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 O que é virtualização em Informática? 

 É a criação de um ambiente virtual que 
simula um ambiente real. 

 

 Mas o que é real e o que é virtual? 

 O real pode definido como o que pode ser 
tocado, que tenha características físicas. Já o 
virtual da a ideia de algo simulado, abstrato. 

 

 

 

 



 Hoje qualquer solução pode ter vários 
motivos para ser implementada, porém o mais 
cativante deles é a economia. E com a 
virtualização não é diferente. Ela pode otimizar a 
utilização de um servidor ao máximo. 

 Um exemplo seria um servidor de e-mail que 
tem seu disco rígido amplamente utilizado, porém 
seu processamento fica ocioso. Este poderia ser 
utilizado em outro propósito que utilize mais o 
processamento, como gerar relatórios. com uma 
VM (Maquina Virtual) isso seria possível, sem que 
seja preciso um novo equipamento. 



 VM Ware 

 Virtual PC 

 Virtual Box 

 

 Estes software simulam os hardware de um 
computador comum, permitindo assim a 
instalação de um SO. Falaremos um pouco sobre 
cada uma delas. 



 Este software é muito 
completo no quesito virtualização. 
Ele tem recursos de múltiplas 
maquinas, gerencia uma rede 
virtual entre ela , tem suporte a 
dispositivos USB e tem suporte a 
Bridge na placa de rede. 

 Tem uma configuração 
relativamente simples, porém exige 
um pouco de experiência do usuário. 
Inclusive a versão 7 do sistema esta 
com a instalação de alguns sistemas 
operacionais mais automatizado, 
para que seja perdido menos tempo 
nessa etapa. 
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 Existem versões do VMWare para Windows, 

MAC/OS e GNU/Linux. É um software privado 

desenvolvido pela empresa de mesmo nome. 

 É o principal  nome quando se fala em 

virtualização de grande porte. Porém se for para um 

usuário comum fazer mini aplicações, se torna inviável 

pelo seu custo, visto que há ferramentas gratuitas que 

supririam essas necessidades. 



 Esta é a única coisa que pode complicar na 
VMWare. Visto que é necessário um 
conhecimento básico de redes.  

 A configuração se divide em: 

 Bridge 

NAT 

Host Only 

No connection 

 



 Use bridged networking: é criada uma ponte entre a máquina virtual 

e a rede a qual o sistema host pertence. A máquina virtual terá seu 

próprio endereço IP e suas configurações de rede, como nome, por 

exemplo; 

 

 Use networking addres translation (NAT): é criada uma conexão 

direta entre o sistema host e a máquina virtual, e há também o 

compartilhamento do endereço IP do sistema host para acesso da rede 

externa ou internet por parte da máquina virtual; 

 

 Use host-only networking: semelhante ao NAT, porém a máquina 

virtual não terá acesso à rede externa ou internet; 

 

 Do not use networking connection: não haverá conexão de rede 

entre o sistema host e a máquina virtual; 

 

















 É o software da Microsoft. 

Oferece uma interface simples. É 

um software gratuito, criado para 

amenizar os impactos de 

compatibilidade de programas. Ele 

é feito para SO’s da Microsoft, 

mas com algumas configurações 

pode ser possível instalar um  

sistema Linux com ela. 

 Este software é muito 

limitado, e tem como objetivo 

principal o usuário comum. 

Porém se a utilização for simples é 

recomendável seu uso. 
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 No Virtual PC a instalação segue a mesma 
lógica da VMWare, porém é mais simples e não 
há opções de rede. Ela usa o NAT e não oferece 
uma alternativa. 



 O Virtual Box é um 

software livre e de código aberto 

sobre os termos da GNU General 

Public Licence (GPL). 

 É considerado por alguns 

como o melhor software de 

virtualização para PC’s 

convencionais. Por ser leve e de 

fácil configuração. 

 Atualmente está sendo 

desenvolvido pela    antiga Sun 

Microsystem, atual Oracle, mesma 

desenvolvedora da JVM (Java Virtual 

Machine). 
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 O Virtual Box também é multiplataforma, há uma 

versão para Windows, Linux, Solaris e Mac. 

 Além das opções de modo rede iguais a da 

VMWare o Virtual Box Oferece mais uma opção que é 

o rede interna que em si não tem muita diferença do 

NAT, porém fica limitado em PC hospedeiro e a VM. 













 Com o Lançamento do 
Windows Seven, a Microsoft tomou 
cuidado para não cometer erros antes 
cometidos no vista. Um desses foi a 
incompatibilidade de softwares com 
o novo SO. 
 Com a intenção de sanar 
esse mal inevitável, a empresa 
resolveu lança o XP Mode que um 
Windows XP rodando junto ao novo 
Windows 7. 

 Porém esse recurso tem alguns requisitos: 

• Ter o Windows Seven (Professional, Enterprise ou Ultimate) rodando no computador; 

• O processador precisa ter a tecnologia de virtualização Intel Virtualization Technology 

(Intel-VT) ou AMD Virtualization (AMD-V); 

• É recomendável que seu computador tenha pelo menos 2 GB de memória RAM para 

que o sistema rode satisfatoriamente; 

• Ter o Virtual PC instalado; 
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 Para usar o XP mode é simples: 

1. Deve iniciar o Virtual PC 

2. Com a janela do XP mode aberta instale o software que deve estar na pasta do 

XP. 

3. Instalar o software 

 

 O software ficará no menu iniciar do Windows Seven, O XP mode só precisa 

ser iniciado para instalar o programa, pois ele rodará na janelo o Seven. E essa é sua 

grande vantagem em cima dos demais.  

 O requisito no qual o processador precisaria ter a tecnologia de virtualização, 

foi suspenso por uma atualização do Windows Seven. 



 A Intel introduziu nos 

processadores o Protected Mode que 

utiliza o conceito de anéis de 

isolamento, para os sistemas 

operacionais desenvolvidos para rodar 

em processadores x86. 

 Os sistemas operacionais 

Atuais, utilizam pelo menos dois dos 

quatro níveis de isolamento 

promovidos pelo processador. 

 Porém neste modelo, um 

processo em VM teria que ser 

“traduzida” em linguagem de 

processador, depois para software para 

o SO e novamente para processador. O 

que deixava seu funcionamento lento. 
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 A virtualização por hardware 

adiciona uma instrução para que o 

software de virtualização possa 

executar qualquer instrução no 

processador sem nenhuma restrição.  

Ou seja, não é mas necessário 3 

traduções de instruções para uma 

processo ser executado, melhorando 

e muito o desempenho geral das 

VM, visto que a VM “conversa 

direto com o processador. 
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     A diferença entre o surreal e o 

real está na sua capacidade de acreditar. 

 

 

 

 

 

 

 


