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Abstrakt 
 

Cílem mé práce je virtualizace na směrovači s RouterOS na platformě x86. V první části jsou 

analyzovány a otestovány dostupné virtualizační metody. Dále je nastíněn pracovní postup při 

virtualizaci pomocí KVM, která je na RouterOS x86 funkční. Mezi operační systémy nasazené na 

virtuálních strojích patří RouterOS, OpenWRT, Ubuntu a CentOS. Na systémech Ubuntu a CentOS 

jsou dále otestovány vybrané síťové služby, které by mohly být v praxi použitelné. Jedná se o XAMPP 

for Linux, SNMP a Asterisk.  
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Abstract 
 

The aim of this work is to analyze and test methods applicable in virtualization for x86 

platform RouterOS. The first section describes Metarouter, XEN and KVM virtualization methods. 

KVM is currently the only functional method, so the next part is devoted to the practical application of 

this method. In addition, virtual machines with installed Linux systems (RouterOS, OpenWRT, 

Ubuntu, CentOS) are created.. In Ubuntu and CentOS systems are also installed and running the 

SNMP Network Service, XAMPP for Linux and Asterisk. 
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1 Úvod 

RouterOS je specifický operační systém, vyvíjený společností Mikrotik a založený na 

linuxových základech. Tento systém je zaměřen na nasazení v počítačových sítích, tím pádem dokáže 

pracovat s mnoha síťovými protokoly a službami. Nejčastější výskyt toho systému je v zařízeních 

firmy Mikrotik – jednotkách RouterBoard. V této práci však bude použita varianta pro architekturu 

x86.  

Při výkonu moderních počítačových sestav je její použití pouze pro jednu službu v podstatě 

mrhání prostředky. Systém RouterOS má implementované virtualizační nástroje, které umožní 

vytvářet virtuální stroje a na nich provozovat různé operační systémy. Proto budou prozkoumány a 

otestovány virtualizační metody Vmware, XEN, Metarouter a KVM 

Na virtualizovaných strojích budou nainstalované systémy RouterOS, OpenWRT, Ubuntu a 

CentOS.  

První kapitola bude věnována vybraným funkcím operačního systému RouterOS. 

V druhé části práce budou prozkoumány virtualizační metody a popsány principy, na kterých 

fungují. Také bude ověřena využitelnost jednotlivých metod. 

Náplní třetí a čtvrté kapitoly bude v podstatě pracovní postup, kterým lze vytvořit virtuální 

stroj pomocí RouterOS. Na ten bude poté naistalován linuxový operační systém se spuštěnými 

síťovými službami. Zároveň zde bude otestována funkčnost jednotlivých virtuálních počítačů a také 

spuštěných síťových služeb. 
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2 Analýza RouterOS  

RouterOs je komerční operační systém, zaměřený na jednoduché nasazení v sítích, vyvinutý 

litevskou společností MikroTik.  Základ operačního systému tvoří jádro OS Linux kernel v2.6.  

Systém RouterOS existuje ve verzi pro hardwarovou platformu RouterBoard a také ve verzi 

pro platformu PC s architekturou x86. Nutností je minimálně 4. generace procesorů, tedy s taktem 

větším než 100 MHz. Jako minimální velikost RAM paměti je udáno 32 MB, doporučuje se použití 

větších pamětí. Instalace je možná na IDE, SATA a USB paměťová zařízení, ve PC sestavě tedy lze 

používat HDD nebo SSD disky, CF nebo SD karty a jiné. Samotný RouterOS potřebuje minimálně 64 

MB místa na disku.  Jakožto síťový operační systém umí RouterOS pracovat s nejnovějšími 10 Gb 

Ethernetovými kartami, bezdrátovými kartami standardů 802.11a/b/g/n a také s 3G modemy.  

Z hlediska procesorů umí systém využívat technologie multi-CPU a multi-core. Při virtualizaci 

pomocí KVM je však nutné brát zřetel na podporu virtualizační technologie přímo v procesoru. 

2.1 Základní funkce 

Mezi základní funkce systému RouterOs se řadí firewall, který umožňuje filtrovat síťový 

provoz. Pomocí této filtrace lze např. zakázat veškerou komunikaci z vnější části sítě do vnitřní části. 

Tím pádem je zabráněno případnému útočníkovi v přístupu. Při podrobnějším nastavení lze přesně 

určit, které pakety mohou zařízením projít a které budou zablokovány. Pravidla mohou být definována 

pomocí IP adresy, rozsahu portů, IP protokolu a jiných. Firewall umí pracovat také s IP adresami 

verze 6. 

