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ABSTRAC 
This final graduation document discusses the topic Live 

migration, which is implemented in virtualized environments, 

uses flexible hardware for maintenance. Performance is enough to 

make live migration a practical tool even for servers that perform 

high activity loads. However, the network needs to perform well 

for a live migration to be satisfactory. In this paper, we describe a 

live migration process where the physical host can be pre-selected 

for the migration, there are discrete critical points in the 

performance of the image migration service of the VM memory, 

we observed that the live migration interaction of the service can 

be used in several cost effective companies for multiple platforms. 
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RESUMO 
Este documento de graduação final discute o tema Migração ao 

vivo, que é implementada em ambientes virtualizados, usa 

recursos de hardware flexíveis para manutenção. O desempenho é 

suficiente para tornar a migração ao vivo uma prática ferramenta 

mesmo para servidores que executam cargas elevadas de 

atividade. No entanto, a rede precisa de ter um bom desempenho 

para uma migração ao vivo ser satisfatória. Neste artigo, 

descrevemos um processo de migração ao vivo onde o host físico 

pode ser pré-selecionado para a migração, existem pontos críticos 

discretos no desempenho do serviço de migração de imagem da 

memória da VM, observamos que a interação da migração ao vivo 

do serviço pode ser usado em várias empresas com um bom custo 

benefício para plataformas múltiplas. 

Palavras-chave 

Migração ao vivo 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

De acordo com [2], a virtualização nada mais é do que 

separar o Hardware (componentes físicos do computador) do 

Software (recursos, sistemas operacionais e aplicações), 

permitindo assim a criação e utilização de várias máquinas 

virtuais utilizando e compartilhando o mesmo hardware, com 

sistemas operacionais de diferentes plataformas funcionando 

isoladamente, no mesmo hardware, que serão monitoradas e 

controladas pelo Hypervisor. A Virtualização possui muitos 

ramos, dentre eles, a Virtualização de Servidores. Esta tem se 

destacado por permitir criar vários servidores virtuais em poucos 

servidores físicos, diminuindo os custos com máquinas, espaço 

físico, gastos com energia elétrica e tirando maior proveito dos 

recursos tecnológicos oferecidos. Com a crescente necessidade de 

manter os serviços e informações disponíveis aos usuários, e cada 

vez por períodos mais longos, os sistemas de alta disponibilidade 

começaram a ganhar atenção com novos recursos para suprir essas 

necessidades. 

  

De acordo com [1], a virtualização e o uso de máquinas 

virtuais se tornaram um assunto destaque no mundo da tecnologia 

da informação (TI), apesar de não ser exatamente uma novidade. 

A introdução da linguagem de programação Java nos anos 90 

trouxe consigo a noção de máquina virtual, mas sua origem é mais 

antiga. O termo máquina virtual foi introduzido na década de 60 

como um conceito de sistemas operacionais para indicar uma 

abstração em software de um sistema computacional em 

hardware. Já nos anos 70 era comum que cada computador 

(mainframe), mesmo de um único fabricante, tivesse seu próprio 

sistema operacional causando problemas de portabilidade e de 

sistemas legados. Na época, a solução encontrada foi explorar a 

risca o conceito de máquina virtual, ou seja, uma camada de 

software que oferece um ambiente completo similar ao de uma 

máquina física que executa sobre um sistema computacional 

nativo. Uma máquina virtual contém seu próprio sistema 

operacional, bibliotecas e aplicativos e é totalmente independente 

e isolada das demais. Essa abordagem foi usada com o sucesso 

pela IBM [11] que, na linha de mainframes 370 e seus sucessores, 

oferecia uma máquina virtual portada para cada uma das 

plataformas de hardware sobre a qual as aplicações executavam. 

Dessa forma era possível executar, ou migrar, uma aplicação, de 

uma plataforma a outra, desde que houvesse uma versão de 

máquina virtual para a plataforma alvo. 

