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Capítulo 1
Máquinas virtuais

“O que agora é provado foi uma vez apenas imaginado.” (William Blake, 
poeta inglês)

O conceito de máquina virtual não é novo – suas origens remetem ao início da 
história dos computadores, no final dos anos de 1950 e início de 1960. As má-
quinas virtuais foram originalmente desenvolvidas para centralizar os sistemas 
de computador utilizados no ambiente VM/370 da IBM. Naquele sistema, cada 
máquina virtual simula uma réplica física da máquina real e os usuários têm a 
ilusão de que o sistema está disponível para seu uso exclusivo.

A utilização de máquinas virtuais está se tornando uma alternativa para vários 
sistemas de computação, pelas vantagens em custos e portabilidade, inclusive 
em sistemas de segurança.

1.1 Por que máquinas virtuais?

Os sistemas de computadores são projetados com basicamente três componentes: 
hardware, sistema operacional e aplicações (Figura 1.1).

Sistema
operacional

Hardware

Aplicações

Figura 1.1 – Sistema de computador.
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O papel do hardware é executar as operações solicitadas pelas aplicações. O 
sistema operacional recebe as solicitações das operações (por meio das chama-
das de sistemas) e controla o acesso ao hardware – principalmente nos casos em 
que os componentes são compartilhados, como sistema de memória e Entrada 
e Saída.

Os sistemas operacionais, assim como as aplicações, são projetados para 
aproveitar o máximo dos recursos que o hardware fornece. Normalmente os 
projetistas de hardware, sistema operacional e aplicações trabalham de forma 
independente (em empresas e tempos diferentes). Esses trabalhos independentes 
geraram, ao longo dos anos, várias plataformas operacionais diferentes (e não 
compatíveis entre si).

Assim, aplicações escritas para uma plataforma operacional (Figura 1.2) não 
funcionam em outras plataformas (Figura 1.3).

x86

Windows

Aplicações Windows

x86

Linux

Aplicações Linux

Power PC

MacOS

Aplicações Macintosh

Figura 1.2 – Alguns sistemas existentes.

MacOS
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x86 x86
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Aplicações Windows

Figura 1.3 – Incompatibilidade entre plataformas.

ë	 Nota:	No	contexto	deste	livro,	plataforma	operacional	é	o	conjunto	formado	pelo	
hardware,	sistema	operacional	e	aplicações.

A utilização de máquinas virtuais possibilita resolver esse problema, pois a 
máquina virtual cria uma “camada” para compatibilizar diferentes plataformas 
(Figura 1.4). Essa “camada” – softwares que podem ser utilizados para fazer os 
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recursos parecerem diferentes do que realmente são – é chamada de virtualização. 
A conceituação de máquinas virtuais, seus tipos, características e métodos serão 
detalhados nos próximos tópicos.

Sistema
operacional

Aplicações

Hardware

Máquina virtual “Camada” de compatibilidade

Figura 1.4 – “Camada” de compatibilidade.

1.2 Definição de máquinas virtuais

Uma máquina virtual (Virtual Machine – VM) pode ser definida como “uma 
duplicata eficiente e isolada de uma máquina real”. A IBM define uma máquina 
virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, e essa cópia está totalmente 
protegida.

O termo máquina virtual foi descrito na década de 1960 a partir de um termo 
de sistema operacional: uma abstração de software que enxerga um sistema físico 
(máquina real). Com o passar dos anos, o termo englobou um grande número 
de abstrações – por exemplo, Java Virtual Machine (JVM), que não virtualiza 
um sistema real.

Uma máquina real é formada por vários componentes físicos que fornecem 
operações para o sistema operacional e suas aplicações. Iniciando pelo núcleo do 
sistema real, o processador central (CPU) e o chipset da placa-mãe fornecem um 
conjunto de instruções e outros elementos fundamentais para o processamento 
de dados, alocação de memória e processamento de E/S. Olhando mais detalha-
damente um sistema físico, temos ainda os dispositivos e os recursos, tais como 
a memória, o vídeo, o áudio, os discos rígidos, os CD-ROMs e as portas (USB, 
paralela, serial). Em uma máquina real, a BIOS ou devices drivers específicos for-
necem as operações de baixo nível para que um sistema operacional possa acessar 
os vários recursos da placa-mãe, memória ou serviços de E/S (Figura 1.5).
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Figura 1.5 – Diagrama de uma máquina virtual.

1.3 Emuladores e máquinas virtuais

Um emulador é o oposto da máquina real. O emulador implementa todas as 
instruções realizadas pela máquina real em um ambiente abstrato de software, 
possibilitando executar um aplicativo de uma plataforma em outra, por exemplo, 
um aplicativo do Windows sendo executado no Linux ou um aplicativo i386 sendo 
executado em uma plataforma Sparc. Um emulador é um software que simula 
um computador real, ou seja, um emulador é um software criado essencialmente 
para transcrever instruções de um processador alvo para o processador no qual 
ele está rodando.

Um emulador “engana”, fazendo com que todas as operações da máquina real 
sejam implementadas em um software. Em outras palavras, ocorre a interpretação 
(em alguns casos, por meio de recompilação) de um código desenvolvido para 
outra plataforma. Infelizmente, ele perde muito em eficiência ao traduzir cada 
instrução da máquina real. Além disso, emuladores são bastante complexos, 
pois geralmente necessitam simular quase todas as instruções do processador e 
demais características do hardware que os circundam.
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A funcionalidade e o nível de abstração de uma máquina virtual encontram-
se em uma posição intermediária entre uma máquina real e um emulador, de 
forma que os recursos de hardware e de controle são abstraídos e usados pelas 
aplicações. Uma máquina virtual é um ambiente criado por um monitor de má-
quina virtual (Virtual Machine Monitor – VMM), também denominado “sistema 
operacional para sistemas operacionais”.

