
1

Virtualização
Explorando máquinas virtuais

Prof. Alexandre Carissimi
Instituto de Informática 

Universidade de Federal do Rio Grande do Sul

VI Workshop de Sistemas Operacionais (WSO'2009)

2

Motivação

Medo de instalar linux na máquina de uso comum de casa, só 
para fazer aquele trabalho de aula que o “chato” do professor 
de sistemas operacionais insiste em ser feito no linux?

Curiosidade de executar aquele programinha que só roda 
“naquele” sistema operacional?

Vontade compulsiva de clicar naquele link das últimas fotos 
da Juliana Paes sem ter medo de ser  um cavalo de tróia?

Desenvolver e testar programas que executem em várias 
plataformas sem ter uma máquina para cada?

Liberar a senha de root para um treinamento?

Economizar na aquisição e manutenção da infraestrutura de TI?
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VIRTUALIZAÇÃO*
*mas outros vão começar!!
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As aparências enganam...
O início de um boato no
local de trabalho
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Objetivos desta apresentação

� Compreender o que é a virtualização
� Introduzir o princípio básico da virtualização e suas 

formas de  implementação
� Apresentar as principais ferramentas de 

virtualização de desktops
� Discutir o emprego da virtualização
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Conclusão
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Uma perspectiva histórica

Princípio: Máquina virtual é a abstração em software 
do hardware de um sistema computacional
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Apogeu: linha IBM370 para execução de 
sistemas legados e evolução
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Ressurgimento: máquina virtual JavaRessurgimento: máquina virtual Java

2000

Nova era: aumento do 
poder computacional, 
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horiziontes
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O que é virtualização?

Metodologia para dividir recursos de um computador em múltiplos 
ambientes de execução usando várias técnicas

!Particionamento de hardware e software
!Compartilhamento de tempo
!Simulação completa ou parcial da máquina (modelo)
!Emulação (comportamento) A. Singh, 2008

� Pragmaticamente:
� Técnica que permite particionar um único sistema computacional em 

vários outros sistemas totalmente separados
� É um ambiente que estende/substitui uma interface existente por 

outra

� Pragmaticamente:
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outra
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...mas virtualização não é só isso!!

Segundo, Enterprise Management Association (EMA),  
“Virtualização é a técnica que ‘mascara’ as características físicas de 
um recurso computacional, dos sistemas, aplicações ou usuários.”

Segundo, Enterprise Management Association (EMA),  
“Virtualização é a técnica que ‘mascara’ as características físicas de 
um recurso computacional, dos sistemas, aplicações ou usuários.”

Discos virtuais

Dados (XML)

Middlewares

Clusters

Grades 
computacionais

web
...entre outros

Redes
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Fundamentação teórica

� Problema: complexidade do sistema computacional
� Variedade e heterogeneidade dos componentes
� Interação entre software e hardware

� Abordagem clássica: uso de níveis de abstração e 
interfaces

Componente = sistema independenteComponente = sistema independente

� Interfaces
� Serviços
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Dividir para conquistar

� Exemplos:
� Assembly
� Bibliotecas
� Linguagens alto nível
� MR-OSI
� etc

Camada n

Camada n-1

Abstração
+

Interface
Camada n+1

* SPQR: Senatus Populusque Romanus. ( O Senado e o Povo Romano)
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Exemplos: abstração e interfaces
cilindro

trilha

setor
Braço
móvel

Cabeçote
r/w

eixo

IBM Model DKLA- 24320
8944 cilindros
15 cabeçotes
63 setores por trilha

Gerência de diretório

Núcleo sistema 
arquivos

Organização de dispositivos

Nome simbólico Interface sistema 
de arquivos

Interface subsistema
de E/S

Identificador
numérico

Assembly + modos de endereçamento

Internet
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Isomorfismo

Ei Ej

e (Ei)

Ei
’ Ej

’

e’(E’j)

Sistema A

Sistema B

V(Ei) V(Ej)

Função de virtualização V

Isomorfismo é a transformação do estado de um sistema A em 
um estado equivalente em um sistema B.
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Abstração x virtualização

Enquanto a abstração esconde detalhes internos de um 
componente, a virtualização os apresenta ao exterior de 
uma forma diferente da real. [Smith, Nair 2005]