 

Segundo [4], o foco está em sempre manter a aplicação 

em pleno funcionamento: não é aceitável que o sistema pare de 

funcionar, mas se isso acontecer, a paralisação deve ser a menor 

possível, como é o caso de soluções de missão crítica que exigem 

disponibilidade de, pelo menos, 99,999% do tempo a cada ano, 

por exemplo. Para atender a esta exigência, os clusters de alta 

disponibilidade podem contar com diversos recursos: ferramentas 

de monitoramento que identificam nós defeituosos ou falhas na 

conexão, replicação (redundância) de sistemas e computadores 

para substituição imediata de máquinas com problemas, uso de 

geradores para garantir o funcionamento em caso de queda de 

energia, entre outros. Em determinadas circunstâncias, é tolerável 

que o sistema apresente algum grau de perda de desempenho, 
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especialmente quando esta situação é consequência de algum 

esforço para manter a aplicação em atividade. De acordo com [3], 

a Alta disponibilidade é uma característica de um sistema 

informático resistente a falhas de software e energia, cujo objetivo 

é manter os serviços disponíveis o máximo de tempo possível. 

Diversos problemas como erros, falhas e defeitos, que costumam 

ocorrer em sistemas computacionais, podem causar uma queda no 

sistema, tornando o serviço indisponível. Um sistema bem flexível 

de alta disponibilidade é necessário para evitar que isso aconteça 

ou, quando inevitável, que passe despercebido pelos usuários. 

 

A intenção deste estudo é apresentar uma ferramenta de 

alta disponibilidade para máquinas virtuais chamada Live 

Migration (Migração ao Vivo), que pode ser utilizada para manter 

um serviço disponível o maior tempo possível evitando uma perda 

acentuada de tempo em restabelecer um serviço logo após um 

desastre ou uma falha de hardware ou uma manutenção 

necessária. Para as empresas, quanto maior o tempo em que os 

serviços ficam em funcionamento, menor será o  prejuízo, que 

pode ser material, financeiro ou até perda de vidas humanas. Além 

de falarmos sobre a virtualização, que contribui na redução dos 

gastos das empresas, com menor uso de energia elétrica e 

diminuição da infraestrutura. O objetivo é analisar se a 

virtualização, através de recursos de alta disponibilidade, 

possibilita a continuidade do negócio em ambientes considerados 

críticos e mostrar que a utilização da migração ao vivo de 

servidores pode minimizar ao máximo o tempo ocioso e as perdas 

de dados em uma arquitetura virtualizada. 

 

2. RELATO DO TRABALHO 

 
Em um nível alto, podemos considerar que uma 

máquina virtual encapsula acesso a um conjunto de recursos 

físicos. Para fornecer migração ao vivo de VMs em um ambiente 

de servidor em cluster nos leva a focar nos recursos físicos 

utilizados nesses ambientes: especificamente na memória, na rede 

e no disco. Esta seção resume as decisões que temos feito em 

nossa abordagem para abordar a migração ao vivo de uma VM. 

Começamos descrevendo como a memória e o acesso do 

dispositivo são movidos através de um conjunto de hosts físicos e, 

em seguida, ir para um alto nível descritivo de como uma 

migração progride. 

 

3. MIGRAÇÃO DE MEMÓRIA 
 

Mover o conteúdo da memória de uma VM de um 

servidor físico para o outro pode ser abordado de várias maneiras. 

No entanto, quando uma VM está executando um serviço que 

precise de extrema disponibilidade, ou seja, o sistema não pode 

parar por um período muito longo de tempo. Por conta disso é 

importante que o procedimento ocorra de forma que os requisitos 

usados na migração minimizem ao máximo o tempo de 

inatividade e aprimore a velocidade em que a migração ocorre. O 

primeiro é o período durante o qual o serviço não está disponível 

porque não há atualmente instância de execução da VM; esse 

período será diretamente visível para os clientes da VM como 

interrupção do serviço. É o tempo entre quando a migração é 

iniciada e quando a VM original pode ser descartada e, portanto, o 

host de origem pode ser potencialmente retirado para manutenção, 

atualização ou reparo. 