O monitor de máquinas virtuais também é conhecido como hypervisor. O 
monitor pode criar uma ou mais máquinas virtuais sobre uma única máquina 
real. Enquanto um emulador fornece uma camada de abstração completa entre o 
sistema em execução e o hardware, um monitor fornece uma interface (por meio 
da multiplexação do hardware) que é idêntica ao hardware subjacente e controla 
uma ou mais máquinas virtuais. 

Cada máquina virtual, que recebe uma cópia (virtual) do computador, fornece 
facilidades para uma aplicação ou um “sistema convidado” que acredita estar 
executando sobre um ambiente convencional com acesso direto ao hardware, ou 
seja, cada máquina virtual trabalha como um PC completo (normalmente pos-
suindo BIOS e sendo passível de configuração utilizando-se o Setup). Dispositivos 
como o CD-ROM e unidades de disquetes podem ser compartilhados entre as 
máquinas virtuais e o sistema host, em alguns casos até mesmo simultaneamente 
(uma unidade de CD pode ser acessada por todos os sistemas). Um emulador 
fornece uma abstração idêntica do hardware que está em uso, mas também pode 
simular outros diferentes do atual.

ë	 Nota:	As	finalidades	primárias	de	um	sistema	operacional	são	habilitar	aplicações	
a	interagir	com	um	hardware	de	computador	e	gerenciar	os	recursos	de	hardware	
e	software	de	um	sistema.	Por	tal	motivo,	o	monitor	de	máquinas	virtuais	pode	ser	
definido	como	“sistema	operacional	para	sistemas	operacionais”.

1.4 Tipos de emuladores

A primeira classificação para emuladores é a mais antiga e amplamente utilizada; 
embora seja mais simplificada. É dividida em três tipos:

• Firmware: Um firmware pode ser definido como programação em 
hardware, programa ou dados de computador que são armazenados per-
manentemente em um chip de memória de hardware, como uma ROM 
ou EPROM. Nesse caso, o emulador é contido dentro de um hardware. 
Usualmente envolve um ou mais emuladores – embutidos em uma ROM 
– que reconfiguram todo o sistema em uso para outro completamente 
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diferente. É a mais rápida tecnologia de emulação, mas também a mais 
complexa de se implementar e de se manter a compatibilidade com versões 
anteriores. 

• Software: Toda emulação é feita por software, ou seja, o emulador recon-
figura a máquina em uso para a aplicação que se deseja emular. A emu-
lação por software é a mais fácil de se implementar e portar para outras 
plataformas, mas em compensação é a forma mais lenta de emulação. 

• Combinação, “emulação combinada” ou “combo”: O emulador é 
composto de hardware e software. O software normalmente faz o papel 
principal da emulação, enquanto o hardware fornece partes chaves do 
processo. Oferece grande flexibilidade em termos de projeto.

A classificação mais atual, e mais completa, define que os emuladores podem 
ser divididos em quatro tipos básicos:

• Totalmente baseada em hardware: A solução independe de software para 
ser utilizada. Um exemplo de aplicação seria um processador emulando 
uma arquitetura mais antiga para garantir a execução de softwares legados, 
como os atuais processadores de 64 bits da AMD, que rodam aplicações 
32 bits por meio da emulação do processador. 

• Parcialmente baseada em hardware: O hardware é projetado para su-
portar a emulação, mas precisa de uma aplicação em software para que 
seus recursos sejam utilizados. O hardware da IBM para mainframes é um 
exemplo, pois foi desenvolvido para suportar a virtualização, porém ne-
cessita de um sistema operacional que utilize esses recursos disponíveis. 

• Parcialmente baseada em software: A emulação é obtida pelo software 
que utiliza alguns recursos do hardware para prover a emulação. Alguns 
emuladores na plataforma Macintosh utilizam-se de recursos de algumas 
placas de vídeo (3dFX Voodoo2, por exemplo) diretamente, mesmo que a 
plataforma não suporte o periférico adequadamente ou o próprio periférico 
não disponibilize nativamente os recursos para o sistema operacional. 

• Totalmente baseada em software: O emulador não precisa de nenhum 
hardware para prover a emulação, ou seja, o software provê todos os recur-
sos para isso. Esse tipo de emulador é o mais popular pela adaptabilidade 
(o código-fonte de um emulador pode ser aproveitado para emular várias 
plataformas parecidas) e portabilidade. Emuladores de plataformas Atari 
e Amiga são alguns exemplos.
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Os emuladores podem ser classificados ainda de acordo com a natureza do 
uso:

• Emulação do processador. 

• Emulação de um sistema operacional. 

• Emulação de uma plataforma de (hardware) específico. 

• Consoles de videogames.

1.5 Tipos de máquinas virtuais

Existem basicamente duas abordagens para a construção de sistemas de má-
quinas virtuais:

• Tipo I: sistema em que o monitor é implementado entre o hardware e os 
sistemas convidados (guest system). 

• Tipo II: nele o monitor é implementado como um processo de um sis-
tema operacional real subjacente, denominado sistema anfitrião (host 
system).