Další funkcí je směrování provozu. RouterOS ovládá směrovací protokoly RIP v1, RIP v2, 

OSPF v2 a BGP v4 při použití IPv4. Pokud bude využit moderní protokol IPv6, lze využít 

směrovacích protokolů RIPng, OSPF v3 a BGP. Také lze směrovat síťový provoz na základě pravidel 

nebo rozhraní. [18] 

Vzhledem k původnímu nasazení na platformu RouterBoard, dokáže RouterOS pracovat s 

bezdrátovými standarty IEEE 802.11a/b/g/n v režimu klient i AP. Při použití standartu 802.11n a 

použití Mikrotik zařízení na obou koncích bezdrátového spoje lze využít proprietárního protokolu 

Nstreme a Nstreme2, který zvyšuje dosah a rychlost bezdrátového spoje. Také lze používat WEP, 

WPA a WPA2 šifrování. RouterOS umožňuje klientům roaming – přechod mezi bezdrátovými sítěmi 

bez ztráty spojení. Mezi další zajímavosti patří Hotspot režim, který vytvoří veřejně přístupnou 

bezdrátovou síť, u které lze limitovat délku trvání připojení pro jednotlivá zařízení. Také lze definovat, 

za jak dlouho dobu může zařízení znovu navázat spojení s Hotspot vysílačem. 
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Pro řízení přenosových rychlostí lze použít funkci QoS ( Quality of sevices). Díky této funkci 

lze limitovat přenosovou rychlost pro dané IP adresy, podsítě, porty aj. Přidělení větší přenosové 

rychlosti jednotlivým portům nebo protokolům je vhodné při provozování VoIP služeb. Pakety 

přenášející telefonní hovor mají mít prioritu, aby nedocházelo k výpadkům spojení. 

Mezi dostupné nástroje také patří zachytávání síťového provozu, nástroj k odesílání emailu a 

SMS, FTP server, SNMP a mnoho dalších 

Více o funkcích se lze dozvědět ve zdroji. [15] 

2.2 Konfigurace a správa 

Zařízení obsahující RouterOS lze spravovat lokálně, tj. pomocí připojených periférií 

(klávesnice, monitor) nebo pomocí sériové linky s využitím patřičného terminálového softwaru. 

Vzdáleně lze k zařízení přistupovat pomocí těchto metod: 

 Telnet 

 SSH 

 Webové rozhraní WebFig  

 Administrační software WinBox [Obr. 2.] 

 Aplikační programovatelné rozhraní API 

Pro získávání informací z RouterOS také slouží The Dude. Jedná se o síťový monitorovací 

nástroj společnosti MikroTIK, který sám prozkoumá zadaný síťový rozsah a vyhledá zařízení 

s RouterOS. Následně zobrazí mapu sítě a upozorňuje na kritické stavy na zařízeních. Kromě 

RouterOS zařízení lze spravovat i jakákoliv další síťová zařízení, která jsou dostupná pomocí ping 

nebo snmp. 

V případě problémů na 3. vrstvě TCP/IP modelu, lze navázat spojení na MAC vrstvě. 

K tomuto účelu lze použít WinBox a MAC-Telnet. 
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2.3 Licence 

RouterOS je k dispozici v 6 různých licencích, které se liší funkčností a také cenou. Pro 

testovací účely existuje tzv. DEMO licence, která obsahuje většinu funkcí jako plně licencovaná verze. 

Tato verze je však limitovaná maximální délkou používání, která  je 24 hodin. V DEMO licenci také 

není možné využívat virtualizace.  

Pro otestování virtualizačních metod byla zakoupena RouterOS licence 4. úrovně, která 

umožňuje jejich použití. Některé z funkcí licence této úrovně jsou uvedeny v obrázku Obr. 2.2. 

Licence RouterOS. Více informací o licencích lze najít na stránkách výrobce. [2] 

Pro aplikaci licenčního klíče je nejprve nutné nainstalovat RouterOS s DEMO licencí. 

Následně si zjistit jedinečné identifikační číslo SOFT-ID, které se nalézá v menu System/License. 

Podle zjištěného SOFT-ID se vygeneruje licenční klíč, který je nutné vložit do zařízení. Licenční klíč 

je tímto svázán s pevným diskem použité PC sestavy a je nepřenosný. 

Obr. 2.1 Aplikační rozhraní WinBox 
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U platformy RouterBoard je celá tato záležitost zjednodušena. Již při výrobě je do každého 

zařízení nahrána licence patřičné úrovně. 

 

2.4 HW požadavky 

Pro samotnou instalaci RouterOS je nutné použít sestavu s i386 kompatibilní architekturou. 

Takt procesoru musí být minimálně 100 MHz, velikost paměti RAM minimálně 32 MB. Pevný disk, 

popř. jiné paměťové médium, musí mít kapacitu minimálně 64 MB. Podpora síťových karet je stejná 

jako u Linuxu v2.6 kernel. Při použití KVM virtualizace je nutné použít procesor s implementovanou 

virtualizační podporou. Více informací o podporovaném hardwaru lze dohledat ve zdroji [3], kde se 

nachází informace spravované samotnými uživateli RouterOS. 