  
É mais fácil considerar os trade-offs entre esses 

requisitos generalizando a transferência de memória em três fases: 

Fase de envio: A VM de origem continua a funcionar enquanto as 

páginas são empurradas pela rede para o novo destino. Para 

garantir consistência, as páginas modificadas durante este 

processo deve ser reenviado. 

Fase de parada e cópia: A VM de origem está parada, as páginas 

são copiados para a VM de destino, então a nova VM é iniciada. 

Fase de Puxar: A nova VM é executada, se ele acessa uma 

página que ainda não tenha sido copiada, esta página será 

carregada através da rede a partir da VM de origem. 

   
Embora se possa imaginar um esquema incorporando as 

três fases, existem soluções mais práticas. Por exemplo, o puro 

stop-and-copy o procedimento é realizado parando a VM original, 

copiando todas as páginas para o destino, e depois iniciar a nova 

VM. Isso tem vantagens em termos de simplicidade, mas significa 

que o tempo de inatividade pode ser muito elevad, o tempo de 

inatividade é proporcional ao tamanho total da memória alocada à 

VM. Isso pode levar a uma inaceitável interrupção se a VM 

estiver executando um serviço ao vivo. 

  
Outra opção é a pura demanda de migração, na qual 

uma fase de parada e cópia curta transfere os dados essenciais do 

kernel para o destino. A VM de destino é então iniciado e outras 

páginas são transferidas pela rede no primeiro uso. Isso resulta em 

um tempo de inatividade muito mais curto, mas produz um tempo 

de migração total muito maior; e na prática, o desempenho após a 

migração provavelmente será inaceitável e degradado até que um 

conjunto considerável de páginas tenha sido migrado. Até este 

momento, a VM falhará em alta proporção de seus acessos de 

memória, cada um dos quais inicia uma transferência síncrona 

através da rede. 

  

A abordagem adotada neste trabalho, migração pré-

cópia,  equilibra essas preocupações combinando uma fase de 

transferência eficiente com uma parada do serviço tipicamente 

curta. Queremos dizer que a pré-cópia ocorre em rodadas, nas 

quais as páginas a serem transferidas durante a rodada não são 

aqueles que são modificadas durante a rodada (todas as páginas 

são transferidas na primeira rodada). Toda VM terá alguns (desejo 

que pequenos) conjuntos de páginas que atualizam muito 

freqüentemente. Daí encadernamos o número de rodadas de pré-

cópia, com base na nossa análise do trabalho de escrita, 

comportamento das cargas de trabalho típicas do servidor. 

  

Finalmente, uma preocupação adicional crucial para a 

migração ao vivo é o impacto em serviços ativos. Por exemplo, a 



varredura iterativa e enviando para a imagem de memória da VM 

entre dois hosts em cluster poderia facilmente consumir toda a 

largura de banda disponível entre eles e, portanto, congestionar os 

serviços ativos de Recursos. Esta degradação do serviço ocorrerá 

até certo ponto durante qualquer esquema de migração ao vivo. 

Abordamos este problema controlando cuidadosamente os 

recursos da rede e da CPU usado pelo processo de migração para 

que não interfira excessivamente com o tráfego ativo ou 

processamento. 

 

3.2 Recursos locai 

 
Um desafio fundamental no gerenciamento da migração 

de instâncias de sistema operacional é o que fazer com recursos 

associados à máquina física de onde eles estão migrando. 

Enquanto a memória pode ser copiada diretamente para o novo 

host, conexões para dispositivos locais, como discos e interfaces 

de rede exigem uma consideração adicional. Os dois problemas 

fundamentais que  são encontrados nesse procedimento  dizem 

respeito ao que fazer com recursos de rede e armazenamento 

local. 

 

Para recursos de rede, é importante que um sistema 

operacional migrado mantenha todas as conexões de rede operante 

sem depender do encaminhamento do host original, ou no suporte 

da mobilidade ou mecanismos de redirecionamento que ainda não 

estão presentes. Uma VM de migração incluirá todo o estado do 

protocolo TCP, e irá transportar seu endereço IP com ele. 

