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KVMKVM
••  KVM é a abreviatura de Kernel-based Virtual Machine.KVM é a abreviatura de Kernel-based Virtual Machine.

••  Trata-se de um sistema de Trata-se de um sistema de 
virtualização completa, com virtualização completa, com 
opções limitadas para opções limitadas para 
paravirtualização.paravirtualização.

••  Funciona em hardware que possua extensões de Funciona em hardware que possua extensões de 
virtualização habilitadas (Intel VT ou AMD-V).virtualização habilitadas (Intel VT ou AMD-V).

  ••  Foi originalmente baseado em arquitetura Intel e foi Foi originalmente baseado em arquitetura Intel e foi 
incluído no Kernel Linux 2.6.20 (ano 2007).incluído no Kernel Linux 2.6.20 (ano 2007).

••  É ativado pelo módulo de kernel É ativado pelo módulo de kernel kvm.kokvm.ko, auxiliado pelos , auxiliado pelos 
módulos módulos kvm-intel.kokvm-intel.ko e  e kvm-amd.kokvm-amd.ko..
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KVMKVM
••  Além de Intel 32/64 bits, também suporta ARM, PowerPC, Além de Intel 32/64 bits, também suporta ARM, PowerPC, 

S/390x e IA-64.S/390x e IA-64.

••  É extremamente leve e eficiente.É extremamente leve e eficiente.

••  Por se tratar de virtualização total, facilita a atualização Por se tratar de virtualização total, facilita a atualização 
de máquinas, tanto hospedeira como convidadas.de máquinas, tanto hospedeira como convidadas.

••  Permite rodar máquinas Linux, Windows, BSD, macOS, Permite rodar máquinas Linux, Windows, BSD, macOS, 
Solaris e outras como guests totalmente virtualizados.Solaris e outras como guests totalmente virtualizados.

••  O site oficial do KVM é https://www.linux-kvm.org.O site oficial do KVM é https://www.linux-kvm.org.
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libvirtlibvirt
••  libvirt é uma API gerenciadora de libvirt é uma API gerenciadora de 

monitores de virtualização.monitores de virtualização.

• • É compatível com KVM, Xen, VMware, É compatível com KVM, Xen, VMware, 
VirtualBox, UML, Hyper-V, LXC e outros.VirtualBox, UML, Hyper-V, LXC e outros.

• • A ideia é prover um ambiente de controle único, com A ideia é prover um ambiente de controle único, com 
comandos próprios e padronizados, para diversos comandos próprios e padronizados, para diversos 
sistemas de virtualização, usando a interface virsh.sistemas de virtualização, usando a interface virsh.

• • Exemplos de comandos:Exemplos de comandos:
# virsh list# virsh list
# virsh start --console antares# virsh start --console antares

• • O site da libvirt é https://libvirt.org.O site da libvirt é https://libvirt.org.
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KVM versus Xen e VMwareKVM versus Xen e VMware
••  Na metade dos anos 2000, o Xen era muito usado por Na metade dos anos 2000, o Xen era muito usado por 

causa da sua performance com paravirtualizações. O causa da sua performance com paravirtualizações. O 
Xen foi introduzido no Kernel Linux em 2003.Xen foi introduzido no Kernel Linux em 2003.

• • Atualmente, o KVM tem a mesma performance do Xen, Atualmente, o KVM tem a mesma performance do Xen, 
mesmo fazendo virtualização completa, pois os mesmo fazendo virtualização completa, pois os 
hardwares atuais são mais potentes e os processadores hardwares atuais são mais potentes e os processadores 
possuem recursos nativos para a virtualização.possuem recursos nativos para a virtualização.

• • Virtualização completa é desejável, pois permite usar Virtualização completa é desejável, pois permite usar 
qualquer SO sobre qualquer SO, sendo que todos qualquer SO sobre qualquer SO, sendo que todos 
permanecem independentes, facilitando a manutenção.permanecem independentes, facilitando a manutenção.