Processo
usuário

open, read, 
write, close

disco físico

Sistema de arquivos = 
diretório + arquivos

Partição A
Partição B

Blocos, i-nodes,  etc

Partição = disco virtual
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Camadas de abstração e interfaces

Processador

Sistema Operacional

Bibliotecas

Aplicação

2 1 1

MMUBarramento
4

3

5
E/S RAM

System ISA

User ISA

6 7

Instruction Set Architecture - ISA

so
ftw

ar
e

ha
rd

w
ar

e
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Arquitetura de computadores

� Instruction Set Architecture (ISA)
� Interface limítrofe entre o nível de abstração de hardware 

e o de software

� Retratam (pelo menos) dois modos de operação da CPU
� Privilegiado → System ISA
� Não privilegiado → User ISA

Software

Hardware

ISA User ISA
System

ISA
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Sistemas operacionais

� Oferece várias abstrações
� Multiprogramação (processos e threads)
� Memória virtual
� Sistema de arquivos
� Dispositivos de bloco e caractere

� Dois conceitos fundamentais:
� Processo
� Chamadas de sistemas (system calls)

Máquina 
virtual
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A arte de enganar... 
processo como máquina virtual

Escalonador sistema operacional

●●●

PC
SP

P1

PC
SP

P2

PC
SP

Pn

PC
SP

CPU 
virtual

CPU 
física

PC

SP

Processo

Pilha

Texto
(código)

Pilha

heap Espaço de
endereçamento

(lógico)
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Interface Binária da Aplicação

Application Binary
Interface (ABI) = Chamadas de sistema

(system calls)
Instruções  não 

privilegiadas 
(user ISA)

+

System ISA 

Processador

User ISA

Sistema Operacional

Chamadas de sistema

Bibliotecas

Interface aplicativa(API)

Aplicação

ABI

Aplicação
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Virtualização

� Consiste em estender ou substituir um recurso, ou interface, 
por um outro de modo a imitar um comportamento

� Objetivos comuns: compatibilidade, isolamento e 
desempenho

Hardware

Sistema operacional

Hardware Hardware

Sistema operacional

...

Nível de hardware Nível de sistema 
operacional

Nível de linguagem

... ...

Hardware abstrato

Partições lógicas

Máquina
abstrata

22

Introdução

Conceitos básicos

Máquinas virtuais

Arquiteturas de  virtualização

Ferramentas de virtualização

Emprego da virtualização: casos de uso

Sistemas virtuais, problemas reais

Conclusão

23

Máquinas virtuais
� Duas perspectivas diferentes:

� Processo
� Máquina virtual de processo (runtime)

� Sistema operacional
� Máquina virtual de sistema ( hipervisor ou monitor de máquina 

virtual)

Hardware

Aplicação

Sistema Operacional

Máquina virtual

Ho
sp

ed
eir

o

Hó
sp

ed
e

� Conceitos
� Sistema hóspede: processo ou 

sistema operacional que executa 
sobre uma máquina virtual

� Sistema hospedeiro: plataforma 
subjacente onde a máquina virtual 
executa
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Máquina virtual de processo

� Ambiente de execução para uma única aplicação
� Característica:

� Criada sob demanda
� Existe apenas quando o processo executa
� Baseada na ABI real para oferecer uma ABI virtual

Hardware (cpu, disco, rede, etc)

Aplicação

Sistema Operacional

Máquina virtual

Ho
sp

ed
eir

o

Hó
sp

ed
e

Máquina virtual

Aplicação
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Máquina virtual de sistema

� Ambiente de execução completo onde podem coexistir 
sistemas operacionais e aplicações

� Dois tipos básicos:

(b) Hipervisor Tipo II (hóspede)

Hardware (cpu,RAM, disco,rede,etc)

Sistema Operacional (nativo)

Aplicação

SO1

Aplicação

SOn

...

Hardware

Hipervisor (VMM)

(a) Hipervisor Tipo I (nativo)

Aplicação

SO1

Aplicação

SOn

...

Máquina virtual

Hó
sp

ed
e

Ho
sp

ed
eir

o
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O quê virtualizar?

