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The aim of this study is to show Proxmox as an alternative to XenServer, we sought to present solutions based on Free Software
Xenserver is an open source (para)virtualizer, its first version in 2004 Proxmox is a total virtualization platform based on the
implementation of KVM and LXC. The work shows some aspects that demonstrate the advantages and disadvantages of each
technology, pointing out the technologies used in each virtualizer and with which host systems each system works more
homogeneously. This is the result of a year of study on these platforms. The methodology used was descriptive, analyzing the objects
of studies and collecting data from the interface and logs of system records. It was tabulated and organized for a better understanding of
the reader. The research was applied in order to generate knowledge. The results of this research showed which tool is best used in the
host-guest relationship. This work contributed as a way to compare the technologies used. Virtualization works in many aspects of the
computing world. The evidence is in large cloud providers with Infrastructure as a Service (Iaas), here a vision on premises as low-cost
alternatives is brought to light. This work chose to use free license software for development, thus bringing a contribution in the aspect
of not having the need for high investments in software licenses for its implementation. So it brings a low cost for small businesses and
skilled labor
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TECNOLOGIAS PARA A VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES: PROXMOX E XEN HYPERVISOR

O objetivo deste estudo é mostrar o Proxmox como uma alternativa em relação ao XenServer, buscou-se apresentar soluções baseadas
em Software Livre O Xenserver é um (para)virtualizador de código aberto, sua primeira versão em 2004 O Proxmox é uma plataforma
de virtualização total baseada na implementação do KVM e LXC. O trabalho mostra alguns aspectos que demostram as vantagens e
desvantagens de cadas tecnologia, apontando as tecnologias empregadas em cada virtualizador e com quais sistemas hospedeiros cada
sistema trabalha de forma mais homogênea. Este é o resultado de um ano de estudo em cima destas plataformas. A metodologia
empregada foi a descritiva, analisando os objetos de estudos e coletando os dados da interface e LOGs de registros dos sistemas. Foi
tabulado e organizado para um melhor entendimento do leitor. A pesquisa foi aplicada de forma a gerar conhecimento. Os resultados
desta pesquisa mostraram qual ferramenta é melhor empregada na relação hospedeiro com seu convidado. Este trabalho contribuiu
como forma de comparar as tecnologias empregadas. A virtualização trabalhas em vários aspectos do mundo computacional. A
evidência está em grandes provedores em nuvens com Infraestrutura como Serviço (Iaas), aqui é trazido uma visão on premises como
alternativas de baixo custo. Este trabalho optou por utiliza softwares de licença livre para o desenvolvimento, desta forma traz uma
contribuição no aspecto de não ter a necessidade de altos investimentos em licenças de softwares para sua implantação. Assim traz um
custo de baixo para pequenas empresas e na mão de obra especializada
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RESUMO

A virtualização iniciou com os supercomputadores (mainframes) no final nos anos 60,
soluções foram desenvolvidas para agilizar processos e compartilhar o tempo. Os mainframes
dominavam o cenário empresarial, um único sistema operacional (SO) centralizava todos
controle dos sistema de informação, permitindo distribuir os recursos em máquinas virtuais
(convidados), de forma que cada serviço fosse isolado em um único hospedeiro. Os SOs
compartilham os recursos de hardware através do hospedeiro. Existem soluções de mercado
em softwares de virtualização como VMWARE, VirtualBox, Hyper-V, XenServer, Proxmox
entre outras, algumas são proprietárias e outras Livres. O objetivo deste estudo é mostrar o
Proxmox como uma alternativa em relação ao XenServer, buscou-se apresentar soluções
baseadas em Software Livre. O Xenserver é um (para)virtualizador de código aberto iniciado
em 2003, foi oficializado sua primeira versão em 2004, ele é licenciado pela GNU General
Public License (GPL 2). Tem como foco a paravirtualização, uma interface de software para
as máquinas virtuais que é semelhante, mas não idêntica à interface de hardware-software
hospedeiro. O sistema tem sua administração em modo texto. Tem por complemento o
Virt-manager, ele propõe ser uma interface mais intuitiva, mas falha nas configurações. A
paravirtualização limita alguns SOs em sua instalação. O Proxmox é uma plataforma de
virtualização total baseada na implementação do KVM e LXC. Criado em cima do Debian
Linux utiliza administração via web, mais intuitiva. Possui flexibilidade no armazenamento,
backup, cluster de alta disponibilidade, entre outras. Atua como um centralizador de recursos,
utiliza o Qemu na virtualização, o que traz estabilidade. A virtualização total fornece mais
SOs sem a necessidade de alterações. Ponto negativo, sua interface web para administração
requer instalação de módulos suplementares para acesso às máquinas, se a interface cair, o
sistema fica inacessível, o seu modo linha de comando têm poucas possibilidades para
gerenciamento, o suficiente para um diagnóstico, mas muito aquém do oferecido pelo
XenServer.
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ABSTRACT

