pozastavenie hosťujúcich OS. Na vykonávanie takýchto migrácií je určené sieťové úložisko
alebo plne autentizovaný a šifrovaný prenosový kanál s cieľom zachovať integritu
virtuálnych strojov a zabrániť úniku informácií.
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Bezpečnostné dopady virtualizácie – manažment obrazu a snímky
 Pre virtualizáciu zahrňujúcu viacero fyzických serverov, migrácia hosťujúceho OS
podporuje vyrovnávanie záťaže tým, že umožňuje dynamické riadenie fyzického servera,
na ktorom beží každý virtualizovaný server v ľubovoľnom danom čase. Ak je napríklad
konkrétny fyzický server veľmi preťažený, až takmer k bodu vyčerpania zdrojov, jeden
alebo viacero z jeho hosťujúcich OS môže byť presunutých na iný fyzický server s menšou
záťažou. Tým sa zabráni podmienkam odmietnutia služby, ale najčastejšie je to používané
iba pre zlepšenie výkonu hosťujúcich OS.
 Potenciálna nevýhoda použitia migrácie hosťujúceho OS je, že v prípade kompromitácie
hosťujúceho OS alebo hosťujúci OS obsahuje škodlivý kód a tieto škodlivé aktivity neboli
zistené, hosťujúci OS by mohol byť premigrovaný na iný fyzický server a mohol by
kompromitovať tento server. Rovnaký problém nastáva pri prevode kompromitovaného
fyzického systému na virtuálny stroj.
 Použitie obrazov môže zlepšiť testovacie postupy softvéru. Organizácie môžu testovať
aplikáciu na viacerých OS bez nevyhnutnosti samostatného hardvéru pre každý OS. Ďalšie
fyzické testovacie stroje môže byť stále potrebné na testovanie kompatibility hardvéru.
Virtualizačné prostredie môže poskytnúť niektoré funkcie alebo ochrany, ktoré neexistujú
v cieľovom prostredí, čo môže viesť k nepresným výsledkom. Najmä vzhľadom k réžii
potrebnej pre virtualizáciu, záťažové testy vo virtuálnom prostredí nemusia poskytovať
rovnaké výsledky ako záťažové testy vo fyzickom prostredí. Navyše na zabezpečenie, že
obraz hosťujúceho OS je nakonfigurovaný rovnako ako cieľové prostredie, organizácie by
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mali zabezpečiť, že ďalšie testy budú vykonávané na fyzickom hardvéri.

Bezpečnostné dopady virtualizácie – manažment obrazu a snímky
 Organizácie môžu udržiavať známe dobré kópie každého hosťujúceho OS na jednom
mieste, čo umožňuje testerom výhodu "čerstvých" kópií hosťujúceho OS pre každý test,
ktorý obnoví systém do požadovaného východiskového stavu. To zabezpečuje testerom, že
konfigurácia testovacieho prostredia sa zhoduje s konfiguráciou v produkčnom prostredí,
a že účinky vykonanie jedného testu nechtiac neovplyvní výsledky nasledujúceho testu.
Prostredníctvom virtualizácie tiež testery môžu mať prístup k viacerým konfiguráciam
a platformám pre testovanie aplikácií, aktualizácií a opráv softvéru v bezpečnom,
uzavretom prostredí. Vhodnou konfiguráciou hosťujúceho OS, akákoľvek konfigurácia
dostupná na produkčnom systéme, môže byť replikovaná. V niektorých situáciách je
možné testovanie vykonávať na presnej kópii produkčného hosťujúceho OS. Vo všetkých
týchto prípadoch môžu byť obrazy použité pre dobrý účinok. Obrazy uchovávajúce celý
hosťujúci OS môžu byť replikované pre každú čerstvú kópiu. Mnoho organizácií udržuje ich
obrazy v zdieľanom úložisku tak, aby mnoho oddelení k nim mohlo ľahko pristúpiť.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty
 Bezpečnosť riešení plnej virtualizácie je silne závislá na individuálnej bezpečnosti každého
z jeho komponentov vrátane hypervízora, fyzického počítača a hostiteľského OS (ak je
použitý), hosťujúcich OS, aplikácií a úložiska. Organizácia by mala zabezpečiť všetky tieto
elementy a udržiavať ich bezpečnosť na základe vhodných bezpečnostných praktík ako je
obmedziť prístup k administratívnym rozhraniam, udržovať aktualizovaný softvér s
bezpečnostnými záplatami, používať východiskové bezpečné konfigurácie, vykonávať
monitorovanie a analýzy záznamov na všetkých vrstvách riešenia, a použitím
hostiteľových bezpečnostných brán, antivírusového softvéru alebo iných vhodné
mechanizmov detegovať a zastaviť útoky.
