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¿Qué é a virtualización?

● A virtualización é un termino que se refire á abstracción dos 
recursos de unha computadora chamada Hypervisor ou VMM (Virtual 
Machine Monitor) que crea unha capa da abstracción entre o 
hardware da maquina física (host) e o sistema operativo da maquina 
virtual (virtual machine, guest). 
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¿Qué é a virtualización?

● O VMM manexa os recursos das maquinas físicas subxacentes 
(designadas polo computador central) de tal forma que o usuario 
poda crear varias máquinas virtuais presentando a cada unha delas 
unha interface do hardware que sexa compatible có sistema 
operativo elixido.
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¿Qué é a virtualización?

● Gracias a virtualización podense aproveitar a totalidade dos 
recursos dun ordenador. Dado que as máquinas actuais 
normalmente teñen varios núcleos ou procesadores, a 
virtualización é a oportunidade idónea para explotar ao máximo 
esta potencia e non infrautilizar os recursos informáticos.
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¿Qué é a virtualización?

● E dicir, a virtualización é unha técnica que posibilita a execución 
dunha ou máis máquinas virtuais sobre unha única máquina física. 
Cada máquina virtual ten asignados, de forma independente ao 
resto, un conxunto de recursos hardware (procesador, memoria, 
almacenamento, dispositivos de E/S) e executa a súa propia copia 
do sistema operativo (Linux, Solaris, BSD, Windows). 
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¿Qué é a virtualización?

● O software de virtualización planifica a execución das máquinas 
virtuais e xestiona o acceso compartido aos recursos hardware reais 
dispoñibles. Todo o contorno pertencente a unha máquina virtual 
pode estar encapsulado nun único ficheiro ou nun volume de disco 
nunha rede de almacenamento. 
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Breve historia da virtualización

● A virtualización é unha tecnoloxía que foi desenvolvida por IBM nos 
anos 60s. A primeira computadora deseñada especificamente para 
virtualización foi o mainframe IBM S/360 Modelo 67. Esta 
característica de virtualización é un Standard da líña que seguiu 
(IBM S/370) e as sucesoras, incluída a serie actual.
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Breve historia da virtualización

● Nos 60s e nos 70s foron moi populares, pero as máquinas virtuais 
desapareceron practicamente nos 80s e os 90s. 

● No foi ata  finais do 90s que volveu a rexurdir a tecnoloxía das 
maquinas virtuais e non soamente no área tradicional de servidores 
senón tamén en moitas outras áreas do mundo da computación.

● Na actualidade asistimos a súa eclosión gracias o forte descenso do 
coste total de propiedade (TCO) atribuible a tecnoloxías vía 
hardware como Intel VT, AMD-V Pacifica, NPIV e vía software 
VMWare , XEN, VirtualBox, Parallels, VirtualPC…”
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¿Por qué virtualizar?

● Eficiencia

● Aforro

● Flexibilidade

● Seguridade

● Axilidade

● Portabilidade

Fonte: www.pc-actual.com
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¿Por qué virtualizar?

● Eficiencia. 

Gracias a virtualización podense aproveitar a totalidade dos 
recursos dun ordenador. Dado que as máquinas actuais 
normalmente teñen varios núcleos ou procesadores, a 
virtualización é a oportunidade idónea para explotar ao máximo 
esta potencia e non infrautilizar os recursos informáticos.
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¿Por qué virtualizar?

● Aforro. 

A consolidación reduce o número de máquinas físicas, e como 
consecuencia, reducense tamén os costes de inversión en 
equipos, de mantemento, consumo enerxético e de espazo, 
xerando aforros de ate un 40% so na inversión anual destinada a  
adquisición de novo hardware.
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¿Por qué virtualizar?

● Flexibilidade. 

Unha soa máquina física pode dar lugar a varias máquinas 
virtuais, en función das necesidades do usuario. Ademais, o 
equipo virtual crease coas características de CPU, memoria, disco 
e rede necesarias para asegurar o seu correcto funcionamento, 
según o uso que se lle dea.  
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¿Por qué virtualizar?

● Seguridade. 

Cada máquina virtual funciona de forma illada e independente do 
resto, cás que so comparte un equipo físico.
Os recursos do servidor físico asignados a cada máquina virtual 
so están dispoñibles para unha máquina virtual concreta, non se 
comparten. 
Ante cualquer fallo físico de hardware, chega con mover a 
máquina virtual para outro equipo, eliminando un bo número de 
incidencias técnicas de seguridade.  
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¿Por qué virtualizar?

