VMware

O VMWare é um software que cria máquinas virtuais que simulam um computador dentro de uma janela (ou em tela cheia), permitindo instalar praticamente qualquer sistema operacional para a plataforma x86. É possível até mesmo abrir várias máquinas virtuais simultâneamente e rodar lado a lado várias versões do Linux e Windows, BeOS, DOS e o que mais você tiver em mãos.

Cada máquina virtual trabalha como um PC completo, com direito até a BIOS e configuração do Setup. Dispositivos como o CD-ROM e drive de disquetes podem ser compartilhados entre as máquinas virtuais e o sistema host, em alguns casos até mesmo simultâneamente (um CD no drive pode ser acessado em todos os sistemas).

Os arquivos são armazenados em "discos virtuais" que aparecem como arquivos dentro da pasta do VMWare no sistema host e cada sistema operacional pode ter uma configuração de rede distinta, com seu próprio endereço IP e tudo mais. As máquinas virtuais ficam acessíveis na rede, como se estivessem realmente rodando isoladamente em um computador, permitindo que você rode um servidor Web ou um programa P2P dentro de uma máquina virtual, sem comprometer a segurança do seu sistema principal.

Cada máquina virtual possui uma área reservada de memória. Se você tiver 386 MB por exemplo, você pode instalar o Windows XP sobre o Mandrake 9.1 e deixar 196 MB para cada um. Com pouca memória RAM as coisas já ficam mais complicadas, pois você terá que reservar pouca memória para cada sistema e tudo ficará lento por causa da memória virtual. O ideal para usar o VMware é ter pelo menos 256 MB de RAM e mais 128 MB para cada máquina virtual que você pretenda usar simultaneamente.

O Vmware oferece basicamente 3 tipos de sistemas de máquinas virtuais: Workstation, GSX Server e ESX Server. O Workstation e o GSX Server podem funcionar no Windows ou no Linux, já o ESX Server funciona isoladamente, sem precisar de um sistema operacional pré-instalado, rodando diretamente sobre o hardware.


Para entender como o Workstation instala e funciona, ajuda se você conhecer como a arquitetura IA32 funciona. Na arquitetura IA32, os mecanimos de proteção dão 4 níveis de privilégios, 0 até 3. 
Os níveis também são normalmente interpretados como anéis (veja a figura). Os processadores Intel também possuem modos de operação: Modo Real e Modo protegido, junto com o modo Virtual-86. Esses níveis de privilégios existem somente no modo protegido

Você provavelmente sabe que o DOS funcionava em modo real e o Windows 9x/ME era em sua maior parte em modo protegido. O Windows 2000 e XP são 32 bit funcionam em modo protegido, juntamente com o Unix e o Linux.
O modo Virtual-86 é mais usado para rodar o shell do DOS dentro do Windows, esse modo pode somente suportar ambiente em modo real.
Todos esses modos (Real, Protegido e Virtual-86 podem funcionar tranquilamente dentro da máquina virtual do VMWare, a Workstation).
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Teoricamente, de acordo com a Intel, o kernel do sistema operacional funciona no nível 0 (ou anel 0), os drivers dos dispositivos no anel 1 e 2, e as aplicações no anel 3. Na prática, a maioria dos sistemas operacionais funciona completamente no anel 0 e aplicações no anel 3.
As instruções do processador tais como aquelas usadas para a manipulação da interrupção são somente acessíveis do anel 0, se uma aplicação em modo protegido tentar acessar a memória diretamente através da CPU, vai causar uma “General Protection Exception”.

Quando o Workstation é instalado, ele cria três componentes, o VMX driver, o Monitor de máquina Virtuais (VMM) e o VMware application (Vmapp). O VMX driver e o VMM operam no anel 0. O Vmapp opera no anel 3 e enxerga o sistema operacional como qualquer outro software.
Durante a instalação, o VMX driver é instalado dentro do sistema operacional, ganhando alto nível privilegios, que esses drivers precisam para funcionar. Quando executado, o software (através do VMX driver), carrega o VMM dentro do espaço de memória do Kernel (do sistema operacional hospeiro), ganhando os privilégios de funcionamento do anel 0. Nesse ponto, o sistema operacional hospedeiro somente sabe sobre o VMX driver e o Vmapp, e não tem idéia do VMM. Também nesse ponto, o computador contém dois “mundos” -- o mundo do sistema operacional hospedeiro e o mundo do VMM. O mundo do VMM  pode comunicar diretamente com o processador or atráves do driver VMX (no mundo do hospedeiro).
Quando a troca de mundos acontece, entre os mundos do VMM e do sistema operacional hospedeiro, todos usuários e estados da CPU devem ser salvos, o que tira a performace, comparado com um sistema real.
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Quando o sistema operacional virtual está funcionamento, ele funciona sozinho com a CPU, através do VMM. Todas as instruções de I/O (entrada e saida) são interceptadas por VMM e enviadas para o sistema operacional hospedeiro. Uma vez no mundo do sistema operacional hospedeiro, a VMapp executa o pedido de I/O (tal como ler hd, ou de acesso de rede) em nome do VMM como chamadas padrões do sistema operacional. Por exemplo, um pedido para ler setores do hd é traduzido a um read() por VMapp para ler os dados. Os dados são retornados do sistema operacional hospedeiro através do driver VMX e o VMM. 