2.5 Testované sestavy 

Při vypracovávání této práce byly použity celkem tři sestavy, na kterých byl RouterOS 

nainstalován. 

Na první testované sestavě byl systém nainstalován bez jakýchkoliv problémů. Dle specifikace 

uvedené na stránkách výrobce procesoru, bylo zjištěno, že neobsahuje Intel® Virtualization 

Technology (Intel® VT). Proto tato sestava nemohla být dále použita. 

 

Obr. 2.2. Licence RouterOS 
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Sestava 1 

 Základní deska: ASUS P5QL-E 

 Procesor: Intel Core 2 Duo E7400 

 Paměti: DIMM DDR2 A-Data 4 GB 

 Pevný disk: Samsung 640GB SATA 

Jako další byl otestován virtuální stroj, vytvořený na serveru Fujitsu-Siemens pomocí softwaru 

VMware ESXi. Při instalaci RouterOS se neobjevily žádné problémy, po spuštění systému nebyla 

funkční virtualizace. Příčinou této nefunkčnosti byly parametry vytvořeného virtuálního počítače, 

respektive absence virtualizačních metod ve vytvořeném procesoru. I v případě správného fungování, 

by bylo nasazení tohoto hardwaru velice nelogické. Pomocí VMware ESXi by byl vytvořen virtuální 

stroj, na který by byl nainstalován RouterOs, v kterém by byly vytvořeny další VM. 

Při výběru třetí počítačové sestavy byl kladen důraz na podporu virtualizačních technologií. 

Na stránkách výrobce je tato podpora uvedena [Obr. 2.3 Technologie procesoru], proto se očekávala 

plná funkčnost systému, včetně virtualizace. Po bezproblémové instalaci byly otestovány možnosti 

KVM a sestava byla shledána jako nejvhodnější. Veškeré další pracovní postupy byly testovány právě 

na tomto PC. 

 

 

 

Obr. 2.3 Technologie procesoru Intel Core 2 Duo E6750 [16] 
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Sestava 3 

 Základní deska: Gigabyte EG41MF 

 Procesor: Intel Core 2 Duo E6750 

 Paměti: A-DATA +Series 4GB (2*2GB) DDR2 800 

 Pevný disk: WD 80GB ATA/IDE 
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3 Virtualizační metody, popis a použitelnost 

Výkon moderních počítačů se dostal na tak vysokou úroveň, že jej při běžné práci nelze 

kompletně využít. Pomocí virtualizace je možné na jednom fyzickém stroji vytvořit více virtuálních 

počítačů, které budou využívat přidělených hardwarových prostředků. Tímto také lze na jednom 

zařízení provozovat více služeb, které na sobě jsou zcela nezávislé. Díky tomu není nutné pořizovat 

více počítačů, z nichž každý by poskytoval nějakou síťovou službu, ale postačí jeden dostatečně 

výkonný počítač. Tím pádem se ušetří náklady za hardwarové komponenty, za umístění zařízení a také 

za jejich provoz.[1][6] 

3.1 VMware 

Vmware je název americké společnosti, která se zabývá virtualizací na desktopech a 

serverech. Vmware virtualizační nástroje se řadí mezi nejpoužívanější na světě. Pro virtualizace lze 

použít například software VMware vSphere, s nímž lze vytvořit virtuální počítač, na který lze nahrát 

operační systém a aplikace jako na reálný počítač. Při virtualizaci je na fyzický hardware nahrána 

programová vrstva zvaná Hypervizor, která virtuálním zařízením dynamicky přiděluje přístup 

k reálným částem počítače. 

Na virtuální stroj vytvořený pomocí VMware lze nainstalovat operační systém RouterOS, 

který je provozuschopný a zvládá veškeré základní funkce. Pokud však má být vytvořen virtuální stroj 

založený na RouterOS s pomocí VMware, je situace zcela odlišná. Společnost MikroTIK nenabízí ve 

svém systému virtualizaci pomocí VMware. Proto tuto metodu nelze použít. 

3.2 Metarouter 

Funkce Metarouter je aktuálně funkční pouze na RB série 450 a 700 a také na modelech 

RB1000, RB1100, RB1100AH a RB800. Na platformě x86 prozatím nelze Metarouteru využít. 

Jedná se virtualizační metodu vytvořenou firmou MikroTik, pomocí které lze na 

RouterBoardu vytvářet virtuální routery, označované jako metaroutery, v nichž je provozován systém 

RouterOS. Po zkompilování adekvátního instalačního obrazu je možné sáhnout i po jiných systémech, 

např. OpenWRT. U některých systémů není kompilace obrazu nutná a je možné použít verzi obrazu 

přímo pro RouterOS. Oficiální variantu OpenWRT pro Metarouter je možné stáhnout mimo jiné na 

webových stránkách Mikrotiku. [2] 

 



Virtualizační metody, popis a použitelnost 

 

 

 

 

9 

 

Každá instance Metarouteru má stejné hardwarové nároky jako samotná RouterOS instalace. 