As Figuras 1.6 e 1.7 ilustram a organização tradicional de um sistema de 
máquinas virtuais. Para maximizar o desempenho, o monitor, sempre que pos-
sível, permite que a máquina virtual execute diretamente sobre o hardware, em 
modo usuário. O monitor retoma o controle sempre que a máquina virtual tenta 
executar uma operação que possa afetar o correto funcionamento do sistema, 
o conjunto de operações de outras máquinas virtuais ou do próprio hardware. 
O monitor simula com segurança a operação antes de retornar o controle à 
máquina virtual.

1.5.1 Máquinas virtuais de tipo I

O monitor tem o controle do hardware e cria um ambiente de máquinas virtu-
ais; cada máquina virtual se comporta como uma máquina física completa que 
pode executar o seu próprio sistema operacional, semelhante a um sistema ope-
racional tradicional que está no controle da máquina. O resultado da completa 
virtualização da máquina é um conjunto de computadores virtuais executando 
sobre o mesmo sistema físico.
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Hardware
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AplicaçãoAplicação

Convidado Convidado

Figura 1.6 – Máquina virtual de tipo I.

1.5.2 Máquinas virtuais de tipo II

O monitor executa sobre um sistema anfitrião, como um processo num sistema 
real. O monitor de tipo II funciona de forma análoga ao de tipo I, sendo a sua 
maior diferença a existência de um sistema abaixo deste. Neste modelo, o monitor 
simula todas as operações que o sistema anfitrião controlaria.

Hardware

Sistema convidado

Sistema anfitrião

Monitor Aplicação

Aplicação Aplicação

Figura 1.7 – Máquina virtual de tipo II.

1.5.3 Abordagens híbridas

Os monitores de tipo I e II raramente são usados em sua forma conceitual em 
implementações reais. Na prática, várias otimizações são inseridas nas arqui-
teturas apresentadas, com o objetivo principal de melhorar o desempenho das 
aplicações nos sistemas convidados. Como os pontos cruciais do desempenho 
dos sistemas de máquinas virtuais são as operações de E/S, as principais oti-
mizações utilizadas em sistemas de produção dizem respeito a essas operações. 
Quatro otimizações são usuais:
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Em monitores de tipo I (Figura 1.8):

Hardware

Monitor

Aplicação Aplicação

Sistema convidado Sistema convidado

1 1

Figura 1.8 – Abordagem híbrida para tipo I.

1. O sistema convidado (guest system) acessa diretamente o hardware. Essa 
forma de acesso se dá pela implementação de modificações no núcleo do 
sistema convidado e no monitor. Essa otimização ocorre, por exemplo, no 
subsistema de gerência de memória do ambiente Xen.

Em monitores de tipo II (Figura 1.9):

Hardware

Sistema anfitrião 

Aplicação

Aplicação Aplicação Aplicação

Monitor

Sistema convidado

3

1
2

Figura 1.9 – Abordagem híbrida para tipo II.

1. O sistema convidado (guest system) acessa diretamente o sistema anfitrião 
(host system). Essa otimização é implementada pelo monitor, oferecendo 
partes da API do sistema anfitrião ao sistema convidado. Um exemplo 
dessa otimização ocorre no sistema de arquivos no VMware: em vez de 
reconstruir integralmente o sistema de arquivos sobre um dispositivo vir-
tual provido pelo monitor, o sistema convidado faz uso da implementação 
de sistema de arquivos nativa existente no sistema anfitrião.
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2. O sistema convidado (guest system) acessa diretamente o hardware. Essa 
otimização é implementada parcialmente pelo monitor e parcialmente pelo 
sistema anfitrião, pelo uso de um device driver específico. Um exemplo 
típico dessa otimização é o acesso direto a dispositivos físicos como leitor 
de CDs, hardware gráfico e interface de rede provida pelo sistema VMware 
aos sistemas operacionais convidados.

3. O monitor acessa diretamente o hardware. Neste caso, um device driver 
específico é instalado no sistema anfitrião, oferecendo ao monitor uma 
interface de baixo nível para acesso ao hardware subjacente. Essa aborda-
gem é usada pelos sistemas VMware e UML.

Essas otimizações levam a arquiteturas que diferem dos modelos básicos I e 
II, sendo por isso chamadas de abordagens híbridas. 

1.6 Formas de virtualização

Os softwares podem ser utilizados para fazer os recursos parecerem diferentes 
do que realmente são e essa capacidade é chamada de virtualização. A virtua-
lização é a interposição do software (máquina virtual) em várias camadas do 
sistema. É uma forma de dividir os recursos de um computador em múltiplos 
ambientes de execução. Existem três formas de virtualização: virtualização do 
hardware, virtualização do sistema operacional e virtualização de linguagens 
de programação.

1.6.1 Virtualização do hardware

A virtualização exporta o sistema físico como uma abstração do hardware 
(Figura 1.10). Nesse modelo, qualquer software escrito para a arquitetura (x86, 
por exemplo) irá funcionar. Esse foi o modelo adotado na década de 1960 para 
o VM/370 nos mainframes IBM e é a tecnologia de virtualização utilizada pelo 
VMware na plataforma x86.
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Máquina virtual

CPU, RAM, dispositivos de E/S - Virtual

Aplicação Aplicação

Sistema operacional (Linux, Windows, Unix)

Sistema operacional (Linux, Windows, Unix)

CPU, RAM, dispositivos de E/S - Real

Figura 1.10 – Virtualização do hardware.