 Dodržiavanie samotných týchto odporúčaní nie je dostatočné na zabezpečenie
virtualizačného riešenia. Virtualizácia môže byť použitá mnohými spôsobmi, takže
príslušné bezpečnostné opatrenia sa pre každú situáciu líšia. Táto časť sa zaoberá
spoločnými hrozbami proti virtualizačným riešeniam a poskytuje odporúčania na
potlačenie týchto hrozieb.
 Vo všeobecnosti by organizácie mali mať implementované rovnaké bezpečnostné
opatrenia pre virtualizované operačné systémy ako majú pre tie isté operačné systémy
bežiace priamo na hardvéri (na fyzickom počítači). To isté platí pre aplikácie bežiace na
hosťujúcom OS: ak organizácia má bezpečnostnú politiku pre aplikáciu, táto politika by sa
mala vzťahovať rovnako bez ohľadu na to, či je aplikácia spustená na OS v hypervízore
alebo na OS bežiacom na hardvéri.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hypervízora
 Programy ovládajúce hypervízor musia byť zabezpečené pomocou podobných metód,
ktoré sú použité na ochranu iných softvérov bežiacich na personálnych počítačoch a
serveroch.
o Bezpečnosť celej virtuálnej infraštruktúry je závislá na bezpečnosti systému manažmentu
virtualizácie, ktorý riadi hypervízor a umožňuje operátorovi spustiť hosťujúce OS, vytvárať nové
obrazy hosťujúceho OS a vykonávať ďalšie akcie. Vzhľadom na bezpečnostnú dôsledky týchto
akcií, prístup k systému manažmentu virtualizácie by mal byť obmedzený iba autorizovaným
administrátorom.
o Niektoré systémy manažmentu virtualizácie umožňujú rôznym používateľom rozdielnu úroveň
prístupu, ako je napríklad poskytnutie niektorým používateľom prístup len na čítanie k
administratívnemu rozhraniu hosťujúceho OS, iným používateľom riadenie určitých hosťujúcich
OS a ešte iným používateľom úplne riadenie administratívy.
o Väčšina softvérov hypervízorov v súčasnosti používa na riadenie prístupu iba heslo. Takýto
mechanizmus môže byť príliš slabý pre bezpečnostnú politiku niektorých organizácií a môže sa
vyžadovať použitie kompenzačných opatrení, ako je napríklad samostatný autentizačný systém
pre obmedzenie prístupu k počítaču, na ktorom je nainštalovaný systém manažmentu
virtualizácie.

 Hypervízory môžu byť manažované rôznymi spôsobmi a niektoré hypervízory umožňujú
manažment prostredníctvom viacerých metód. Je dôležité zabezpečiť každé rozhranie
manažmentu hypervízora a to prístupné ako lokálne tak aj vzdialene. Možnosť vzdialenej
administrácie sa dá spravidla povoliť alebo zakázať v systéme manažmentu virtualizácie.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hypervízora
 Ak je vzdialená administrácia v hypervízore povolená, prístup ku všetkým rozhraniam
vzdialenej administrácie by mal byť obmedzený bezpečnostnou bránou. Taktiež by mala
byť chránená komunikácia manažmentu hypervízora. Jednou z možností je mať
vyhradenú sieť manažmentu, ktorá je oddelená od všetkých ostatných sietí a do ktorej
môžu pristúpiť iba oprávnení administrátori. Komunikácia manažmentu uskutočňovaná po
nedôveryhodných sieťach musí byť zašifrovaná, zabezpečená buď virtualizačným
riešením alebo riešením tretích strán, ako je napríklad virtuálna privátna sieťe (VPN),
ktorá zapúzdri premávku manažmentu.