Pro každou instalaci RouterOS, virtuální i fyzickou, je nutné počítat s minimálně 16 MB operační 

paměti. Dále je limitován počet virtuálních instalací. V aktuální verzi RouterOS nelze pomocí 

Metarouteru vytvořit více než 8 instancí. 

Funkce Metarouter si určitě najde své využití. Příkladem využití budiž tato modelová situace. 

Poskytovatel připojení nabízí své služby v panelovém domě s instalovanými kabelovými rozvody. 

Zákazníkům dodává své zařízení. Poskytovatel má ve správě hlavní nastavení směrovače, pro 

zákazníka je vytvořena virtuální instalace RouterOS, pomocí které si zákazník může nastavit 

parametry pro WiFi vysílání. 

Obrovskou výhodou při použití této metody je, že není potřeba vlastnit unikátní licenční klíče 

pro virtuální instance RouterOS. Stačí pouze jedna zakoupená licence pro RouterOS nainstalovaný na 

fyzickém hardwaru. 

3.3 XEN 

Virtualizační metoda XEN funguje na dvou principech. Prvním je paravirtualizace, která se nesnaží 

programově emulovat hardwarové prostředí, naopak koordinuje přístup virtuálních strojů k fyzickým 

HW prostředkům. Výhodou paravirtualizace je vysoký výkon, který je dán malou odlišností 

skutečného a virtualizovaného hardwaru. Nevýhodou je nutnost upravit zdrojový kód virtualizovaného 

systému, což brání v použití nepřizpůsobených systémů s neveřejným zdrojovým kódem.  [17] 

Obr.  3.1. Architektura XEN [6] 
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Druhým je HVM (Hardware Virtual Machine), který nevyžaduje modifikovaný operační 

systém. Nutností je použit správný hardware, který tuto metodu podporuje. Konkrétně se jedná o 

technologii Intel VT, popř. AMD-V.  

Základem této virtualizační metody je XEN Hypervisor. Jedná se o  rozhraní mezi fyzickým 

HW a virtuálním operačním systémem. Princip fungování je znázorněn na obrázku Obr.  3.1. 

Architektura XEN [6] Hypervisor zodpovídá za předávání instrukcí procesoru a rozdělování pamětí 

jednotlivým systémům. [4] 

3.4 KVM 

KVM (Kernel Based Virtual Machine) je linuxová virtualizační metoda pro architekturu x86 

fungující na principu plné virtualizace. Základem je kernel modul, který staví RouterOS do pozice 

hypervizora, jenž přiděluje virtuálním zařízením přístup k fyzickému hardwaru. Pro funkčnost 

vyžaduje tato metoda procesor s implementovanou virtualizační technologií, tedy s technologií Intel 

VT nebo AMD-V. Virtuální hardware je emulován pomocí QEMU, což je open-source nástroj právě 

k vytváření virtuálních počítačových komponentů. Více informací o použité technologii a balíčcích 

souvisejících s KVM virtualizací výrobce systému RouterOS neuvádí. Obecné principy KVM jsou 

k dispozici na oficiálních stránkách [5], specifické nastavení této metody však k dispozici není. 

Pro funkčnost KVM v prostředí RouterOS je nutné, aby byl nainstalován balíček kvm, a také 

je nutné použít procesoru s podporou virtualizační technologie. [7] 
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4 KVM virtuální stroj 

Pro praktickou ukázku byl zvolen RouterOS verze 5.2 se zakoupenou licencí 4 úrovně. Jako 

HW byla použita výše zmíněná sestava číslo 3. Ethernetové rozhraní hostovaného RouterOS má IP 

adresu 192.168.2.100/24 a má nastaveno přístup do sítě Internet. Všechny vytvořené virtuální stroje 

jsou připojeny do vytvořeného síťového mostu označeného jako kvm_bridge. Po spuštění jim DHCP 

server přidělí IP adresu automaticky. Zobrazení přidělených adres je na obrázku Obr.  4.1. Pro 

konfiguraci byl použit Telnet a aplikace WinBox.  

 

Obr.  4.1 Struktura IP adres 

 

Cílem bylo vytvořit několik virtuálních strojů s různými operačními systémy, na kterých 

budou nainstalovány síťové služby. Celková struktura, zobrazující operační systémy náležící 

k fyzickým nebo virtuálním HW a také síťové služby spuštěné na jednotlivých OS, se nalézá na 

obrázku Obr. 4.3 Struktura operačních systémů a služeb.  

Použité zdrojové kódy jsou čerpány z oficiální MikroTik dokumentace. [7] 
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4.1 Vytvoření obrazu RouterOS 

Před vytvořením virtuálního stroje je nutné připravit instalační obraz operačního systému 

RouterOS, který bude na zařízení provozován. V první ukázce bude instalován systém RouterOS. 