• • Há vários testes e artigos na Internet que demonstram a Há vários testes e artigos na Internet que demonstram a 
superioridade do KVM.superioridade do KVM.
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• • No início de 2014, a empresa Flexiant, especialista em No início de 2014, a empresa Flexiant, especialista em 
cloud, publicou um artigo[1], onde disse:cloud, publicou um artigo[1], onde disse:

““Se o hypervisor do VMware foi feito usando mais de 6 Se o hypervisor do VMware foi feito usando mais de 6 
milhões de linhas de código e o Xen reduziu isso para milhões de linhas de código e o Xen reduziu isso para 
500.000 linhas, a primeira versão estável do KVM tinha 500.000 linhas, a primeira versão estável do KVM tinha 
menos de 10.000 linhas. Com certeza, nos dias atuais, o menos de 10.000 linhas. Com certeza, nos dias atuais, o 
Xen e o VMware, usam extensões de hardware para Xen e o VMware, usam extensões de hardware para 
virtualizar, mas o código original do Xen nunca foi virtualizar, mas o código original do Xen nunca foi 
completamente reescrito. [...] VMware é um código completamente reescrito. [...] VMware é um código 
fechado e não sabemos o que acontece nele.”fechado e não sabemos o que acontece nele.”

[1] https://www.flexiant.com/2014/02/12/hypervisor-comparison-kvm-xen-vmware-hyper-v[1] https://www.flexiant.com/2014/02/12/hypervisor-comparison-kvm-xen-vmware-hyper-v

KVM versus Xen e VMwareKVM versus Xen e VMware
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• • No artigo “Performance Comparison of KVM, VMware No artigo “Performance Comparison of KVM, VMware 
and XenServer using a Large Telecommunication and XenServer using a Large Telecommunication 
Application”[2], publicado em maio de 2014, foi Application”[2], publicado em maio de 2014, foi 
demonstrado que o KVM, em geral, tem performance demonstrado que o KVM, em geral, tem performance 
muito superior, principalmente quando há menos muito superior, principalmente quando há menos 
recursos computacionais disponíveis, como processador recursos computacionais disponíveis, como processador 
e memória RAM.e memória RAM.

[2] http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:834000/FULLTEXT01.pdf[2] http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:834000/FULLTEXT01.pdf

KVM versus Xen e VMwareKVM versus Xen e VMware
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• • A conclusão do artigo foi:A conclusão do artigo foi:

““Em geral, KVM e VMware tiveram uma melhor Em geral, KVM e VMware tiveram uma melhor 
performance em termos de utilização de CPU, em relação performance em termos de utilização de CPU, em relação 
ao Xen. Quanto ao uso de disco, o KVM e o Xen ao Xen. Quanto ao uso de disco, o KVM e o Xen 
apresentaram performance similar, enquanto o VMware apresentaram performance similar, enquanto o VMware 
teve um alto uso de disco. teve um alto uso de disco. 

Em termos de tempo de resposta, o Xen apresentou um Em termos de tempo de resposta, o Xen apresentou um 
tempo excessivo para responder, se comparado ao KVM e tempo excessivo para responder, se comparado ao KVM e 
ao VMware.ao VMware.

Quanto ao live migration, a utilização de CPU foi baixa Quanto ao live migration, a utilização de CPU foi baixa 
para o KVM e para o VMware, enquanto o Xen para o KVM e para o VMware, enquanto o Xen 
aprensentou um alto uso.”          [continua...]aprensentou um alto uso.”          [continua...]

KVM versus Xen e VMwareKVM versus Xen e VMware
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• • A conclusão do artigo foi:A conclusão do artigo foi:

““Ainda quanto à migração de máquinas, o KVM teve Ainda quanto à migração de máquinas, o KVM teve 
1.000 KB/s a menos de uso de disco se comparado ao 1.000 KB/s a menos de uso de disco se comparado ao 
VMware.VMware.

Durante a migração, o VMware ficou fora do ar por 3 Durante a migração, o VMware ficou fora do ar por 3 
segundos, enquanto o KVM e o Xen ficaram abaixo de 1 segundos, enquanto o KVM e o Xen ficaram abaixo de 1 
segundo.”segundo.”

• • Como se pode ver, todos os resultados foram favoráveis ao Como se pode ver, todos os resultados foram favoráveis ao 
KVM.KVM.

• • Há diversos gráficos comparativos no artigo.Há diversos gráficos comparativos no artigo.

KVM versus Xen e VMwareKVM versus Xen e VMware
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• • Com o auxílio do comando cloc[3], é possível ver que no Com o auxílio do comando cloc[3], é possível ver que no 
Kernel 2.6.20 (2007), o código do KVM tinha cerca de Kernel 2.6.20 (2007), o código do KVM tinha cerca de 
8.500 linhas.8.500 linhas.