 Obmedzenia prístupu k hypervízoru je pre bezpečnosť celého systému kritické vzhľadom
na hypervízorovú úroveň prístupu do a riadenie hosťujúcich OS. Možnosti prístupu sa líšia
v závislosti na type hypervízora.
o Väčšina natívnych hypervízorov má opatrenia prístupu do systému. Typicky je prístupová
metóda len používateľské meno a heslo, ale niektoré natívne hypervízory ponúkajú ďalšie
opatrenia ako je autentizácia hardvérovým tokenom na udelenie prístupu k rozhraniu pre
manažment hypervízora. Na niektorých systémoch existujú rôzne úrovne autorizácie, ako je
možnosť niektorým používateľom prezerať záznamy, ale nemožnosť zmeniť akékoľvek
nastavenia alebo komunikovať priamo s hosťujúcimi OS. Tieto používateľské kontá s iba
prehliadaním umožňujú audítorom a ďalším mať dostatočný prístup na uspokojenie svojich
potrieb bez toho zníženia celkovej bezpečnosti.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hypervízora
o Na rozdiel od riešenia natívnej virtualizácie, hosťované virtualizačné produkty majú zriedka
opatrenia prístupu k hypervízoru: Každý, kto môže spustiť aplikáciu na hostiteľskom
operačnom systéme, môže spustiť hypervízor. Jediným opatrením prístupu je, či sa niekto môže
prihlásiť do hostiteľského operačného systému alebo nie. Vzhľadom k tomuto veľkému
rozdielu v bezpečnosti by organizácie mali mať bezpečnostné politiky týkajúce sa toho, ktoré
hosťujúce OS možno spustiť z natívnych hypervízorov a ktoré je možné spustiť z hosťovaných
virtualizačných hypervízorov. Ďalej organizácie prevádzkujúce natívne hypervízory by mali mať
politiky špecifikujúce, kto môže a kto nemôže získať prístup k rôznym funkciám hypervízora.

 Bezpečnostné odporúčania pre hypervízor sú tieto:
o Inštalovať všetky aktualizácie hypervízora ihneď po ich uvoľnení výrobcom. Väčšina
hypervízorov má funkcie, ktoré kontrolujú aktualizácie automaticky a nainštalujú nájdené nové
aktualizácie. Na administráciu aktualizácií môže byť použité riešenie centralizovaného
manažmentu záplat.
o Obmedziť administratívny prístup k rozhraniam manažmentu hypervízora. Chrániť všetky
komunikačné kanály manažmentu pomocou vyhradenej siete na manažment alebo komunikácia
po sieti manažmentu je autentizovaná a šifrovaná.
o Synchronizovať virtualizovanú infraštruktúru podľa dôveryhodného autoritatívneho časového
servera.
o Odpojiť nepoužívaný fyzický hardvér z hostiteľského systému. Vymeniteľný disk napríklad
mohol by byť občas použitý na zálohovanie, ale mal by byť odpojený, keď nie je aktívne
používaný na zálohovanie alebo obnovenie. Odpojiť nepoužívané NIC z akejkoľvek siete.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hypervízora
 Bezpečnostné odporúčania pre hypervízor sú tieto:
o Zablokovať všetky hypervízorové služby ako je zdieľanie clipboardu alebo súborov medzi
hosťujúcim OS a hostiteľským OS, ibaže zdieľanie je potrebné. Každá z týchto služieb môže
poskytnúť možný vektor útoku. Zdieľanie súborov môže byť tiež útočný vektor na systémoch,
kde viac ako jeden hosťujúci OS zdieľajú rovnaké priečinky s hostiteľským OS.
o Zvážiť využitie schopností sebapozorovania na monitorovanie bezpečnosti každého
hosťujúceho OS. Ak hosťujúci OS je kompromitovaný, jeho bezpečnostné opatrenia môžu byť
zablokované alebo rekonfigurované tak, aby sa potlačili akékoľvek známky kompromitácie.