● Axilidade. 

A virtualización axiliza as tarefas, dado que o proceso de creación 
dún equipo virtual é moi rápido, case inmediato dende a toma de 
decisión.
Non é preciso pasar por todas as fases de adquisición típicas dun 
novo servidor: elección do modelo, dispoñibilidade, configuración, 
compatibilidade, ...

Los Coloquios del Laboratorio 40
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¿Por qué virtualizar?

● Portabilidade. 

A través da copia dós arquivos que forman a máquina virtual,  
podese clonar a información a outro servidor físico sen ningún 
problema e rápidamente. De este modo, a virtualización reduce a 
sua indisponibilidade no caso dos erros de hardware. 
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Sistemas de virtualización.

● Virtualización nativa e virtualización completaVirtualización nativa e virtualización completa

A máquina virtual simula un hardware suficiente para permitir un A máquina virtual simula un hardware suficiente para permitir un 
sistema operativo “invitado” sen modificar para correr de forma illada. sistema operativo “invitado” sen modificar para correr de forma illada. 

Tipicamente, moitos “invitados” poden correr ao mesmo tempo. Este Tipicamente, moitos “invitados” poden correr ao mesmo tempo. Este 
enfoque foi o pioneiro en 1966 con CP-40 e CP/CMS. enfoque foi o pioneiro en 1966 con CP-40 e CP/CMS. 

Algúns exemplos: VMware Workstation, VMware Server, Parallels Algúns exemplos: VMware Workstation, VMware Server, Parallels 
Desktop, Adeos, Mac-on-Linux, Win4BSD, Win4Lin Prol e z/VM. Desktop, Adeos, Mac-on-Linux, Win4BSD, Win4Lin Prol e z/VM. 
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Sistemas de virtualización.

● Emulación ou simulación:

A máquina virtual simula un hardware completo, admitindo un 
sistema operativo “invitado” sen modificar para unha CPU 
completamente diferente.

Este enfoque foi moi utilizado para permitir a creación de software 
para novos procesadores antes de que estivesen fisicamente 
dispoñibles. 
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Sistemas de virtualización.

● Paravirtualización: 

A máquina virtual non necesariamente simula un hardware, en 
cambio ofrece un API especial que só pode usarse mediante a 
modificación do sistema operativo “invitado”. 

A chamada do sistema ao hypervisor ten o nome de “hypercall” en 
Xen e Parallels Workstation; está implementada vía o hardware 
instrución DIAG (“diagnose”) no CMS de VM no caso de IBM (este foi 
a orixe do termo hypervisor).

Exemplo: VMware ESX Server, Win4Lin 9x e XEN.
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Virtualización con software libre.

● XEN

Máquina virtual desenvolvida pola Universidade de Cambridge.

A meta do deseño é poder executar instancias de sistemas 
operativos con todas as súas características, de forma 
completamente funcional nun equipo sinxelo.

Xen proporciona illamento seguro, control de recursos, garantías de 
calidade de servizo e migración de máquinas virtuais en quente. 
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Virtualización con software libre.

● XEN

Os sistemas operativos deben ser modificados explicitamente para 
correr Xen (aínda que mantendo a compatibilidade con aplicacións 
de usuario). 

Isto permite a Xen alcanzar virtualización de alto rendemento sen un 
soporte especial de hardware. 
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Virtualización con software libre.

● Paravirtualización en Xen

Xen utilizaba unha técnica chamada paravirtualización para alcanzar alto 
rendemento, é dicir, baixas penalizacións do rendemento, tipicamente ao 
redor do 2%, cos peores casos de rendemento roldando o 8%; isto 
contrasta coas solucións de emulación que habitualmente sofren 
penalizacións dun 20%).

Coa paravirtualización, pódese alcanzar alto rendemento mesmo en 
arquitecturas (x86) que non adoitan conseguirse con técnicas tradicionais 
de virtualización.  
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Virtualización con software libre.

● Paravirtualización en Xen

A diferenza das máquinas virtuais tradicionais, que proporcionan contornos 
baseados en software para simular hardware, Xen requeria portar os 
sistemas operativos para adaptarse ao API de Xen. 