  

Para atender a esses requisitos, observamos que em um 

cluster, as interfaces de rede da fonte e as máquinas de destino 

normalmente existem em uma única  LAN. Nossa solução para 

gerenciar a migração em relação à rede neste ambiente é gerar 

uma Resposta ARP do host migrado, anunciando que o IP mudou-

se para um novo local. Isso irá reconciliar pares para enviar 

pacotes para o novo endereço físico, e enquanto um número muito 

pequeno de pacotes independentes pode ser perdido, o domínio 

migrado poderá continuar usando conexões ativas com quase 

nenhuma interferência. 

  

Se o sistema operacional está ciente da migração, pode 

optar por enviar respostas direcionadas apenas para as interfaces 

listadas no seu próprio cache ARP, para remover a necessidade de 

uma transmissão. Alternativamente, em uma rede comutada, o 

sistema operacional migratório pode manter seu MAC endereço 

original, contando com o switch de rede para detectar sua 

mudança para um novo host. 

  

No cluster, a migração do armazenamento pode ser 

endereçada de forma semelhante: A maioria dos centros de dados 

modernos consolida-se usando um armazenamento conectado à 

rede (NAS) dispositivo de armazenamento único, de preferência 

ao uso de discos locais nos servidores. O NAS tem muitas 

vantagens neste ambiente, incluindo administração centralizada e 

simples, fornecendo suporte generalizado e dependência de menos 

intervenções que levam a um taxa de falha reduzida. Uma outra 

vantagem para a migração é que evita a necessidade de migrar o 

armazenamento em disco, como o NAS é uniformemente 

acessível a partir de todas as máquinas host no cluster. Não 

abordamos o problema da migração do disco local, 

(armazenamento) neste artigo, embora sugerimos possíveis 

estratégias como parte em discussão sobre o trabalhos futuro. 

  

4. VISÃO GERAL DO PROJETO 
 

Os passos lógicos que são executados ao migrar uma 

VM são resumido na Figura 1. Tomamos uma abordagem 

tradicional para gerenciar a migração em termos de segurança e 

manuseio de falhas. Embora as consequências de uma falha de 

hardware possam ser severas, nosso princípio básico é que a 

migração deixa imediatamente um sistema operacional 

virtualizado mais exposto. 

 

 

Figura 1: Cronograma de migração 

 
Fonte: Próprio Autor 

 
Descrevemos abaixo toda a interação da migração 

envolvendo os dois hosts de acordo com a figura 1: 

Etapa 1: Pré-migração, Começamos com uma VM ativa no host 

físico A. Para acelerar qualquer migração futura, O host pode ser 

pré-selecionado onde os recursos necessários para receber a 

migração será garantida. 

Etapa 2: Reserva, é emitido um pedido para migrar um sistema 

operacional do Host A para o Host B. Inicialmente, acreditamos 



que os recursos necessários estão disponíveis em B e reservar um 

espaço para a VM do mesmo tamanho. Se houver uma Falha na 

obtenção de recursos no host B significa que a VM simplesmente 

continua funcionando no Host A não afetando sua integridade. 

Etapa 3: Pré-cópia Iterativa Durante a "primeira iteração", todas 

as páginas são transferidas de A para B. Interações subsequentes 

copia apenas as páginas alteradas durante o período anterior a fase 

de transferência. 

Etapa 4: Stop-and-Copy, é suspendida a instância do sistema 

operacional em execução em A e redirecionado o seu caminho de 

rede para B. Como descrito anteriormente, estado da CPU e 

qualquer inconsistente restante as páginas de memória são então 

transferidas. No fim desta fase, há uma cópia consistente e 

suspensa de uma VM em A. A cópia em A ainda é considerada 

primário e poderá ser retomado em caso de falha. 

Etapa 5: Compromisso, O host B indica a A que recebeu com 

sucesso uma imagem consistente e íntegra da VM. Host A 

reconhece esta mensagem como compromisso da migração, o host 

A agora pode descartar a VM original e o host B torna-se o host 

principal. A VM que estava no host A foi completamente migrada 

para o host B e agora está ativada. O código pós-migração é 

executado para reconectar os dispositivo e drivers para a nova 

máquina e anunciar o IP no novo host. 