Ponechať bezpečnostné služby v hypervízore povolené na bezpečnostné monitorovanie, aj keď
je hosťujúci OS kompromitovaný.
o Zvážiť využitie schopností sebapozorovania na monitorovanie bezpečnosti aktivity
vyskytujúcej sa medzi hosťujúcimi OS. Toto je obzvlášť dôležité pre komunikáciu, ktorá v
nevirtualizovanom prostredí bola vykonaná cez siete a monitorovaná opatreniami sieťovej
bezpečnosti (ako sú sieťové bezpečnostné brány, bezpečnostné zariadenia a sieťové senzory
IDPS).
o Starostlivo monitorovať samotný hypervízor na známky kompromitácie. To zahrňuje použitie
funkcií monitorovania vlastnej integrity, ktoré môžu zabezpečiť hypervízory, rovnako ako
monitorovanie a analyzovanie hypervízorových záznamov na priebežnej báze.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hypervízora
 Tiež je samozrejme dôležité zabezpečiť opatrenia fyzického prístupu k hardvéru, na
ktorom beží virtualizačný systém.
o Hosťované hypervízory sú napríklad zvyčajne riadené softvérom manažmentu, ktorý môže
použiť ktokoľvek s prístupom na klávesnicu a myš.
o Dokonca aj natívne hypervízory vyžadujú fyzickú bezpečnosť: niekto, kto môže reštartovať
hostiteľský počítač, na ktorom beží hypervízor, by mohol zmeniť niektoré bezpečnostné
nastavenia hypervízora. Tiež je dôležité zabezpečiť externé zdroje, ktoré používa hypervízor,
najmä údaje na pevných diskoch a ďalších zariadeniach úložiska.

 Existujú ďalšie odporúčania pre riešenia hosťovanej virtualizáciu pre virtualizáciu
serverov.
o Hosťovaná virtualizácia vystavuje systém viacerým hrozbám z dôvodu prítomnosti
hostiteľského OS. Pre zvýšenie bezpečnosti hostiteľského OS treba minimalizovať počet
aplikácií bežiacich na systéme iných ako je hypervízor. Všetky nepotrebné aplikácie by mali
byť odstránené.
o Zostávajúce aplikácie by mali byť čo najviac obmedzené, aby sa zabránilo škodlivému kódu
neúmyselne inštalovanému v systéme.
o Webový prehliadač sa napríklad často používa na sťahovanie aktualizácií pre hypervízor a tiež na
prečítanie pokynov a oficiálnych správ o hypervízore. Ak je počítač určený výhradne používať na
vykonávanie hosťovaného hypervízora, webový prehliadač by mal mať všetky nastavenia
nastavené na najvyššiu úroveň bezpečnosti.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hypervízora
 Pretože systémy hosťovanej virtualizácie sú vykonávané pod hostiteľským OS,
bezpečnosť každého hosťujúceho OS závisí na bezpečnosti hostiteľského OS. To
znamená, že by mali existovať prísne opatrenia na prístup do hostiteľského OS, aby sa
zabránilo niekomu získať prístup prostredníctvom hostiteľského OS na virtualizačný systém
a prípadnú zmenu jeho nastavení alebo modifikáciu hosťujúcich OS.
 V bezpečnostnej komunite boli určité záujmy pri návrhu hypervízorov takým spôsobom,
aby neboli detegovateľné útočníkmi. Motiváciou pre to je zabezpečiť ďalšiu bezpečnostnú
vrstvu, ktorá je pre útočníka neviditeľná, a zabrániť tak úspešným útokom proti
hypervízoru a hostiteľskému OS pod ním. Hypervízory majú však rôzne vlastnosti, ktoré
umožňujú útočníkom detegovať ich prítomnosť. Detekčné techniky zahrňujú kontrolu
artefaktov hypervízora v procesoch, v súborovom systéme, v registry alebo v pamäti;
kontrolu hypervízoru špecifických procesorových inštrukcií alebo funkcií; a kontrolu
hypervízoru špecifických hardvérových zariadení. Tieto detekčné metódy sú závislé na
implementácii hypervízora. Aj keď detekcia hypervízora môže byť potlačená výrobcovým
modifikovaním implementácie hypervízora alebo skrytím jeho identifikovateľných
softvérových artefaktov, nie je možné úplne skryť všetky vlastnosti. Pri plánovaní
bezpečnosti virtualizácie by organizácie nemali predpokladať, že útočníci nebudú
schopní detegovať prítomnosť hypervízora alebo typ produktu a verzie.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hosťujúceho
OS
 Hosťujúci OS bežiaci vo virtualizovanom prostredí sa chová takmer identicky ako tento
OS bežiaci na reálnom hardvéri. Všetky bezpečnostné úvahy, ktoré sa vzťahujú na OS
bežiace na reálnom hardvéri sa vzťahujú aj na hosťujúce OS; pre hosťujúce OS sú tam však
niektoré ďalšie bezpečnostné úvahy.