Plataforma

Hipervisor

ABI real

ABI virtual

Plataforma

Hipervisor

Chamada de
Sistema virtual User ISA virtual

Chamada de
Sistema real User ISA real

� Duas opções:
� System call +  User ISA  

� Ex.: VMware Fusion → ambiente windows para MacOS X
� System call

� Ex.: VMware Player, VirtualBox, Virtual PC...
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Arquiteturas de virtualização

� Implementação de máquinas virtuais não é tão 
simples quanto parece
� Questões de desempenho
� Compartilhamento de recursos entre sistemas nativo e 

hóspedes
� Questão interessante:

� O que fazer quando o sistema operacional hóspede 
executa instruções privilegiadas (system ISA)?

Depende de recursos oferecidos pelo processsadorDepende de recursos oferecidos pelo processsador
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Implementação de máquinas virtuais

� Máquina virtual de Processo
� Fácil: apenas uma aplicação que executa sobre 

sistema operacional nativo
� Monitor de máquina virtual

� Camada especial de software (hipervisor)
� Duas filosofias:

� Virtualização total ou completa
� Paravirtualização
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Virtualização total ou completa

� Oferece uma réplica do 
hardware subjacente

� Desvantagem:
� Diversidade de hardware
� Desempenho

� Testar operações 
sensíveis

� Vantagem:
� Executar sistemas não 

modificados

Plataforma

VMM (Virtual Machine Monitor)

Sistema operacional 1
(original)

Sistema operacional 1
(original)

Sistema operacional 2
(original)

Sistema operacional 2
(original)

Ap1 ●●● Apn Ap1 ●●● Apn

Máquina virtual 1 Máquina virtual 2
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Paravirtualização

� Sistema hóspede tem 
consciência da existência 
da VMM
� Operações sensíveis

� Vantagem:
� Desempenho

� Desvantagem
� Modificação do sistema 

hóspede
Plataforma

VMM (Virtual Machine Monitor)

Sistema operacional 1
(modificado)

Sistema operacional 1
(modificado)

Sistema operacional 2
(modificado)

Sistema operacional 2
(modificado)

Ap1 ●●● Apn Ap1 ●●● Apn

Máquina virtual 1 Máquina virtual 2
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Ferramentas de virtualização

� Existem várias soluções...
� Comerciais
� Gratuitas
� Software livre
� Integradas em sistemas operacionais
� etc

� Principais players
� Citrix (Xen)
� VMware (VMware Player)
� Microsoft (Virtual PC 2007)
� Sun (VirtualBox)
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Xen

� www.xensource.com
� Monitor de máquina virtual (hipervisor tipo I) licenciado sobre GPL

� Paravirtualização
� Virtualização total a partir da versão 3

� Necessário suporte de hardware (Intel VT ou AMD-V)
� Baseado no conceito de domínios

� Dominio 0: núcleo linux modificado com privilégios de acesso a E/S
� Domínio U: ambientes para máquinas virtuais
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Arquitetura do Xen (paravirtualizado)

Hardware

Ap1 ●●● Apn Ap1 ●●● Apn

Máquina virtual 1 Máquina virtual 2

Dispositivos de E/S

Hypervisor (Xen)
Gerenciamento de CPU e memória

Núcleo Linux(modificado) OpenSolaris (modificado)

Driver virtual Driver virtual

Drivers físicos

Núcleo Linux
(modificado)

Gerenciamento

Domínio 0
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Paravirtualização e virtualização total

� A partir do Xen versão 3
� Subdivisão dos domínios U

� Domínios U-PV
� Têm consciência de não acessarem hardware
� Drivers específicos para interagir com o domínio 0

� Domínios U-HVM (Hosted Virtual Machines)
� Xen virtual firmware simula existência de uma BIOS
� Hardware virtual é aquele disponibilizado pelo QEMU
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VMware

� Oferece uma linha completa de soluções
� Organizado em três categorias

� Gestão e automatização
� Infra-estrutura virtual
� Virtualização de plataformas
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Desktop virtualization products
� VMware Virtual Desktop Infrastructure
� VMware ACE
� VMware workstation
� VMware Fusion
� VMware Player