  
         Ao Migrar uma máquina virtual usando o live migration 

(Migração ao vivo), o passo mais crítico é sobre o desempenho do 

serviço na migração da imagem de memória da VM. É durante 

este tempo que os serviços em execução ficam completamente 

indisponíveis. 

 
Para o gerenciamento de falhas pelo menos um host 

possui uma imagem de VM consistente em todos os momentos 

durante a migração, o host ao qual a VM estava funcionando 

permanece estável até a migração ser totalmente concluída. A VM 

pode ser suspensa e retomada nesse host sem risco de falhas. Com 

base nessas premissas, uma migração sólida essencialmente tenta 

mover a VM para um novo host e em caso de falha a VM é 

retomada localmente, abortando a migração. 

 

4.1 Otimizando a live migration da 

maquina virtual por agendamento da CPU 
. 

Segundo [12] a Live Migration veio para reduzir o 

tempo de inatividades das VMs migradas com os arquivos de 

estado de memória de tempo em execução gerados do host 

original para o host de destino da migração. Por tanto, se uma 

quantidade de memória for muito alta, isso pode ter uma duração 

para realizar a live migration. Devido a uma grande quantidade a 

ser transferida. Quando existe um limite na quantidade de 

memória em uso, ela pode ser mais rápida do que a velocidade de 

pré-copia, com isso pode gerar falha. 

Com isso veio uma otimização da live migration para 

solucionar um problema de acordo com a velocidade de pré-cópia, 

da VCPU que pode reduzir de um modo, em certa etapa da pré-

copia, da memória suja restante que é capaz de atingir uma 

quantidade pequena desejada. Em determinado tempo durante a 

migração pode ser limitado. Isso executa, quando uma alta taxa de 

velocidade da gravação da memória com um cenário do aplicativo 

migrado. Dessa forma quando a atividade da migração junto com 

desempenho do aplicativo pode atuar para as aplicações, caso 

venha ocasionar um problema muito mais grave do que a 

deterioração da qualidade. Com esse experimento em comparação 

da live migration original ele reduz até 88% do tempo de 

inatividade do aplicativo com uma sobrecarga aceitável. 

 

       Cenário da migração 
  

Para que possamos analisar o funcionamento do Live 

Migration na prática, montamos um cenário com dois servidores 

rodando um  Hipervisor e um terceiro servidor rodando o NAS 

para gerenciar e compartilhar o armazenamento entre os hosts, 

iremos provocar uma falha em um dos servidores para observar na 

prática a migração ao vivo acontecendo,  com base no 

funcionamento descrevemos nossa análise.  

 

Servidor 01:VM 
Fabricante: Dell 

Modelo: PowerEdge R710 

Processador: Intel Xenon ES-5620 

Memória: 8GB 

Hipervisor: ESXI V5.0 

 

Servidor 02:VM 
Fabricante: Dell 

Modelo: PowerEdge R710 

Processador: Intel Xenon E5620 

Memória: 8GB 

Hipervisor: ESXI V5.0 

 

Servidor 03:NAS 
Fabricante:ASUS 

Placa Mãe:ASUS H81M-A / BR 

Processador: Intel Core i7 

Memória: 4GB DDR3 1333MHZ 

HD: 1TB 

Sistema: FreeNas 

 

4.2 Avaliação 

 
Nesta seção, apresentamos uma avaliação completa de 

nossa implementação de cargas de trabalho. Começamos por 

descrever a nossa configuração de teste e depois exploramos a 

migração de uma carga de trabalho em detalhes. Observe que o 

experimentos nesta seção usam as otimizações para virtualização 

descritas neste artigo, pois desejamos medir o desempenho de 

linha de base do nosso ambiente. 