 Hosťujúci OS na vykonávanie vo virtuálnom stroji potrebuje používať ovládače videa,
zvuku, klávesnice, myši a sieťového hardvéru, ktoré sú špecifické hypervízoru. Neexistujú
žiadne zvláštne bezpečnostné problémy s takými ovládačmi, ibaže ak majú programové
chyby, ktoré sa nevyskytujú v normálnych ovládačoch.
 Ešte dôležitejšie je, že veľa systémov hosťovanej virtualizácie umožňujú hosťujúcim OS
zdieľať informácie s hostiteľským OS prostredníctvom zdieľaných diskov alebo
priečinkov, ktoré sú zvyčajne vytvorené emulovaním sieťovaných diskov. V každom
prípade, ak jeden hosťujúci OS bol kompromitovaný škodlivým kódom, to by mohlo
prešíriť škodlivý kód cez zdieľaný disk alebo priečinok. Jedná sa o bezpečnostnú
zraniteľnosť, ktorá neexistuje v štandardných operačných systémoch, iba ak majú
zdieľané sieťové úložisko. Organizácie majúce bezpečnostné politiky, ktoré pokrývajú
sieťové zdieľané úložisko, by mali tieto politiky vzťahovať na zdieľané disky vo
virtualizačných systémoch.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hosťujúceho
OS
 Mnoho systémov hosťovanej virtualizácie tiež umožňujú hosťujúcim OS zdieľať
informácie s hostiteľským OS prostredníctvom zdieľania clipboardu. To znamená, že
kopírovanie informácií do clipboardu v hostiteľskom OS umožňuje, aby tieto informácie
boli vložené do hosťujúceho OS a vice versa. Podobne uloženie informácie do clipboardu
v jednom hosťujúcom OS spôsobí ukázanie rovnakých informácie v clipboarde ďalších
hosťujúcich OS bežiacich na tom istom hypervízore. To je užitočná funkcia pre
používateľa, ale to je tiež vektor pre útoky medzi hosťujúcim OS a hostiteľským OS. Z
tohto dôvodu by organizácie mali mať politiky týkajúce sa používania zdieľaných
clipboardov.
 Bezpečnostné odporúčania pre samotný hosťujúci OS sú tieto:
o Pri manažovaní fyzických OS sa pridŕžať odporúčaných praktík, napríklad synchronizácia času,
manažment záznamov, autentizácia, vzdialený prístup, atď.
o Inštalovať okamžite všetky aktualizácie na hosťujúci OS. Všetky moderné OS majú funkcie na
automatickú kontrolu aktualizácií a ich nainštalovanie.
o Pravidelne zálohovať virtuálne disky používané hosťujúcim OS, používaním rovnakej politiky
pre zálohy ako sa používa pre nevirtualizované počítače v organizácii.
o V každom hosťujúcom OS odpojiť nepoužívaný virtuálny hardvér. To je dôležité najmä pre
virtuálne disky (zvyčajne virtuálne CD), ale je to tiež dôležité pre adaptéry virtuálnych sietí iných
ako primárne sieťové rozhranie a sériové a/alebo paralelné porty.
o Použiť samostatné riešenia autentizácie pre každý hosťujúci OS, pokiaľ nie je osobitný dôvod
pre dva hosťujúce OS zdieľať dôverné autentizačné údaje.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť hosťujúceho
OS
 Bezpečnostné odporúčania pre samotný hosťujúci OS sú tieto:
o Zabezpečiť, aby virtuálne zariadenia pre hosťujúci OS boli spojené iba s príslušnými fyzickými
zariadeniami na hostiteľskom systéme, ako je mapovanie medzi virtuálnymi a fyzickými NIC.