1.6.2 Virtualização do sistema operacional

A virtualização exporta um sistema operacional como abstração de um sistema 
específico (Figura 1.11). A máquina virtual roda aplicações – ou um conjunto de 
aplicações – de um sistema operacional específico. O FreeBSD Jail ou o User-
Mode Linux são exemplos dessa tecnologia.

Aplicação Aplicação

Sistema operacional (Linux, Windows, Unix)

Sistema operacional (Linux, Windows, Unix) - Virtual

CPU, RAM, dispositivos de E/S - Real

Máquina virtual

Figura 1.11 – Virtualização do sistema operacional.
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1.6.3 Virtualização de linguagens de programação

A camada de virtualização cria uma aplicação no topo do sistema operacional. 
Na prática, as máquinas virtuais nessa categoria são desenvolvidas para computa-
dores fictícios projetados para uma finalidade específica. A camada exporta uma 
abstração para a execução de programas escritos para essa virtualização (Figura 
1.12). Java e Smalltalk são exemplos desse tipo de máquina virtual.

Aplicação

Sistema operacional (Linux, Windows, Unix)

CPU, RAM, dispositivos de E/S - Real

Máquina virtual

Figura 1.12 – Virtualização de linguagens de programação.

1.6.4 O poder da virtualização

O uso das máquinas virtuais e emuladores possibilitam:

a. executar um sistema operacional (e suas aplicações) sobre outro;

b. utilizar uma aplicação de outra plataforma operacional; 

c. executar múltiplos sistemas operacionais; 

d. flexibilizar uma plataforma complexa de trabalho.

Um exemplo claro sobre o poder da virtualização (sua aplicação) seria um 
usuário executar uma aplicação em Java sobre a máquina virtual User-Mode 
Linux, que por sua vez estaria sobre um sistema Linux, que poderia estar sendo 
executado sob outra máquina virtual (VMware) e que, por fim, estaria sobre um 
sistema operacional (Windows) (Figura 1.13).
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Windows

Linux

VMware

Hardware (x86)

User - Mode Linux 

Java Virtual Machine 

Aplicação Java

Figura 1.13 – Exemplo de virtualização em seqüência.

A Figura 1.14 apresenta um exemplo mais complexo de utilização de máquinas 
virtuais. Este exemplo teoricamente é possível, mas só implementável se todas as 
aplicações de máquinas virtuais e emuladores suportassem a auto-virtualização, 
ou seja, se fossem capazes de executar uma cópia de si internamente. Infelizmente 
nem todas as máquinas virtuais ainda têm essa capacidade.

Hardware (x86)

XEN

JVM QEMUUML

Windows Linux

Aplicação
Aplicação

Linux
Aplicação

Mac

VMware

FreeBSD

JAIL JAIL

Apl Apl

Windows II

Aplicação
Windows II

Figura 1.14 – Exemplo complexo de múltiplas virtualizações.
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1.6.5 Outras classificações de virtualização

Existem outras classificações para a tecnologia de virtualização:

• Abstração do ISA (Instruction Set Architecture): A virtualização é im-
plementada com o uso da emulação completa do ISA. O emulador executa 
as instruções do sistema convidado (a máquina virtual é obtida por meio 
da emulação) utilizando a tradução das instruções para o sistema nativo. 
Essa arquitetura é robusta e simples para implementação, mas a perda de 
performance é significativa. Bochs, Crusoe e QEMU são exemplos dessa 
arquitetura. 

• Hardware Abstraction Layer (HAL): O monitor simula uma arquitetura 
completa para o sistema convidado. Dessa forma, o sistema convidado acre-
dita estar executando sobre um sistema completo de hardware. VMware, 
Virtual PC, Denali e Xen são exemplos dessa arquitetura.

ë	 Nota:	 O	 termo	 Instruction	Set	Architecture	 (ISA)	 é	 uma	definição	utilizada	para	
distinguir	formalmente	de	outros	usos	formais	do	termo	“arquitetura”	quando	se	refere	
a	outros	aspectos	de	implementação	de	arquitetura	de	hardware.	O	ISA	descreve	
os	aspectos	da	arquitetura	do	computador	visível	ao	programador,	tais	como:	tipos	
nativos	de	dados,	instruções,	registradores,	modos	de	endereçamento,	arquitetura	
de	memória,	interrupções	e	exceções.

• OS Level (sistema operacional): Esse nível de virtualização é obtido 
utilizando-se uma chamada de sistema (system call) específica. O princi-
pal benefício da virtualização nesse nível é criar uma camada para obter 
o isolamento de processos. Cada sistema é virtualizado com seu próprio 
endereço IP e outros recursos de hardware (embora limitado). A virtuali-
zação ocorre a partir de um diretório ou sistema de arquivos previamente 
preparado para esse fim. O Jail e o Ensim são exemplos dessa arquitetu-
ra. 

• Nível de aplicação ou virtualização de linguagens de programação: 
A virtualização é obtida por meio da abstração de uma “camada de exe-
cução”. Uma aplicação utiliza essa camada para executar as instruções do 
programa. Essa solução garante que uma aplicação possa ser executada em 
qualquer plataforma de software ou hardware, pois a camada é abstraída 
de forma idêntica em todas as plataformas, porém é necessária uma má-
quina virtual específica para cada plataforma. Java, Microsoft .NET CLI 
e Parrot são exemplos dessa arquitetura. 
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• User level library interface (biblioteca de interface para usuário): 
Vários sistemas e aplicações são escritos utilizando-se um conjunto de 
APIs fornecidos pelo sistema (aplicações sob o sistema Windows são os 
exemplos mais populares), exportados para o nível do usuário por meio 
de bibliotecas. A “virtualização” nesse nível é obtida com a abstração do 
topo do sistema operacional para que as aplicações possam executar em 
outra plataforma. O Wine é um exemplo desse tipo de arquitetura.