K vytvoření instalačního obrazu bude použita funkce hostujícího systému. 

Pro přihlášení do hostujícího systému RouterOS lze použít protokol Telnet. Po zadání 

přihlašovacích údajů se použije následující příkaz: 

Kvm make-routeros-image file-name=ROS1.img file-size=128 

configuration-script=““ 

Příkazem file-name=ROS1.img je definován název vytvářeného obrazu, file-size=128 určuje 

velikost obrazu v MB. Položka configuration-script=““ není povinná, určuje název konfiguračního 

skriptu.  

Stejné úkony lze provést i přes administrační aplikaci WinBox [Obr.  4.3 Vytvoření RouterOS 

obrazu]. Instalační obraz se vytváří v menu KVM příkazem Make RouterOS Image. Pro ověření 

vytvoření instalačního obrazu je nutné otevřít výpis souborů umístěných na disku. To se provádí 

pomocí položku menu Files. V případě používání přístupu přes konzoli použijeme příkaz „file print“. 

Obr. 4.3 Struktura operačních systémů a služeb 

Obr.  4.2 Struktura operačních systmémů 
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4.2 Instalace VM s RouterOS 

Pro vytvoření VM s RouterOS systémem je použit Telnet, kde je zadán následující příkaz: 

/kvm add name=ROS memory=128MiB cpu-count=1 disabled=no disk-

images=hda:ROS1.img initrd="" kernel=""  

kernel-cmdline="console=ttyS1" 

 

Popis parametrů: 

 Name=ROS – Jméno virtuálního stroje 

 Memory=128MiB – Velikost paměti RAM přiřazené virtuálnímu stroji 

 Cpu-count=2 – Počet jader CPU, které může VM využívat 

 Disabled=no – Nastavení stavu VM po jeho vytvoření. S aktuálním nastavením, bude VM 

povolen 

 Disk-images=hda:ros1.img – Soubor ROS1.IMG umístěný v HOST souborovém systému 

bude nastaven jako HDA(IDE Primary Master) pro GUEST systém. 

Obr.  4.3 Vytvoření RouterOS obrazu 
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  Kernel, Initrd – Tyto parametry mohou obsahovat cesty k Initial RAM disk souboru a ke 

kernelu. V případě instalace RouterOS je nepoužíváme, ovšem pouze za předpokladu, že 

verze RouterOS na straně HOST a GUEST jsou stejné. V opačném případě je doporučeno tyto 

parametry zadat. 

 Kernel-cmdline=“console=ttyS0“ – Parametry předané konzoli kernelu. 

Po vytvoření zůstává virtuální stroj vypnutý. Pro jeho zapnutí slouží tlačítko Start, popřípadě 

příkaz: 

/kvm start ROS 

VM lze vytvořit také pomocí menu KVM v aplikaci WinBox. V uvedeném menu slouží pro 

vytvoření VM, tlačítko se symbolem „+“. Nastavení VM bylo provedeno dle obrázku Obr. 4.4 Menu 

KVM. 

 

Obr. 4.4 Menu KVM 

Vytvořený VM je nyní funkční, neobsahuje však žádné rozhraní. Před vytvořením virtuálního 

ethernetového rozhraní je nutné vytvořit bridge, který spojí fyzické a virtuální rozhraní. Tím bude 

umožněn virtuálnímu RouterOS přístup do internetu. 

Pro vytvoření bridge, který bude označen jako“kvm_bridge“ lze použít WinBox nebo příkaz   

/interface bridge add name=kvm_bridge 

Přidaní fyzického ethernetové rozhraní do bridge se provádí příkazem: 
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/interface bridge port add bridge=kvm-bridge interface=ether1 

Posledním úkolem je vytvořit virtuální rozhraní náležící VM ROS, které bude patřit do 

síťového mostu kvm_bridge. 

/kvm interface add virtual-machine=ROS type=dynamic dynamic-

bridge=kvm_bridge 

Nyní je virtuální RouterOS připojen do místní sítě. Pomocí příkazu PING bylo otestováno 

spojení mezi virtuálním a fyzickým RouterOS a mezi výchozí bránou místní sítě. Obě spojení byla 

funkční. 

4.3 Instalace VM s OpenWRT 

Z webových stránek projektu OpenWRT [[9]] byl stažen instalační obraz openwrt-x86-

generic-combined-ext2.img.gz, který byl následně extrahován a nahrán na disk RouterOS. Pro nahrání 

obrazu bylo použito FTP klienta, který byl připojen na IP adresu 192.168.2.100. 

Dále byl vytvořen VM s následujícími parametry a virtuálním rozhraním přiřazeným do 

síťového mostu kvm-bridge.  