 Ak hosťujúci OS na systéme hosťovanej virtualizáciu je kompromitovaný, tento hosťujúci
OS môže potenciálne nakaziť iné systémy na tom istom hypervízore.
Najpravdepodobnejší spôsob ako sa to môže stať je, že oba systémy zdieľajú disky alebo
clipboardy. Ak toto zdieľanie je zapnuté v dvoch alebo viacerých hosťujúcich OS, a jeden
hosťujúci OS je kompromitovaný, administrátor virtualizačného systému sa musí
rozhodnúť, ako sa vysporiadať s možnou kompromitáciou ďalších hosťujúcich OS. Pre
riešenie tejto situácie sú dve stratégie:
o Predpokladať, že všetky hosťujúce OS na rovnakom hardvéri boli kompromitované. Vrátiť
každý hosťujúci OS do známeho dobrého obrazu, ktorý bol uložený pred kompromitáciou.
o Preskúmať každý hosťujúci OS na kompromitáciu, rovnako ako pri bežnom skenovaní na
škodlivý kód. Ak je škodlivý kód nájdený, pridŕžať sa štandardnej bezpečnostnej politiky
organizácie.

 Prvá metóda predpokladá, že hosťujúce OS sú iné než "bežné" systémy, zatiaľ čo druhá
metóda predpokladá, že aktuálna bezpečnostná politika organizácie je dostačujúca a mala
by byť použitá pre všetky systémy rovnakým spôsobom.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť
virtualizovanej infraštruktúry
 Virtualizácia zabezpečuje simuláciu hardvéru ako je úložisko a sieťové rozhrania. Táto
infraštruktúra je rovnako dôležitá pre bezpečnosť virtualizovaného hosťujúceho OS ako
skutočná hardvérová infraštruktúra operačnému systému bežiacemu na fyzickom počítači.
Mnoho virtualizačných systémov má funkcie na zabezpečenie riadenia prístupu do
virtuálneho hardvéru, najmä do úložiska a siete. Prístup do virtuálneho hardvéru by mal
byť prísne obmedzený na hosťujúce OS, ktoré ho budú používať. Ak napríklad virtuálny
pevný disk bude zdieľaný dvomi hosťujúcimi OS, iba títo dva OS by mali mať prístup k
virtuálnemu pevnému disku. Niektorý virtuálny hardvér je zamýšľaný na široké zdieľanie.
Napríklad obraz disku, ktorý predstavuje inštalačné CD, môže byť zdieľaný medzi
mnohými hosťujúcimi OS; napriek tomu, prístup k tomuto súboru by mal byť len na
čítanie, a žiadny hosťujúci by mal mať prístup do obrazu zapisovať.
 Hypervizorové systémy, ktoré spolu spájajú viacero hosťujúcich OS na virtuálnej sieti
predstavujú otázky pre organizácie, ktorých politika vyžaduje, aby všetky siete boli
monitorované definovaným spôsobom. Organizácie môžu mať napríklad bezpečnostnú
politiku siete, ktorá hovorí, že všetky sieťové prepínače spájajúce viacero serverov musia
byť manažované a že premávka medzi servermi musí byť monitorovaná na podozrivú
aktivitu. Avšak sieťové prepínače vo väčšine virtuálnych systémov nemajú takú
schopnosť. Niektoré virtuálne prepínače podporujú virtuálne LAN (VLAN) a funkcie
bezpečnostnej brány na zabezpečenie oddelenia a izolácie sieťovej premávky VM.
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Bezpečnostné odporúčania pre virtualizačné komponenty – bezpečnosť
virtualizovanej infraštruktúry
 Hypervízory niekedy ponúkajú siete virtuálneho úložiska a virtuálne rozhrania na
existujúce siete hardvérových úložísk. Tieto funkcie ponúkajú rovnaké bezpečnostné
problémy ako virtuálne siete a to najmä tým organizáciam, ktorých bezpečnostné politiky
vyžadujú monitorovanie týchto spojení, a nemôžu používať rovnaké metódy pre virtuálne
úložisko, ako je tomu pri fyzickom úložisku. Použitie fyzických rozhraní pre existujúce
sieťové úložisko môže tento problém odstrániť, ale tiež znižuje niektoré flexibility
ponúkané hypervízormi.
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