1.7 Técnicas de virtualização e emulação

As técnicas mais utilizadas para virtualização atualmente são a paravirtualiza-
ção (paravirtualization), virtualização total (full virtualization) e recompilação 
dinâmica (dynamic recompilation).

1.7.1 Virtualização total

Na virtualização total, uma estrutura completa de hardware é virtualizada, 
portanto, o sistema a ser virtualizado (sistema convidado) não precisa sofrer 
qualquer tipo de alteração (Figura 1.15).

Hardware x86 virtualizado totalmente

Hardware x86

Máquina virtual

Sistema convidado padrão
(sem modificações)

Chamada de sistema padrão

Figura 1.15 – Representação da virtualização total.

O principal benefício da virtualização total é justamente o fato de que o sis-
tema a ser virtualizado não sofre qualquer tipo de alteração; em compensação, o 
sistema virtualizado executa de forma mais lenta e o monitor de máquinas virtuais 
precisa implementar alternativas para que as operações privilegiadas possam ser 
executadas em processadores que não suportem a virtualização nativamente, tais 
como os processadores Intel 32 bits disponíveis atualmente.
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1.7.2 Paravirtualização

Na paravirtualização, o sistema a ser virtualizado (sistema convidado) sofre 
modificações para que a interação com o monitor de máquinas virtuais seja 
mais eficiente (Figura 1.16).

Hardware x86 virtualizado totalmente

Hardware x86

Máquina virtual

Chamadas de sistema do 
sistema paravirtualizado

Sistema convidado paravirtualizado
(com modificações)

Chamada de sistema padrão

Figura 1.16 – Representação da paravirtualização.

A paravirtualização – embora exija que o sistema a ser virtualizado precise ser 
modificado, o que diminui a portabilidade do sistema – permite que o sistema 
convidado consiga acessar recursos do hardware diretamente. O acesso é mo-
nitorado pelo monitor de máquinas virtuais, que fornece ao sistema convidado 
todos os “limites” do sistema, tais como endereços de memória que podem ser 
utilizados e endereçamento em disco, por exemplo.

A paravirtualização reduz a complexidade do desenvolvimento das máquinas 
virtuais, já que, historicamente, os processadores não suportam a virtualização 
nativa. A performance obtida, a principal razão para utilizar a paravirtualização, 
compensa as modificações que serão implementadas nos sistemas convidados.

1.7.3 Relação entre a virtualização total e a paravirtualização

A virtualização total exige do monitor de máquinas virtuais um trabalho adi-
cional para gerenciamento da memória. Ao ser instanciado, o monitor reserva 
um espaço da memória para trabalho, mas o sistema convidado acredita estar 
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utilizando o início da memória. A Figura 1.17 demonstra exatamente essa difi-
culdade: a máquina real tem endereçamento de memória iniciando em 0000 até 
FFFF. O monitor reserva o espaço de memória compreendido entre 000F e 00FF, 
mas o sistema convidado enxerga esse espaço reservado como sua memória total 
e, portanto, iniciando em 0000 e finalizando em 000F. Sempre que o sistema 
convidado acessa a memória virtual, o monitor faz a “tradução” dos endereços 
para acessar a memória real. Isso não ocorre na paravirtualização, pois o monitor 
“informa” ao sistema convidado qual o espaço de memória que pode ser utilizado. 
Dessa forma, o sistema convidado acessa diretamente a memória fornecida sem 
interferência do monitor de máquinas virtuais.

0000

000F
Espaço reservado pela máquina 
virtual para o sistema convidado

Memória física

Memória virtual

0000

00FF

0FFF

FFFF

Figura 1.17 – Alocação de memória para o sistema convidado.

O mesmo processo ocorre para acesso a disco: enquanto num sistema com 
virtualização total o sistema convidado enxerga o disco como seu para uso ex-
clusivo, na paravirtualização o sistema convidado “sabe” que o disco é comparti-
lhado. Ainda, na virtualização total, sempre que o sistema realiza uma chamada 
de sistema para acesso a disco, o monitor de máquinas virtuais deve capturar 
essa chamada, interpretá-la e repassá-la para que o sistema anfitrião execute a 
operação (em casos de máquinas virtuais de tipo II); em máquinas virtuais de 
tipo I, o monitor de máquinas virtuais realiza a chamada de sistema a disco.

O resultado da chamada de sistema é então repassado para o sistema convi-
dado. Na paravirtualização, o sistema convidado “sabe” que o disco é compar-
tilhado e realiza diretamente o acesso ao disco (sem a interferência do monitor 
de máquinas virtuais), bem como aos demais dispositivos (mouse, teclado etc.); 
o monitor somente controla a ordem de acesso, no caso de múltiplos sistemas 
convidados em execução simultaneamente.



Máquinas Virtuais e Emuladores32

1.7.4 Recompilação dinâmica

Outra técnica bastante utilizada é a recompilação dinâmica (dynamic recompila-
tion) de partes do código. Com a compilação, durante a execução, o sistema pode 
adequar o código gerado de forma a refletir o ambiente original do programa, 
explorando informações que normalmente não estão disponíveis para um compi-
lador estático tradicional, para que o código gerado seja mais eficiente. Em outros 
casos, um sistema pode empregar a recompilação dinâmica como parte de uma 
estratégia de otimização adaptável para executar uma representação portátil do 
programa, tal como bytecodes de Java.