/kvm add name=OpenWRT memory=256MiB cpu-count=1 disabled=no disk-

images=hda:openwrt-x86-generic-combined-ext2.img  

/kvm interface add virtual-machine=OpenWRT type=dynamic dynamic-

bridge=kvm_bridge 

Po nastavení všech potřebných parametrů byl VM spuštěn a bylo s ním navázáno konzolové 

spojení 

/kvm start OpenWRT 

/kvm console OpenWRT 

V konzolovém okně  lze využívat běžné linuxové příkazy. Prvním krokem po spuštění 

OpenWRT bude ověření ethernetových rozhraní, které se provádí pomocí příkazu ifconfig. Tento 

příkaz slouží ke konfiguraci a správě síťových rozhraní v unixových operačních systémech. Obdobný 

nástroj se nalézá také ve Windows systémech, kde se nazývá ipconfig. Výstup OpenWRT systému po 

použití nástroje ifconfig je k dispozici na obrázku [Obr.  4.5], kde je vypsáno pouze jedno rozhraní. 

Konkrétně se jedná o loopback rozhraní, které slouží k vzájemné komunikaci vnitřních součástí 

počítače. Ve své podstatě se jedná o virtuální smyčku zapojenou do použitého PC. Ve výpisu bohužel 

není zmínka o ethernetovém rozhraní, které u OpenWRT vyžadujeme. 



KVM virtuální stroj 

 

 

 

 

16 

 

 

Obr.  4.5 Konzolové okno s OpenWRT 

Dalším krokem bude ověřit nastavení v souboru network umístěného v adresáři /etc/config. 

Pro zobrazení obsahu souboru network lze použít příkazu cat network, případně editoru vi. Výpis 

souboru je uveden níže. 

config interface loopback  

 option ifname lo 

 option proto  static 

 option ipaddr 127.0.0.1 

 option netmask  255.0.0.0 

 

config intergace lan 

 option ifname  eth0 

 option type bridge 

 option proto static 

 option ipaddr 192.168.1.1 

 option netmask 255.255.255.0 
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Z výpisu je patrné, že ethernetové rozhraní existuje, ale je vypnuté. K jeho zapnutí slouží 

příkaz ifup lan, který byl také použit. Po jeho zadání by se mělo rozhraní aktivovat, v případě 

virtualizovaného OpenWRT na RouterOS systém vypíše pouze chybovou hlášku. 

Při řešení této chyby bylo vyzkoušeno více verzí instalačních obrazů jak backfire tak kamikaze 

vydání. Ani v jednom případě nebylo rozhraní funkční. Tuto chybu by mohla vyřešit kompilace 

vlastního obrazu se správnými balíčky. Druhou možností je změna typu virtuálního síťového rozhraní 

na takový, který OpenWRT rozpozná a dokáže s ním pracovat. Tato změna nelze v použitém 

RouterOS provést. Jelikož má tato práce za cíl vyzkoušet funkčnost systému OpenWRT 

virtualizovaného pomocí KVM v prostředí RouterOS, nebyla tato nefunkčnost dále řešena.  S běžným 

nastavením tento systém funkční není. 

4.4 Instalace VM s Ubuntu 

Instalace OS Ubuntu byla ze všech testovaných systémů nejsnazší. Prvním krokem je 

vytvoření obrazu RouterOs, který bude sloužit jako virtuální disk. Pracovní postup je shodný jako 

v kapitole 4.1, pouze velikost tohoto disku byla nastavena na 4 GB. Dále byl na pevný disk hostujícího 

systému (RouterOs) přes FTP nahrán instalační obraz ubuntu-10.04.4-desktop-i386.iso, stažený 

z oficiálního webu projektu [8].  

Dále byl vytvořen virtuální stroj KVM3, jehož nastavení je na obrázku Obr. 4.. Následně byl 

VM spuštěn, pro instalaci Ubuntu je nutné se k VM připojit pomocí služby VNC. Instalátor bude 

požadovat vyplnění základních údajů, jako jméno uživatele, heslo, rozložení klávesnice atd.. Po jejich 

vyplnění lze spustit samotnou instalaci. 
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Obr. 4.6 Nastaveni VM pro Ubuntu 

U virtuálního stroje je vytvořena virtuální CD-ROM mechanika, ve které je zadána cesta 

k instalačnímu obrazu systému Ubuntu. U vytvořeného virtuálního pevného disku je nastavena cesta 

k souboru, se kterým bude pracovat. 

4.5 Instalace VM s CentOS 

Při instalaci operačního systému CentOS bylo nutno překonat mnoho překážek. První problém 

se vyskytl při načítání instalačního média, kde se po kontrole EDD (Enhanced Disk Drive) proces 

bootování zastavil. Hostující systém RouterOS je v možnostech nastavení parametrů virtuálních strojů 

velice omezený, proto se nedají změnit vlastnosti vytvářeného virtuálního disku a bylo nutné hledat 

jinou variantu. Řešením je použití starší verze systému CentOS, kde se při bootování tato kontrola 

neprovádí.  