� Produto gratuito (Linux e Windows)
� Virtual Machines Applainces
� Geração máquinas virtuais (http://www.easyvmx.com)
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VMWare player

� www.vmware.com
� Monitor de máquina virtual (hipervisor tipo II) 

� Virtualização total 
� Modificado por questões de desempenho

� Disponibilidade:
� Gratuita para windows e linux
� Versão comercial para MacOS (Fusion)

Sistema Operacional 
(nativo)

VMware Player

Máquina
virtual

Sistema Operacional 
(hóspede)
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Máquina física
- RAM :  1024 MB
- Networking: Ethernet 10/100 e 802.11b/g
- Disco :  80 GB SCSI 
- Processador : Pentium 1.8 Ghz

OS info
- Ubuntu 7.10 Desktop
- Windows XP SP2

Ubuntu 7.10
VMware info
- RAM : 512 MB
- Networking : NAT
- Harddisk : 8 GB SCSI (expanding)
- VMware tools : Installed
- Sound card : Enabled
- USB : Enabled

OS info
- OS : Ubuntu 7.10 Desktop
- Installation : Standard
- Hostname: ubuntu710desktop
- Patches : till date of creation
- IPv4 address : dhcp
- IPv6 address : dhcp
- DNS name : none
- Nameserver : dhcp
- Route : dhcp
- Root password: not set (use sudo to execute commands as root)
- User login: user
- User password: user
- Keyboard : US-intl
- Date created : 18-10-2007



41

Máquina física
- RAM :  1024 MB
- Networking: Ethernet 10/100 e 802.11b/g
- Disco :  80 GB SCSI 
- Processador : Pentium 1.8 Ghz

OS info
- Ubuntu 7.10 Desktop
- Windows XP SP2

Ubuntu 7.10
VMware info
- RAM : 512 MB
- Networking : NAT
- Harddisk : 8 GB SCSI (expanding)
- VMware tools : Installed
- Sound card : Enabled
- USB : Enabled

OS info
- OS : Ubuntu 7.10 Desktop
- Installation : Standard
- Hostname: ubuntu710desktop
- Patches : till date of creation
- IPv4 address : dhcp
- IPv6 address : dhcp
- DNS name : none
- Nameserver : dhcp
- Route : dhcp
- Root password: not set (use sudo to execute commands as root)
- User login: user
- User password: user
- Keyboard : US-intl
- Date created : 18-10-2007

42

Máquina física
- RAM :  1024 MB
- Networking: Ethernet 10/100 e 802.11b/g
- Disco :  80 GB SCSI 
- Processador : Pentium 1.8 Ghz

OS info
- Ubuntu 7.10 Desktop
- Windows XP SP2
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VirtualPC 2007

� www.microsoft.com/Windows/virtualPC
� Monitor de máquina virtual (hipervisor tipo II)

� Disponibilizada gratuitamente para sistemas windows
� Oferece recursos de rede

� Servidor DHCP, NAT e switches
� White paper sobre definição de cenários
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Microsoft
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Virtual PC com linux
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Virtual PC com linux
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VirtualPC com Vista (businnes)
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VirtualPC com Vista (businnes)
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VirtualBox

� www.virtualbox.org
� Integrante da solução de virtualização da Sun Microsystem

(Sun xVM)
� Monitor de máquina virtual (hipervisor tipo II)
� Disponível:

� Licença GPL: VirtualBox OSE (Open Source Edition)
� Comercial: versão full

� Sistemas operacionais hospedeiros
� Microsoft Windows, Linux, Macintosh e OpenSolaris
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Características: VirtualBox

� Explora a capacidade Intel VT-x, mas não AMD-V 
� Compatibilidade com discos virtuais VMWare (VMDK)
� Executa sobre vários sistemas operacionais
� Permite a montagem de imagens ISO

� Não necessário �queimar� um CD/DVD para executar um sistema 
operacional
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VirtualBox com Linux
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VirtualBox com linux
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Casos de uso

� Consolidação ou virtualização de servidores
� Virtualização de desktops
� Honeypots

O que serve para um cliente pode não servir para o próximo!
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Virtualização de servidores

� Situação clássica:
� Ambientes grandes e heterogêneos
� Filosofia �um servidor por serviço�

� Desperdício do poder de processamento

Princípio básico:
Invés de haver n servidores com um percentual de 

utilização x é possível ter um único servidor com um percentual de 
uso de aproximadamente n.x (< 100%)

Consolidação de servidores
Execução de vários serviços em uma mesma máquina 

física, mas cada um deles em uma máquina virtual separada
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Rede corporativa clássica:
pequena e média empresa

� Servidores são máquinas �antigas e intocáveis�
� �Não se mexe em time que está ganhando!!�

� Problemas de segurança
� Atualização de software
� Indisponibilidade: Hardware antigo é sujeito a falhas

� Solução possível
� Aquisição de um único servidor (robusto)
� Instalação de n máquinas virtuais

� Servidores migrados por demanda
� Manutenção de software legado e versões
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Data centers

� Clientes preferenciais para consolidação de servidores pela 
própria natureza
� Manter diferentes sistemas operacionais e/ou versões de um mesmo
� Executar serviços relativamente �leves�

� Pontos favoráveis
� Redução em custos de infraestrutura física, de manutenção e equipe
� Flexibilidade para migração de serviços (balanceamento de carga e 

atualização de parque)
� Várias soluções (comerciais) oferecem produtos para o monitoramento 

e gerenciamento
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Virtualização de desktops

� Capacidade de executar um sistema operacional hóspede 
sobre uma máquina convencional

� Possibilidades interessantes:
� Teste novos sistemas
� Executar programas feitos para outros sistemas
� Desenvolvimento de software
� Laboratórios de treinamento
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Uso pessoal de máquinas virtuais

� Ferramentas para uso de virtualização em desktops
� Destaque para VMware Player (windows/linux) e para o Virtual PC 

(windows)
� Fácil instalação e uso

� Possibilidades são várias:
� Testar um software ou um sistema operacional
� Executar um programa de origem desconhecida ou duvidosa
� Ter um ambiente em casa similar ao da universidade
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Desenvolvimento de software

� Projetistas de software podem desenvolver, testar e 
depurar para
� diferentes versões de um mesmo sistema operacional 
� diferentes sistemas operacionais

� Ciclo de desenvolvimento, teste e depuração podem 
explorar capacidade de snapshot das máquinas virtuais
� Mecanismos de checkpoint/restart
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Laboratórios de treinamento

� Situações típicas:
� Suporte a vários sistemas operacionais
� Necessidade de conhecer a senha de root

� Máquinas multi-boot
� Difíceis de manter
� Podem exigir ordem específica de instalação dos sistemas 

operacionais
� Mesmo trocando senha de root não há como confiar no sistema

� Solução: Virtualização de desktops
� Exemplos: cursos de sistemas operacionais na UFRGS, cursos de 

redes de computadores da ESR (RNP), etc
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Honeypots

� Basicamente:
� Colocar intencionalmente máquinas na Internet de forma que elas 

sejam atacadas por crackers
� Objetivo é monitorar atividades desses, prevenir ataques e facilitar 

a investigação de incidências de ataques e sua recuperação
� Problemas:

� Máquina comprometida = reinstalação do sistema
� Diversidade de sistemas operacionais e configurações de software

� Solução: virtualização
� Grande parte de ferramentas tradicionais de honeypots podem ser 

usadas sem restrição em ambientes virtualizados
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Outro exemplo de uso (combinação):
processamento paralelo

� Definição de infraestrutura
� Clusters e grids

� Características comuns
� Executar de forma segura código não confiável
� Vários domínios de proteção em um mesma máquina
� Preocupação com desempenho
� Baixo compartilhamento de informações entre 

aplicações
� Aplicações potenciais: 

� Cluster on Demand (COD) e Virtual workspaces
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Clusters

� Limitações inerentes a sua construção física:
� Uniformidade de sistema operacional
� Desejável hardware homogêneo

� Problema:
� Gerenciamento de dezenas (centena) de máquinas

� Ferramentas automatizadas: Oscar e Oscar-V [Oscar, 2008]
� Desperdício de recursos

� Qual é a taxa de utilização do cluster e de seus nós?
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Cluster virtuais 
Cluster On Demand (COD)

� Uma continha rápida...
� Horário comercial: 9 horas diárias (45 horas semanais)
� Número de horas em uma semana: 168 (7 x 24)
� Portanto, taxa de utilização dos computadores 27% (no melhor 

caso!!)