A recompilação dinâmica – que também pode ser chamada de translation 
(tradução) – é composta de sete passos:

1. Agrupamento de bits: Quando um programa é compilado (com o gcc, 
por exemplo) e transformado em um arquivo executável utilizando a 
linkedição, ele guarda uma série de características comuns que identificam 
como a memória, os registradores e as funções do sistema operacional são 
manipulados. Um emulador ou uma máquina virtual pode usar o conhe-
cimento sobre o formato do executável e, pelo uso de técnicas heurísticas, 
recuperar os conjuntos de bits do executável e reordená-los. 

2. Desmontagem (disassembling): Os bits são desmontados e transforma-
dos em um conjunto de instruções e operadores ordenados em pares. 

3. Geração intermediária do código: As instruções são transformadas para 
uma representação de máquina independente.

4. Decompilação: A representação gerada é transformada em uma linguagem 
de alto nível (como o código na linguagem C). 

5. Compilação: O código gerado é novamente compilado para a nova pla-
taforma. 

6. Montagem (assembling): Os códigos-objeto (gerados pela compilação) 
são novamente montados (linkeditados), preparando a criação de um 
“novo” executável. 

7. Armazenagem dos bits: Os bits são agrupados de forma a gerar o novo 
executável.

ë	 Nota:	O	 termo	dynamic	 translation	 (tradução	dinâmica)	 também	é	utilizado	para	
se	referir	à	compilação	just-in-time	(JIT).	Essa	técnica	é	utilizada	para	aumentar	
a	 performance	 de	 aplicativos	 usando	 a	 conversão	 de	 bytecodes	 compilados	
previamente	(como	o	Java)	para	uma	linguagem	que	a	máquina	entenda.
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1.8 Propriedades de monitores de máquinas virtuais

Os monitores possuem algumas propriedades que também podem ser utilizadas 
na segurança de sistemas e outras aplicações:

• Isolamento: Essa propriedade garante que um software em execução 
em uma máquina virtual não acesse nem modifique outro software em 
execução no monitor ou em outra máquina virtual, ou seja, faz com que 
o software funcione na máquina virtual e em outras máquinas virtuais 
e máquinas reais sem que um software interfira na execução do outro. 
Essa propriedade é utilizada para que erros de um software ou hackers 
possam ser contidos dentro da máquina virtual sem afetar as outras partes 
do sistema. Além do isolamento dos dados, a camada de virtualização 
possibilita a redução do desempenho de um sistema convidado de modo 
que os recursos consumidos por uma máquina virtual não prejudiquem 
necessariamente o desempenho de outras máquinas virtuais (gerência dos 
recursos).

• Inspeção: O monitor tem acesso e controle sobre todas as informações do 
estado da máquina virtual, como estado da CPU, conteúdo de memória, 
eventos etc. 

• Interposição: O monitor pode intercalar ou acrescentar instruções em 
certas operações de uma máquina virtual, como, por exemplo, quando 
da execução de instruções privilegiadas por parte da máquina virtual. 

• Eficiência: Instruções inofensivas podem ser executadas diretamente no 
hardware, pois não irão afetar outras máquinas virtuais ou aplicações. 

• Gerenciabilidade: Como cada máquina virtual é uma entidade indepen-
dente das demais, a administração das diversas instâncias é simplificada 
e centralizada. 

• Compatibilidade do software: A máquina virtual fornece uma abstração 
compatível, de modo que todo o software escrito para ela funcione. Por 
exemplo, em uma máquina virtual com um sistema operacional de alto 
nível funcionarão os programas escritos na linguagem de alto nível. A 
abstração da máquina virtual freqüentemente pode mascarar diferenças 
nas camadas do hardware e do software abaixo da máquina virtual. Um 
exemplo disso é escrever uma vez o software em Java e executá-lo em 
qualquer outra máquina virtual Java. 
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• Encapsulamento: A camada de virtualização pode ser usada para mani-
pular e controlar a execução do software na máquina virtual. Pode também 
usar uma ação indireta para dar prioridade ao software ou fornecer um 
ambiente melhor para execução. Por exemplo, máquinas virtuais para as 
verificações de runtime podem ajudar a reduzir a quantidade de erros de 
programas. O encapsulamento fornece outra propriedade, que é o encap-
sulamento de estado, que pode ser utilizado para construir checkpoints do 
estado da máquina virtual. Estados salvos têm vários usos, como rollback 
e análise post-mortem. 

• Desempenho: Adicionar uma camada de software a um sistema pode 
afetar o desempenho do software que funciona na máquina virtual, mas 
os benefícios proporcionados pelo uso de sistemas virtuais compensam 
a perda de desempenho.

Hardwares virtualizáveis, como as máquinas mainframe da IBM, têm uma 
propriedade chamada execução direta que permite que esses sistemas obtenham, 
com a utilização de máquinas virtuais, desempenho similar ao de um sistema 
convencional equivalente.

