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VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES 

COM HYPER-V E XENSERVER
INTRODUÇÃO

Independente do ramo em que atua, ou o tamanho da empresa, é fundamental manter políticas de segurança, de alta

disponibilidade das informações e recursos para garantir a continuidade dos negócios. A virtualização de servidores é uma

tecnologia que permite uma gestão eficiente dos recursos, otimizando a infraestrutura por meio da consolidação de

equipamentos e gerenciamento centralizado. Neste trabalho tivemos como objetivo mostrar alguns detalhes sobre os

programas de virtualização Hyper-V desenvolvido pela Microsoft e o XenServer da Citrix, ambos são programas de

virtualização de servidores que o permitem criar uma estrutura redundante de máquinas virtuais.

Basicamente quando falamos em virtualização é juntar

todos os servidores físicos de um ambiente de datacenter

para centralizar todos eles em um único equipamento com

performance e armazenamento suficiente para que todo o

ambiente físico consiga trabalhar virtualmente. Para

conseguirmos instalar os dois programas de virtualização

e termos uma noção de como eles funcionam, utilizamos

uma máquina comum, com 6 GB de memória RAM,

disco rígido de 500 GB e um Processador Intel I3.

Primeiramente instalamos o XenServer, sua instalação é

bem prática, e leva em media uma hora para finalizar.
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BIBLIOGRAFIA

SIQUEIRA, Robson. História da virtualização na Microsoft, [2010]. Disponível em: <

http://goo.gl/7Anv4p>. Acesso: 20 out. 2015.

TchNet, Visão Geral do Hyper-V, []. Disponível em: <https://goo.gl/AIVxgi>. Acesso: 10

Set. 2015.

CARDOSO, Cleriston. Introdução ao High Availability, [2015]. Disponível em:

<https://goo.gl/XAL1Iu >. Acesso: 05 Out. 2015.

AVRAM, Abel, Citrix Muda o mercado da Virtualização dando o XenServer gratuitamente,

[2009]. Disponível em: <http://goo.gl/mf7qen>. Acesso: 15 Agost. 2015.

Já a instalação no Hyper-V é um pouco mais demorada

mas também é bem prático, primeiramente instalamos o

Windows server 2008 R2 e depois adicionamos a função

de virtualização, assim já conseguimos criar um VM e

colocar em funcionamento.

CONCLUSÃO
Com as pesquisas realizadas avaliando, custo beneficio,

instalação, configuração, interface gráfica e funções,

concluímos que o software da Citrix é uma boa opção

para quem deseja montar um ambiente virtualizado de

servidores, com objetivo de alta disponibilidade,

economia no departamento de TI e a segurança das

informações.
Figura 1: Print da Tela do XenCenter, aplicativo utilizado 

para gerenciar as máquinas Virtuais no XenServer.

Para verificarmos a função de redundância do XenServer

como do Hyper-V já pegamos um ambiente virtualizado

em produção, pelo motivo de já ter o equipamento de

hardware necessário, como uma Storage e dois servidores

idênticos. Assim pode criar um pool de servidores como é

chamado no XenServer ou um Cluster no Hyper-V. Com

esta função configurada se um dos servidores apresentar

defeito o outro assume todas as máquinas virtuais, em

apenas alguns minutos, não deixando o software de

gerenciamento da empresa parar.

Figura 2: Print da tela de Gerenciamento de máquina 

virtual do Hyper-V