U CentOS verze 5.8 proběhlo bootování instalačního média v pořádku, problém nastal u 

samotné instalace. Operační systém je dodáván na 7 CD, popř. 2 DVD. U RouterOS však neexistuje 

způsob, kterým by se dalo změnit CD (DVD) ve virtuální mechanice aniž by bylo nutné virtuální stroj 

vypnout nebo restartovat. 
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Řešením tohoto problému je použití instalačního média přizpůsobeného pro tzv. „net-install“ 

režimu. Při něm se instalační soubory stahují z internetu. 

Před instalací je nutné vytvořit obraz systému RouterOS, postup je uveden v kapitole 4.1. 

Minimální velikost virtuálního HDD se udává jako 4 GB, v ukázce bylo nastaveno 10 GB. Poté byl do 

RouterOS nahrán instalační obraz CentOS-5.8-i386-netinstall.iso, který byl stažen z oficiálních 

stránek.[14]. Parametry virtuálního stroje byly nastaveny dle obrázku [Obr. 4.7]Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů., v poli CD-ROM byl zadán přesný název instalačního obrazu, který je nahrán na disku 

RouterOS. Položka SDA obsahuje název vytvořeného obrazu systému RouterOs, který slouží jako 

virtuální HDD pro OS CentOS.  

 

 

Po spuštění VM a připojení pomocí VNC na nastavenou IP adresu a port se zobrazí úvodní 

obrazovka instalace. Z nabídky instalačních režimů byla zvolena možnost nabízející grafické 

instalační rozhraní. Dále byl vybrán instalační jazyk a rozložení klávesnice. Při dotazu na umístění 

instalačních balíčků bylo vybráno umístění na http serveru. Nastavení protokolů TCP/IP bylo 

ponecháno ve výchozím nastavení. Jako umístění instalačních souborů bylo zvoleno následující: 

 

Obr.  4.7 Nastavení CentOS VM 
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 Jméno WWW serveru: mirror.centos.org 

 Adresář CentOS: /centos/5.8/os/i386 

Po stažení instalačních souborů je spuštěn instalační průvodce. S jeho pomocí je další postup 

snadný. Z aplikačních sad byly zvoleny následující: Desktop-GNOME, Server, Server-GUI. Po 

instalaci je systém připraven k používání.  

4.6 Síťové služby na VM 

V této kapitole budou představeny vybrané síťové služby, které budou následně spuštěny na 

virtualizovaném stroji. Cílem je poukázat na možné využití virtualizace na systému RouterOS. 

První využitelnou síťovou službou budou HTTP a MySQL server, které budou spuštěny 

v systému CentOS. Po spuštění těchto služeb lze z VM vytvořit webový server. K zprovoznění těchto 

služeb bude použit balíček XAMPP for Linux, který v sobě má implementovány tyto služby a mnohé 

další. Na webových stránkách vývojářů toho projektu [10] je k stažení instalační balíček, který se 

instaluje příkazem tar –xf [cesta k adresáři s instalací] xampp-linux-1.7.7.tar.gz –C /opt.  

Tímto je XAMPP nainstalován  v adresáři /opt/lampp, pro spuštění služby je nutné být v 

adresáři /opt/lamp/ kde se zadá příkaz ./lamp start.  Pro otestování funkčnosti této služby stačí využít 

internetové prohlížeče, kde se zadá adresa localhost. Na zobrazené webové stránce se vybere 

požadovaný jazyk a následně je zobrazen ukázkový web projektu Xampp for Linux viz [Obr.  4.]. 
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Zobrazením této stránky je ověřena fuknčnost Xampp balíčku a tím i požadovaných služeb. 

 

Obr.  4.8 Xampp for Linux 

Další síťovou službou, která bude tentokrát instalována na OS Ubuntu bude SNMP. Jedná se o 

celosvětově užívaný protokol pro správu sítí a síťových zařízení. Tato služba je založena na metodě 

klient-server, kdy klient (SNMP Agent) běží ve snímaném zařízení a server (SNMP Manažer) je 

služba spuštěná na serveru a která sbírá informace od SNMP agentů. 

Před samotnou instalací služby je nutné aktualizovat seznam balíčků. K tomu slouží příkaz 

apt-get update, následně je nutné nainstalovat snmp a snmp balíčky pomocí příkazu apt-get install 

snmp snmpd. Veškeré příkazy musí být zadány uživatelem root. 

V adresáři /etc/snmp je nutné změnit obsah souborou snmpd.conf pomocí libovolného 

textového editoru, např vi, soubor bude po úpravě obsahovat pouze následující text: 

 syslocation VSB-TEST 

 syscontact Vase-Jmeno 

 com2sec notConfigUser default public 

 group notConfigGroup v1 notConfigUser 

 group notConfigGroup v2c notConfigUser 

 view systemview included .1 

 access notConfigGroup "" any noauth exact systemview none none 
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Následně je nutné v adresáři /etc/default změnit v souboru smpd obsah příkazu SNMPDOPTS 

na následující řetězec: SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'. 