1.9 Uso de máquinas virtuais

Ao longo dos anos, as máquinas virtuais vêm sendo utilizadas com várias finalida-
des, como processamento distribuído e segurança. Um uso freqüente de sistemas 
baseados em máquinas virtuais é a chamada “consolidação de servidores”. Em vez 
da utilização de vários equipamentos com seus respectivos sistemas operacionais, 
utiliza-se somente um computador com máquinas virtuais abrigando os vários 
sistemas operacionais e suas respectivas aplicações e serviços. A utilização de 
máquinas virtuais e emuladores em sistemas será discutida com mais detalhes 
no Capítulo 2.

1.9.1 Benefícios ao utilizar máquinas virtuais

A abordagem da IBM, que define uma máquina virtual como uma cópia total-
mente protegida e isolada de um sistema físico, permite que testes de sistemas 
na fase de desenvolvimento não prejudiquem os demais usuários em caso de 
um travamento do equipamento virtualizado. Nos mainframes, as máquinas 
virtuais também são utilizadas para time-sharing ou divisão de recursos para 
as diversas aplicações.
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Muitos dos benefícios das máquinas virtuais utilizadas no ambiente dos main-
frames também podem ser obtidos nos computadores pessoais. 

Existem várias vantagens para a utilização de máquinas virtuais em sistemas 
de computação:

• Facilitar o aperfeiçoamento e testes de novos sistemas operacionais. 

• Auxiliar no ensino prático de sistemas operacionais e programação ao 
permitir a execução de vários sistemas para comparação no mesmo equi-
pamento. 

• Executar diferentes sistemas operacionais sobre o mesmo hardware, si-
multaneamente. 

• Simular configurações e situações diferentes do mundo real, como, por 
exemplo, mais memória disponível ou a presença de outros dispositivos 
de E/S. 

• Simular alterações e falhas no hardware para testes ou reconfiguração de 
um sistema operacional, provendo confiabilidade e escalabilidade para as 
aplicações. 

• Garantir a portabilidade das aplicações legadas (que executariam sobre 
uma máquina virtual simulando o sistema operacional original). 

• Desenvolvimento de novas aplicações para diversas plataformas, garantindo 
a portabilidade dessas aplicações. 

• Diminuição de custos com hardware, utilizando a consolidação de servi-
dores. 

• Facilidades no gerenciamento, migração e replicação de computadores, 
aplicações ou sistemas operacionais. 

• Prover um serviço dedicado a um cliente específico com segurança e con-
fiabilidade.

1.9.2 Dificuldades para o uso de máquinas virtuais

Além do custo do processo de virtualização em si, existem outras dificuldades 
para a ampla utilização de máquinas virtuais em ambientes de produção:
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• Processador não virtualizado: A arquitetura dos processadores Intel 32 
bits não permite naturalmente a virtualização. O trabalho “Formal Re-
quirements for Virtualizable Third Generation Architectures” demonstra 
que uma arquitetura pode suportar máquinas virtuais somente se todas 
as instruções aptas a inspecionar ou modificar o estado privilegiado da 
máquina forem executadas em modo mais privilegiado e puderem ser 
interceptadas. O processador Intel de 32 bits não se encontra nessa situ-
ação, pois não é possível virtualizar o processador para executar todas as 
operações em um modo menos privilegiado.

ë	 Nota:	Estão	sendo	conduzidas	pesquisas	por	parte	dos	fabricantes	de	processadores	
para	a	implementação	da	virtualização	nos	processadores	atuais.	Um	exemplo	é	
tecnologia	da	Advanced	Micro	Devices	(AMD)	–	batizada	de	“Pacifica”	–	adotada	
nos	processadores	de	64	bits.	Outro	exemplo	é	a	tecnologia	de	virtualização	do	
processador	–	batizada	de	“Vanderpool”	–	adotada	pela	Intel	nos	seus	processadores	
Itanium.	Infelizmente	as	tecnologias	“Pacifica”	e	“Vanderpool”	não	serão	compatíveis	
em	sua	 totalidade,	 o	 que	 certamente	 irá	 dificultar	 o	 desenvolvimento	 de	novos	
softwares	para	essas	arquiteturas.

• Diversidade de equipamentos: Existe uma grande quantidade de 
equipamentos disponíveis (características da arquitetura aberta do PC). 
Em uma execução tradicional, o monitor teria de controlar todos esses 
dispositivos, o que requer um grande esforço de programação por parte 
dos desenvolvedores de monitores. 

• Preexistência de softwares: Ao contrário de mainframes, que são con-
figurados e controlados por administradores de sistema, os desktops e 
workstations normalmente já vêm com um sistema operacional instalado 
e pré-configurado, e que normalmente é ajustado pelo usuário final. Nesse 
ambiente, é extremamente importante permitir que um usuário possa 
utilizar a tecnologia das máquinas virtuais, mas sem perder a facilidade 
de continuar utilizando seu sistema operacional padrão e aplicações.

A principal desvantagem do uso de máquinas virtuais é o custo adicional de 
execução dos processos em comparação com a máquina real. Esse custo é muito 
variável, podendo chegar a 50% ou mais em plataformas sem suporte de hardware 
à virtualização, como os PCs de plataforma Intel. Esse problema inexiste em am-
bientes de hardware com suporte à virtualização, como é o caso de mainframes. 
Todavia, pesquisas recentes têm obtido a redução desse custo a patamares abaixo 
de 20%, graças, sobretudo, a ajustes no código do sistema anfitrião. 
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Outra técnica utilizada é a reescrita “on-the-fly” de partes do código executá-
vel das aplicações, inserindo pontos de interceptação do controle antes/após as 
instruções privilegiadas cuja virtualização não é permitida na plataforma Intel de 
32 bits. Um exemplo desse avanço é o projeto Xen, no qual foram obtidos custos 
da ordem de 3% para a virtualização de ambientes Linux, FreeBSD e Windows 
XP. Esse trabalho abre muitas perspectivas na utilização de máquinas virtuais 
em ambientes de produção, ainda mais com novas pesquisas para suporte de 
virtualização nos processadores. 