� Possibilidade:
� O descanso de tela ativa e registra uma máquina virtual 

um servidor central formando um cluster
� Idéia derivada de programas do tipo seti@home

� Feito normalmente no período noturno para amortizar 
custos de inicialização e parada do cluster

� Independe do sistema operacional
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Grades computacionais

� Possui o DNA da virtualização
� Organização virtual: coleção de usuários e recursos construído 

sobre um conjunto de integrantes de diferentes domínios 
administrativos

� Idéia de base:
� Lançar uma aplicação com a descrição dos recursos necessários

� Problema chave: gerenciamento
� Como instalar e manter os pacotes de software necessários?
� Como conciliar os conflitos entre usuários e restrições de 

segurança?
� Como coordenar o escalonamento de aplicações?

Espaços virtuais de trabalho
(virtual workspaces)
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Sistemas virtuais, problemas reais

� Aspectos a serem avaliados
� Segurança
� Gerenciamento
� Desempenho
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Segurança

� Como todo software, o hipervisor está sujeito a 
vulnerabilidades

� Assunto polêmico
� Gartner: máquinas virtuais são menos seguras que as 

máquinas físicas
� Argumento �cavalo de batalha� é a disponibilidade

� Tempo de recuperação de desastres é mínimo com 
máquinas virtuais
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Gerenciamento

� Existem soluções para instanciar, monitorar, configurar e 
manter máquinas virtuais

� Avaliação Network World (www.networkworld.com) set. 07
� Plataforma VMware é a mais flexível e de fácil utilização
� Muitos pontos a melhorar

� Novamente segurança
� Correlação de eventos e ações feitas como root em 

ambiente virtuais
� Mercado em expansão:

� Muitas startups 50 com produtos específicos em 
gerenciamento de virtualização
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Desempenho

� Questões
� Qual o custo introduzido pela virtualização?
� Qual a escalabilidade?

� Como avaliar?
� Neste momento não há benchmarks padrões
� SPEC Virtualization Commitee

(www.spec.org/specVirtualization)
� Previsto para início 2009  (ainda é uma promessa!!!)
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...ainda desempenho

� Por enquanto se adapta outros benchmarks
� SPECcpu2000: processamento intensivo
� Passmark: carga de CPU para subsistemas de um 

sistema operacional
� NetPerf: envio e recepção de dados pela rede
� SPECjbb2005: servidor e sua carga
� Compilação do pacote SPECcpu2000 INT

� Estudos feitos por fabricantes (às vezes tendenciosos...) e 
Trabalhos acadêmicos mostram custo entre 2% a 10%
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Conclusão

Nada pode parar a automação !!!

76

Conclusões

� Virtualização é a nova onda de revolução da área de TI
� Reaproveitamento de um conceito antigo
� Já está em uso em alguns anos, mas há muito espaço para 

crescimento
� Virtualização é a técnica que permite um sistema 

computacional (hospedeiro) executar um outro (hóspede)
� Virtualização resolve vários problemas práticos

� Labs de ensino, desenvolvimento e teste de software, 
economia, etc
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Conclusões (cont.)

� Características fundamentais da virtualização
� Isolamento 
� Encapsulamento

� Virtualização é MUITO mais que máquinas virtuais
� Infraestrutura de rede, dados, ambientes, etc

� Há espaço para trabalhos:
� Desempenho, gerenciamento, processadores multicore, uso e avaliação 

de KVM (kernel-based virtual machine)
� Ponto a refletir [Microsoft, site technet]

� �o valor do mercado da virtualização não está na pilha necessária a 
implementá-la, mas sim no desenvolvimento de sistemas de 
gerenciamento para ambientes virtuais�
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Contato:
Alexandre Carissimi, asc@inf.ufrgs.br

Contato:
Alexandre Carissimi, asc@inf.ufrgs.br

Dúvidas, comentários??

Muito obrigado pela atenção!

Apresentação disponível em:
http://www.inf.ufrgs.br/~asc/wso2009/virt-4x1.pdf