V poslední fázi se příkazem /etc/init.d/snmpd restart restartuje SNMPD. 

 Funkčnost služby lze ověřit například příkazem snmpwalk –v 1 –c public –O e localhost, 

který vypíše informace o systému, MIB stromech a mnoho dalších. 

Poslední testovanou síťovou službou je Asterisk [11]. Jedná se o volně šiřitelnou platformu 

pro komunikace. Lze jej aplikovat jako VoIP bránu, pobočkovou ústřednu, IVR server a jiné[12].  

 

Obr.  4.9 Asterisk logo [11] 

Instalace se provádí následující posloupností příkazů zadávaných do terminalu OS Ubuntu.  

 sudo apt-get install python-software-properties 

 sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 175E41DF 

 sudo add-apt-repository "deb http://packages.asterisk.org/deb 

`lsb_release -cs` main" 

 sudo add-apt-repository "deb-src http://packages.asterisk.org/deb 

`lsb_release -cs` main" 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get install asterisk-1.8 

 sudo apt-get install asterisk-dahdi 

 sudo apt-get upgrade 

Samotný Asterisk se následně spouští příkazem sudo /etc/init.d/asterisk start  [13]. Pro ověření 

funkčnosti lze take použít příkaz sudo/etc/init.d/asterisk status, výstupem toho příkazu musí být při 

správné funkcí následující řetězec “Asterisk PBX is running” 
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5 Závěr 

V této práci byly prozkoumány a otestovány použitelné virtualizační metody systému 

RouterOS na platformě x86. Z uvedených virtualizačních metod je momentálně funkční pouze KVM 

(Kernel based Virtual Machine) metoda, která pro svůj běh vyžaduje procesor s patřičnými parametry.  

Na počítačové sestavě splňující požadavky jak RouterOS, tak KVM, byly dále otestovány 

instalace vybraných linuxových distribucí. První vytvořený VM se systémem RouterOS byl plně 

funkční ihned po instalaci. Linux OpenWRT byl nainstalován bez větších obtíží, problém však nastal 

při zprovozňování síťového rozhraní. Po mnoha pokusech s různými verzemi tohoto systému a 

různým nastavením se stále nepodařilo ethernetové rozhraní spustit. Řešením by mohla být kompilace 

vlastního obrazu systému s patřičným nastavením. U operačních systémů Ubuntu a CentOS podobné 

problémy nenastaly a po instalaci vše fungovalo v pořádku. 

Dále byly na VM nainstalovány vybrané síťové služby, které by se dle mého názoru mohly 

reálně používat ve virtualizovaném prostředí. Služby XAMPP for Linux, SNMP a Asterisk se podařilo 

nainstalovat bez problémů a byly funkční. Samotná konfigurace již nebyla dále řešena, v případě 

nasazení těchto služeb do provozu bude muset jejich nastavení odpovídat požadavkům jejich 

administrátora. 

V případě zájmu o virtualizaci strojů se systémem RouterOS je nutností vlastnit licenci ke 

každé instalaci, tedy fyzické i virtuální. U virtualizační metody MetaRouter není licence pro VM 

nutná. Bohužel, tato metoda není nyní funkční na x86 platforma. Vývojáři však slibují její 

zprovoznění.  

Při virtualizaci by se také měl brát ohled na oblast použití routeru. V síti s velkým množstvím 

přenášených dat by mohla virtualizace příliš omezit výkon routeru a tím zpomalit celou síť. Obecně 

není virtualizace na routeru příliš doporučována. V malé síti, kde na výkon routeru nejsou kladeny 

velké nároky je toto řešení použitelné např. k virtualizování stroje se službami uvedenými v této práci. 

Z globálního hlediska lze tento systém doporučit všem, u větších sítí však záleží na na 

schopnostech a zkušenostech správce sítě, který musí vybalancovat počet virtuální strojů tak, aby 

neovlivnil funkčnost routeru. 

Samotná virtualizace založená na RouterOS x86 je funkční s jistými omezeními. 

Virtualizovaný operační systém musí spolupracovat s vytvořenými virtuálními komponenty. Pokud se 

při instalaci objeví vzájemná nekompatibilita, s největší pravděpodobností nepůjde snadno odstranit, 

protože nelze měnit vlastnosti VM. Pokud chtějí vývojáři proniknout z oblasti směrovačů pro menší 

poskytovatele i do oblasti virtualizace, musí tyto neduhy odstranit.  
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V případě potřeby virtualizace operačních systémů se specifickými požadavky na hardware 

nelze virtualizaci postavenou na RouterOS x86 doporučit. Pro tyto účely mnohem lépe poslouží jiné 

systémy, které se na tuto oblast specializují.  
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