1.10 Abstração e virtualização

Embora a virtualização seja descrita como uma abstração em software, existe 
uma diferença entre os termos abstração e virtualização. A abstração é uma for-
ma simples de prover alguns recursos específicos de hardware para um software, 
enquanto a virtualização provê um conjunto completo de recursos.

A Figura 1.18 ilustra um exemplo de armazenamento em disco. A abstração 
permite que softwares acessem os arquivos para operações específicas e simples 
(read ou write, por exemplo). A virtualização fornece para o software um sistema 
de arquivos (disco virtual) montado sobre um arquivo e, nesse caso, é possível 
realizar operações mais complexas (mkdir ou chmod, por exemplo).

Abstração

Virtualização
Software Software

Arquivo Arquivo Arquivo Arquivo

Software Software

Figura 1.18 – Diferença entre abstração e virtualização.

1.11 O futuro

O uso de máquinas virtuais atingirá o seu auge em um curto espaço de tempo, 
pois as pesquisas na indústria e nas universidades para aprimorar as questões 
de segurança, mobilidade e performance têm crescido bastante.
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Os principais campos de pesquisas nos próximos anos, para melhorar o 
suporte a virtualização, deverão ser:

• CPU: AMD e Intel anunciaram tecnologias (Pacifica e Vanderpool, res-
pectivamente) para que a virtualização sobre a plataforma x86 ocorra de 
forma mais natural e tranqüila. Essas tecnologias simplificarão o desen-
volvimento de novos monitores de máquinas virtuais. 

• Memória: Várias técnicas têm permitido que a virtualização da memória 
seja mais eficiente. Pesquisas futuras devem levar os sistemas operacionais 
convidados a gerenciar a memória juntamente com o monitor de máquinas 
virtuais (gerência cooperativa).

• Dispositivos de E/S: Os dispositivos de E/S serão projetados para fornecer 
suporte à virtualização com alta-performance. O próprio dispositivo irá 
suportar a multiplexação, de forma a permitir o acesso simultâneo por 
vários sistemas virtuais. A responsabilidade pelo acesso aos dispositivos 
deverá passar do monitor para o sistema convidado.

O passo mais importante para a ampla adoção das máquinas virtuais são as 
pesquisas para uma nova geração de processadores.

Os processadores atuais implementam quatro níveis de operação (0,1,2 e 3). 
Cada nível representa o privilégio para a execução de códigos binários dentro do 
processador. Quanto maior o nível, menor é o privilégio para execução.

Por várias razões de implementação dos sistemas operacionais, somente os 
níveis 0 e 3 são utilizados (Figura 1.19).

CPU Intel x86

Sistema operacional

Não utilizado

Aplicação 3

2

1

0

Não utilizado

Figura 1.19 – Estrutura atual de um processador x86.

Como os sistemas operacionais executam no modo mais privilegiado (level 
0), os sistemas de virtualização precisam implementar várias técnicas (discutidas 
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nos tópicos anteriores) para fornecer a virtualização, forçando que os sistemas 
operacionais convidados rodem no privilégio 1 ou 3 (Figura 1.20).

CPU Intel x86

Camada de virtualização

Não utilizado

Aplicação Aplicação 3

2

1 ou 3

0

Sistema
convidado

Sistema
convidado

Figura 1.20 – Estrutura atual do funcionamento da máquina virtual num 
processador x86.

Essas técnicas de retirar privilégios causam alguns problemas:

• Virtualização total: Introduz muito overhead para a tradução de instru-
ções.

• Paravirtualização: Exige modificações nos sistemas operacionais convi-
dados, limitando sua compatibilidade e suporte.

Na nova geração de processadores será implementado um assistente em har-
dware (hardware assist) para suportar nativamente a virtualização. Esse assistente 
irá rodar em um modo mais privilegiado.

A Intel, com sua tecnologia Vanderpool, propõe uma estrutura de processa-
dores com esse hardware assist (Figura 1.21).

CPU Intel x86

Camada de virtualização

Aplicação Aplicação 3

0

Hardware Assist

Sistema
convidado

Sistema
convidado

Figura 1.21 – Virtualização com o uso do hardware assist.

É claro, as máquinas virtuais existentes deverão ser alteradas para obterem 
os benefícios dessa nova tecnologia.
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1.12 Considerações finais

Como visto nas seções anteriores, a utilização de máquinas virtuais está se tor-
nando uma alternativa para vários sistemas de computação pelas vantagens em 
custos e portabilidade. Os desafios para a utilização de máquinas virtuais vêm 
sendo superados devidos às várias pesquisas que estão sendo realizadas.

A lição mais importante deste capítulo é que a virtualização só é possível para 
sistemas convidados que utilizem o mesmo conjunto de instruções do sistema 
hospedeiro (exemplo: Linux x86 sendo virtualizado sobre o Windows x86) e 
que a emulação é constituída de várias instruções que traduzem em tempo de 
execução todas as instruções (solicitações) do sistema convidado para o conjunto 
de instruções do sistema hospedeiro. Dessa forma, é possível executar o TigerOS 
(sistema operacional da Apple para o Power PC) sobre um Linux x86.
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