Dispositivos e o VMware

O VMWare pode funcionar com uma variedade de dispositivos dentro do sistema operacional hospedeiro, mas ele mesmo está limitado atualmente a alguns tipos de dispositivos, normalmente por não haver drivers para fazer funcioná-los. Quando é instalado o sistema operacional em um computador, ele pode comunicar diretamente com o hardware (teclados, portas de impressão, discos-rígidos), através de drivers. Qualquer hardware instalado no computador vai precisar de um driver.  Um dos objetivos do VMware é prover um ambiente igual ou simular para o sistema operacional a ser instalado (virtual). 
Quando é criado  uma máquina virtual, por padrão ela suporta os dispositivos mais comuns, como um teclado ou mouse PS/2, driver de disquete, controladoras de discos IDE e drivers de CDROM. Você pode usar uma placa de som, porta serial e paralela. O VMware também consegue funcionar usando um controlador virtual SCSI, uma placa de rede, com um controlador de video SVGA. A maioria dos dispositivos são emulados através de drivers comuns, porque a maioria dos sistemas operacionais já possuem esses drivers. Ou seja, se você tiver uma placa de video de última geração, ela vai funcionar dentro do VMware como uma placa comum SVGA.
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Comparação de desempenho do VMware 

A performace do VMware não é igual a de um sistema operacional funcionando diretamente sobre o hardware, principalmente no desempenho gráfico (video).
O recomendado para usar uma máquina virtual do VMware é um processador PII 400Mhz, com no mínimo de 128 Mb de RAM. 
Na criação de uma máquina virtual, é possivel escolher quanto de memória, espaço em disco será dedicada ao sistema operacional virtual. Com certeza ter mais memória melhora o desempenho das máquinas virtuais.

A velocidade das aplicações podem variar, dependendo dos recursos do computador. Se a aplicação usa muito o processador, a performace não será muito boa, mas é possível usá-lo. Caso contrário, é quase imperceptivel a diferença;

Veja o teste abaixo:

Sistema operacional: Windows 2000
Software de medição: WinBench 99 v. 2.0
Computador: PIII 1GHz Dell 4100, 256MB of RAM, a WD 40GB 7200RPM drive,  32MB nVidia GeForce2

A máquina virtual foi instalada em um hd de 4 Gb com 176 Mb de RAM, o máximo recomendado para esse tipo de computador. Para notar a diferença de velocidade, foi usado o software CPUmark 99 e o  FPUmark 99 (parte do WinBench 99).
Quando executado os testes, o resultado foi evidente, a máquina virtual é 13% mais lenta que a máquina real, mas a pior diferença é na comparação de desempenho da placa de video com o driver nVidea (máquina real) contra o driver SVGA (máquina virtual), o resultado é algo de 90% mais lento.


QEMU

O Qemu é um software livre feito pelo Frabrice Bellard que implementa um rápido processador, permitindo que o usuário trabalhe com um sistema operacional dentro de outro. Ele é parecido com projetos como o Bochs, VMware e o PearPC, mas tem algumas carecterísticas pessoais, incluindo a alta performace em PC X86, e o suporte a muitas arquiteturas em desenvolvimento.
O Qemu funciona em dois modos:

User mode emulation: pode rodar como um processo compilado para Linux.
System mode emulation: funciona como um sistema completo, incluindo um processador e periféricos. Podendo então debugar facilmente o código do sistema ou rodar vários sistemas virtuais em um servidor.

Quando o Qemu foi escrito, ele não tinha seu código fonte liberado, mas hoje em dia ele pode ser livremente baixado e modificado, através da licença de uso LGPL. 




Modo real e modo protegido 
    Processadores acima do i80386 possuem dois modos de operação bem distintos: o modo real e o modo protegido. No modo real o processador funciona como se fosse um i8086, o processador utilizado no primeiro PC. Isto significa que ele utilizará instruções de 16 bits e, o que é pior, conseguirá acessar somente a 1 MB de memória. É o caso do sistema MS-DOS: sua grande limitação é trabalhar apenas no modo real, o que faz com que ele acesse somente 1 MB de memória (destes 1 MB, 640 KB é destinado à memória RAM). 
    No modo protegido, o processador consegue trabalhar no topo de sua performance: além de instruções de 32 bits, consegue acessar a até 4 GB de memória, além de diversos outros recursos, em especial a multitarefa, a memória virtual e o modo virtual i8086.
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