 



4.3 Configuração de teste 

 
Neste cenário foi realizado uma migrações de teste entre 

um par idêntico de máquinas da classe de servidores PowerEdge 

R710, cada uma com Intel Xenon E5620 2,33Ghz de 4 núcleos e 

8GB de memória. As máquinas têm placas de rede Broadcom com 

3 interfaces de rede e estão conectados via Gigabit Ethernet 

comutada. Nestes experimento, apenas um único núcleo de CPU 

foi utilizado. Armazenamento é acessado através do protocolo 

iSCSI a partir de um servidor de armazenamento em rede aonde 

está instalado o gerenciador de armazenamento FreeNas. 

Conforme Figura 2 onde podemos claramente observar os Hosts 

A e B ativos e a VM ligada atualmente no Host A, usamos o 

Vmware 5.5 como o sistema operacional neste casos. 

 

Figura 2: Virtualizador  

 
Fonte: Próprio Autor 

 

5. MIGRAÇÃO 
 

Nossa avaliação acontece  examinando a migração de 

um servidor web Apache 1.3 que serve conteúdo estático com 

uma alta taxa de tráfego. A Figura 3 ilustra o rendimento 

alcançado quando um único arquivos de 512KB é acessado 

inúmeras vezes para um conjunto de 30 clientes simultâneos. A 

máquina virtual do servidor web tem uma alocação de memória de 

800 MB. 

No início do rastreamento Figura 4, o servidor alcança 

uma consistente taxa de transferência de aproximadamente 

870Mbit / seg. A migração é iniciada e após vinte e sete segundos, 

a taxa é reduzida em aproximadamente 100 Mbit / seg (12% do 

total), resultando no servidor uma taxa de transferência que cai 

para 765Mbps. Esta taxa inicial de transferências dura 62 

segundos, na qual inicia o algoritmo de migração, aumenta sua 

taxa em várias iterações e suspende automaticamente a VM após 

mais 9,8 segundos. O stop-and-copy fase, em seguida, transfere as 

páginas restantes e o servidor web Retoma a taxa máxima após 

uma interrupção de 165ms. Este exemplo simples demonstra que 

altamente carregado o servidor pode ser migrado com o impacto 

controlado e em um curto período de inatividade. No entanto, o 

conjunto de trabalho do servidor neste caso é bastante pequeno 

pois foi realizado em um ambiente de testes, e isso deve ser um 

caso relativamente fácil para a migração ao vivo. 

 

Figura 4: Grafico do teste realizado 

 
 Fonte: Próprio Autor 

 

 Na Figura 5, observamos a VM voltando ao seu estado 

normal de funcionamento logo após a conclusão de todo o 

processo de migração. 

 

Figura 5: VM Reativada 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

5.1 Detalhes da Migração 

 Na figura 6, podemos observar que no hypervisor a VM 

que foi utilizada no ambiente de teste está ativa no host A, IP do 

Host A: 192.168.216.137, logo após a conclusão de todo o 

processo de migração descrito.  

 

Figura 6: Imagem do ambiente 

 
Fonte: Próprio Autor 

 



Na figura 7, podemos observar que após  todo processo 

de migração se concluído a VM migrada já encontrasse ativa e em 

pleno funcionamento no host B, observamos também que o Host 

A já está desligado proporcionando assim realizar qualquer 

procedimento no mesmo.   

 

Figura 7: Imagem da VM ja migrada 

 
Fonte: Próprio Autor 

  

6. Conclusão 

A migração do sistema com a tecnologia Live Migration 

“Migração ao vivo” na máquina virtual a onde monitoramos os 

nós e habilitamos o movimento rápido da carga de trabalho em 

um cluster e data center. Nossa dinâmica foi feita a adaptação da 

largura de banda da rede que permite a migração prosseguir com 

impacto mínimo nos serviços em atividade na VM, ao mesmo 

tempo em que reduziu o tempo de inatividade total  ficando 

abaixo dos limites perceptíveis ao usuário final. 

Nossa avaliação abrangente mostra que o servidor realiza Cargas 

de trabalho durante a migração e mesmo assim ficou apenas 

160ms de tempo de inatividade, isso nos mostra a total eficácia da 

função live migration, podendo ser implantados em ambientes de 

alta produção para garantir ao máximo de sua disponibilidade. 
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