• • Atualmente, no Kernel 5.6.8 (2020-04-29), ele tem cerca de Atualmente, no Kernel 5.6.8 (2020-04-29), ele tem cerca de 
135.000 linhas, o que representa um grande avanço e 135.000 linhas, o que representa um grande avanço e 
maturidade, mas ainda com poucas linhas, se comparado maturidade, mas ainda com poucas linhas, se comparado 
ao VMware e ao Xen.ao VMware e ao Xen.

[3] $ find -wholename '*/kvm/*' | xargs [3] $ find -wholename '*/kvm/*' | xargs 

KVM versus Xen e VMwareKVM versus Xen e VMware
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• • O Kernel Linux permite a criação de bridges.O Kernel Linux permite a criação de bridges.

• • Bridges fazem com que placas de rede possam atuar Bridges fazem com que placas de rede possam atuar 
diretamente na camada 2 do Modelo OSI.diretamente na camada 2 do Modelo OSI.

• • As bridges, no assunto em pauta (KVM em backbones), As bridges, no assunto em pauta (KVM em backbones), 
poderão ser utilizadas em, pelo menos, duas situações:poderão ser utilizadas em, pelo menos, duas situações:

- Na interface da máquina real, para prover rede, de - Na interface da máquina real, para prover rede, de 
forma transparente, para as máquinas virtuais.forma transparente, para as máquinas virtuais.

- Em algumas máquinas virtuais de uso específico, - Em algumas máquinas virtuais de uso específico, 
tornando-as elementos de camada 2, totalmente tornando-as elementos de camada 2, totalmente 
invisíveis, como se fossem “switches de rede”. Isso invisíveis, como se fossem “switches de rede”. Isso 
poderá ser usado em filtragens e análises.poderá ser usado em filtragens e análises.

Bridges em LinuxBridges em Linux
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• • Para prover bridges no Debian, o pacote bridge-utils Para prover bridges no Debian, o pacote bridge-utils 
deverá estar instalado.deverá estar instalado.

• • A seguir, um exemplo de como colocar uma interface em A seguir, um exemplo de como colocar uma interface em 
modo bridge, via arquivo de configuração:modo bridge, via arquivo de configuração:

auto br0auto br0
iface br0 inet staticiface br0 inet static

address 127.0.0.2address 127.0.0.2
netmask 255.0.0.0netmask 255.0.0.0
bridge_ports eth0bridge_ports eth0

      É possível adicionar mais de uma interface à bridge. Ex.:É possível adicionar mais de uma interface à bridge. Ex.:
bridge_ports eth0 eth1bridge_ports eth0 eth1

Bridges em LinuxBridges em Linux
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• • Também é possível adicionar um endereço IP à bridge, Também é possível adicionar um endereço IP à bridge, 
como se fosse o endereço IP de administração de um como se fosse o endereço IP de administração de um 
“switch real”. Exemplo:“switch real”. Exemplo:

auto br0auto br0
iface br0 inet staticiface br0 inet static

address 10.0.0.22address 10.0.0.22
netmask 255.0.0.0netmask 255.0.0.0
gateway 10.0.0.200gateway 10.0.0.200
bridge_ports eth0 eth1bridge_ports eth0 eth1

• • Demonstração.Demonstração.

Bridges em LinuxBridges em Linux
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• • O sistema de virtualização nativo do processador deverá O sistema de virtualização nativo do processador deverá 
estar ativo. Verifique isso no setup da máquina real ou estar ativo. Verifique isso no setup da máquina real ou 
via comando:   via comando:   $ cat /proc/cpuinfo | egrep --color '(vmx|svm)'$ cat /proc/cpuinfo | egrep --color '(vmx|svm)'

• • No Debian, na máquina real, deverão ser instalados os No Debian, na máquina real, deverão ser instalados os 
pacotes pacotes qemu-kvmqemu-kvm, , libvirt-daemon-systemlibvirt-daemon-system e  e virtinstvirtinst. . 

• • O pacote O pacote virtinstvirtinst provê os comandos  provê os comandos virt-clonevirt-clone, , virt-virt-

convertconvert, , virt-installvirt-install e  e virt-xmlvirt-xml, que auxiliam na criação e , que auxiliam na criação e 
manipulação das máquinas virtuais.manipulação das máquinas virtuais.

• • O comando O comando virt-installvirt-install é um excelente auxiliar para a  é um excelente auxiliar para a 
criação de máquinas virtuais.criação de máquinas virtuais.