Habia ports para NetBSD, Linux, FreeBSD, Plan 9, NetWare e Windows XP.
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Virtualización con software libre.

● Virtualización completa con Xen.

Intel realizou modificacións a Xen para soportar a súa arquitectura 
de extensións Vanderpool. 

Esta tecnoloxía permite que sistemas operativos sen modificacións 
execútense en máquinas virtuais Xen, se o sistema soporta as 
extensións Vanderpool ou Pacífica (de Intel e AMD respectivamente, 
extensións para soportar virtualización de forma nativa). 
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Virtualización con software libre.

● Migración de máquinas virtuais.

As máquinas virtuais Xen poden ser migradas en quente entre 
equipos físicos sen paralos. 

Durante este proceso, a memoria da máquina virtual é copiada 
iterativamente ao destino sen deter a súa execución.
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Virtualización con software libre.

● Migración de máquinas virtuais.

Unha parada moi breve de ao redor de 60 a 300 ms é necesaria para 
realizar a sincronización final antes de que a máquina virtual comece 
a executarse no seu destino final.

Unha tecnoloxía similar é utilizada para suspender as máquinas 
virtuais a disco e cambiar a outra máquina virtual.
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Virtualización con software libre.

● S.O. que integran Xen.

Xen funciona actualmente en sistemas baseados en x86 e x64. 
Actualmente estanse portando as plataformas IA64 e PPC.

Os ports doutras plataformas son técnicamente posibles e poderán 
estar dispoñibles no futuro.  Algúns sistemas que incorporan XEN 
son: Mandriva, Suse, Fedora, Debian, CentOS, NetBSD 2.
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Virtualización con software libre.

● VirtualBox

VirtualBox é un software de virtualización para arquitecturas x86 de Sun 
Microsystems, con él é posible virtualizar os sistemas operativos FreeBSD, 
GNU/Linux, OpenBSD, VOS/2 Warp, Windows e Solaris.

A aplicación foi inicialmente ofrecida baixo unha Licenza de software non 
libre, pero en xaneiro de 2007, despois de anos de desenvolvemento, 
xurdiu VirtualBox OSE (Open Source Edition) baixo a licenza GPL 2. 
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Virtualización con software libre.

● VirtualBox

Actualmente existe a versión privada, VirtualBox, que é gratuíta unicamente 
baixo uso persoal ou de avaliación, e esta suxeita á licenza de “Uso Persoal 
e de Avaliación VirtualBox” e a versión Open Source, VirtualBox OSE, que é 
software libre, suxeita á licenza GPL.
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Virtualización con software libre.

● VirtualBox

En canto á emulación de hardware, os discos duros dos sistemas 
convidados son almacenados nos sistemas anfitrións como arquivos 
individuais nun colector chamado Virtual Disk Image, incompartible cos 
demais software de virtualización.Outra das funcións que presenta é a de 
montar imaxes ISO como unidades virtuais de CD ou DVD, ou como un 
disco floppy.
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Virtualización con software libre.

● QEMU

É un emulador de procesadores baseado na tradución dinámica de 
binarios (conversión do código binario da arquitectura fonte en código 
entendible pola arquitectura hóspede).

QEMU tamén ten capacidades de virtualización dentro dun sistema 
operativo, xa sexa Linux, Windows, ou calquera dos sistemas operativos 
admitidos (de feito é a forma máis común de uso).
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Virtualización con software libre.

● QEMU

Esta máquina virtual pode executarse en calquera tipo de 
Microprocesador ou arquitectura (x86, x64, PowerPC, MIPS, SPARC, 
etc.). 

Está licenciado en parte coa LGPL e a GPL de GNU.
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Virtualización con software libre.

● QEMU

O obxectivo principal é emular un sistema operativo dentro doutro sen ter 
que reparticionar o disco duro, empregando para a súa localización 
calquera directorio dentro deste.

O programa non dispón de GUI, pero existe outro programa chamado 
QEMU manager que fai as veces de interface gráfica se utiliza QEMU 
desde Windows.

Tamén existe unha versión para Linux chamado qemu-launcher. En Mac 
OS X pode utilizarse o programa Q que dispón dunha interfaz gráfica para 
crear e administrar as máquinas virtuais
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Preguntas e comentarios

GRACIAS
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