• • As VMs criadas pelo As VMs criadas pelo virt-installvirt-install poderão ser originadas de  poderão ser originadas de 
CD, DVD, imagens locais ou remotas etc.CD, DVD, imagens locais ou remotas etc.

Contruindo uma VM com KVM e libvirtContruindo uma VM com KVM e libvirt
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• • Exemplo de uso do virt-install para criar uma VM a Exemplo de uso do virt-install para criar uma VM a 
partir de uma imagem de CD:partir de uma imagem de CD:

    $ xhost +local:$ xhost +local:
    $ echo $DISPLAY$ echo $DISPLAY
    :0:0
    # export DISPLAY=:0# export DISPLAY=:0
    # fallocate -xl 2G /vms/antares# fallocate -xl 2G /vms/antares
    # virt-install --name antares --vcpus 1 --ram 1024 \# virt-install --name antares --vcpus 1 --ram 1024 \
                                  --disk path=/vms/antares,bus=virtio,cache=none \--disk path=/vms/antares,bus=virtio,cache=none \
                                  --network bridge=br-kvm,model=virtio \--network bridge=br-kvm,model=virtio \
                                  --accelerate --vnc \--accelerate --vnc \
                                  --cdrom /vms/imagens/debian_buster_amd64.iso--cdrom /vms/imagens/debian_buster_amd64.iso

• • No caso anterior, a parte gráfica da instalação será No caso anterior, a parte gráfica da instalação será 
exibida por VNC (servidor interno ao KVM). O comando exibida por VNC (servidor interno ao KVM). O comando 
virt-viewervirt-viewer será usado para acessar o VNC.  será usado para acessar o VNC. 

Contruindo uma VM com KVM e libvirtContruindo uma VM com KVM e libvirt
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• • Exemplo de criação de uma VM a partir de uma imagem Exemplo de criação de uma VM a partir de uma imagem 
oriunda da Internet, em modo texto, citando o MAC:oriunda da Internet, em modo texto, citando o MAC:

    # fallocate -xl 2G /vms/antares# fallocate -xl 2G /vms/antares
    # virt-install --name antares --vcpus 1 --ram 1024 \# virt-install --name antares --vcpus 1 --ram 1024 \
                                  --disk path=/vms/antares,bus=virtio,cache=none \--disk path=/vms/antares,bus=virtio,cache=none \
                                  --network bridge=br-kvm,model=virtio,mac=52:54:00:00:00:01 \--network bridge=br-kvm,model=virtio,mac=52:54:00:00:00:01 \
                                  --accelerate --graphics none \--accelerate --graphics none \
                                  --extra-args="console=ttyS0,115200" \--extra-args="console=ttyS0,115200" \
                                  --location \ --location \ 
http://deb.debian.org/debian/dists/buster/main/installer-amd64http://deb.debian.org/debian/dists/buster/main/installer-amd64

• • Para fazer a instalação de um MS Windows, por exemplo, Para fazer a instalação de um MS Windows, por exemplo, 
deverá ser utilizado o método gráfico, mostrado no slide deverá ser utilizado o método gráfico, mostrado no slide 
anterior.anterior.

Contruindo uma VM com KVM e libvirtContruindo uma VM com KVM e libvirt
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• • Eu tenho um script para você!Eu tenho um script para você!
    #!/bin/bash#!/bin/bash

NOME=testeNOME=teste
VCPUS=1VCPUS=1
RAM=1024RAM=1024
MAC=52:54:00:00:00:01MAC=52:54:00:00:00:01
DEBIAN=busterDEBIAN=buster

# Não alterar a partir daqui# Não alterar a partir daqui

    virt-install --name=$NOME --vcpus=$VCPUS --ram $RAM \virt-install --name=$NOME --vcpus=$VCPUS --ram $RAM \
--disk path=/vms/$NOME,bus=virtio,cache=none \--disk path=/vms/$NOME,bus=virtio,cache=none \
--network bridge=br-kvm,model=virtio,mac=$MAC --accelerate \--network bridge=br-kvm,model=virtio,mac=$MAC --accelerate \
--graphics none --extra-args="console=ttyS0,115200" \--graphics none --extra-args="console=ttyS0,115200" \
--location=http://deb.debian.org/debian/dists/$DEBIAN/main/--location=http://deb.debian.org/debian/dists/$DEBIAN/main/
installer-amd64installer-amd64

• • Demonstração.Demonstração.

Contruindo uma VM com KVM e libvirtContruindo uma VM com KVM e libvirt
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• • O Kernel Linux provê uma interface de rede especial O Kernel Linux provê uma interface de rede especial 
conhecida como dummy.conhecida como dummy.

• • A interface dummy, como o próprio nome diz, nada faz.A interface dummy, como o próprio nome diz, nada faz.

• • Esse tipo de interface poderá ser utilizada para Esse tipo de interface poderá ser utilizada para 
interligar máquinas virtuais.interligar máquinas virtuais.

• • No Debian, para ativar essas interfaces, bastará criar um No Debian, para ativar essas interfaces, bastará criar um 
arquivo .conf (dummy.conf, por exemplo) em arquivo .conf (dummy.conf, por exemplo) em 
/etc/modprobe.d/, com o seguinte conteúdo:/etc/modprobe.d/, com o seguinte conteúdo:

options dummy numdummies=3options dummy numdummies=3

      numdummiesnumdummies refere-se ao número de interfaces deseja- refere-se ao número de interfaces deseja-
das. No caso, teremos das. No caso, teremos dummy0dummy0, , dummy1dummy1 e  e dummy2dummy2..

Interfaces dummy no LinuxInterfaces dummy no Linux
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• • Considere a seguinte topologia:Considere a seguinte topologia:

Interfaces dummy no LinuxInterfaces dummy no Linux

É POSSÍVEL VIRTUALIZAR!eth1           dummy0           dummy1           dummy2           eth0

MÁQUINA REAL

  br0               br1                     br2                    br3                 br4
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• • Muitas vezes, elementos de firewall são montados em Muitas vezes, elementos de firewall são montados em 
backbones.backbones.

• • São exemplos de elementos de firewall: filtros de frames, São exemplos de elementos de firewall: filtros de frames, 
filtros de pacotes, filtros de estados, proxies (forward e filtros de pacotes, filtros de estados, proxies (forward e 
reverso), IDS, IPS, HIDS, antivírus de rede, verificadores reverso), IDS, IPS, HIDS, antivírus de rede, verificadores 
de integridade etc.de integridade etc.

• • O conceito de defesa em profundidade deverá ser O conceito de defesa em profundidade deverá ser 
aplicado. Com isso, várias máquinas virtuais deverão ser aplicado. Com isso, várias máquinas virtuais deverão ser 
criadas, algumas em bridge, cada uma com um elemeto criadas, algumas em bridge, cada uma com um elemeto 
de firewall diferente. As interfaces dummy auxiliarão de firewall diferente. As interfaces dummy auxiliarão 
nesse processo.nesse processo.

• • Esse é um dos problemas dos firewalls comerciais...Esse é um dos problemas dos firewalls comerciais...

Elementos de firewallElementos de firewall
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• • O virt-manager é uma aplicação de gerenciamento de O virt-manager é uma aplicação de gerenciamento de 
máquinas virtuais, baseado em libvirt, que permite máquinas virtuais, baseado em libvirt, que permite 
realizar várias tarefas como monitoramentos, criação de realizar várias tarefas como monitoramentos, criação de 
máquinas e alteração de parâmetros. máquinas e alteração de parâmetros. 

• • O virt-manager é compatível com KVM, Xen e LXC.O virt-manager é compatível com KVM, Xen e LXC.

• • Demonstração.Demonstração.

virt-managervirt-manager
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• • O KVM é um sistema de virtualização leve e eficiente, O KVM é um sistema de virtualização leve e eficiente, 
inclusive para grandes redes. inclusive para grandes redes. 

• • A libvirt facilita a vida de quem deseja aprender e usar A libvirt facilita a vida de quem deseja aprender e usar 
comandos padronizados para gerenciar máquinas comandos padronizados para gerenciar máquinas 
virtuais.virtuais.

• • A libvirt também fornece alguns drivers otimizados para A libvirt também fornece alguns drivers otimizados para 
I/O de máquinas virtuais.I/O de máquinas virtuais.

Esta palestra está disponível em:Esta palestra está disponível em:
http://eriberto.pro.br
Siga-me no Twitter @eribertomotaSiga-me no Twitter @eribertomota 

ConclusãoConclusão
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• • https://en.wikipedia.org/wiki/Libvirthttps://en.wikipedia.org/wiki/Libvirt
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hyper-vhyper-v
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