Virtualization started with supercomputers (mainframes) in the late 1960s, solutions were
developed to streamline processes and share time. Mainframes dominated the business
landscape, a single operating system (OS) centralized all control of information systems. it
allows the resources in virtual machines (guests), so that each service is isolated in a single
host. OSes share their hardware resources through the host. There are market solutions in
virtualization software such as VMWARE, VirtualBox, Hyper-V, XenServer, Proxmox among
others, some are proprietary and others are Free. The purpose of this study is to show
Proxmox as an alternative to XenServer, seeking to present solutions based on Free Software.
Xenserver is an open source (para) virtualizer started in 2003, its first version was made
official in 2004, it is licensed under the GNU General Public License (GPL2). It focuses on
paravirtualization, a software interface for virtual machines that is similar, but not identical to
the host hardware-software interface. The system has its administration in text mode. It is
complemented by Virt-manager, it proposes to be a more intuitive interface, but fails in the
settings. Paravirtualization limits some OSs in your installation. Proxmox is a full
virtualization platform based on the implementation of KVM and LXC. Created on top of
Debian Linux, it uses web administration, which is more intuitive. It has flexibility in storage,
backup, high availability cluster, among others. It acts as a resource centralizer, uses Qemu in
virtualization, which brings stability. Full virtualization provides more OSs without the need
for changes. Negative point, its web interface for administration requires the installation of
additional modules to access the machines, if the interface goes down, the system is
inaccessible, its command line mode has few possibilities for management, enough for a
diagnosis, but far below offered by XenServer.

Key-words: Virtualization. Proxmox. Xen. OpenSource.



INTRODUÇÃO

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) fazem parte do nosso cotidiano.
Desde 2010 para até 2019, a quantidade de dispositivos conectados tem aumentado. Isso se
deve também à internet das coisas (IoT) que traz dispositivos inteligentes e com interconexão.
As pessoas que utilizam estas ferramentas, na maioria das vezes não sabem, é que um parque
de servidores cuidam para que tudo fique sempre online, para que tudo esteja disponível
sempre que requisitado.

As TICs aumentaram a capacidade de processamento de dados, aumentando a
capacidade competitiva e reduzindo custos. Os servidores têm a função de manter o parque
tecnológico em pleno funcionamento e disponibilizar todos os serviços.

Com base nisso, centralizar esses serviços em um único servidor, em uma única
instalação de sistema operacional é equivalente a “colocar todos os ovos numa cesta”. Um
acesso indevido pode derrubar todo sistema de informação da empresa e atrasar os processos,
como resultado: prejuízo. Por outro lado, o custo de aquisição de servidores pode ser alto,
dada à sua tecnologia empregada, outros custos também estão incluídos nisso, mais servidores
significam um maior custo de infraestrutura para mantê-los, desde consumo de energia
elétrica à sua manutenção. A Plataforma como serviço (Paas) também pode não ser uma boa
alternativa, dependendo do tamanho da empresa ou de sua cultura em tecnologia.

É aqui que a virtualização pode ser um aliado às empresas que optem por ter uma
única máquina para controlar todos os seus serviços e recursos. De acordo com a
VMWARE(2020), “virtualização é o processo de criação de uma representação com base em
software, ou virtual, de algo como aplicativos virtuais, servidores, armazenamento e redes.
Essa é a maneira mais eficaz de reduzir as despesas de TI e, ao mesmo tempo, aumentar a
eficiência e a agilidade para empresas de todos os portes”. Desta forma, ela pode aumentar o
poder do parque das TICs das empresas de forma que torne o processo mais ágil, flexível e
com um maior dimensionamento. A gerência dos sistemas operacionais virtualizados em seus
servidores estará centralizada em uma máquina ou em um server farm, agilizando o processo
de gestão da infraestrutura alocada. Os recursos compartilhados poderão ser alocados de
acordo com a necessidade e carga de cada sistema operacional de forma que um serviço fique
ocioso com recursos sobrando em detrimento a outros que está sobrecarregado.

Existem várias soluções de mercado em softwares de virtualização como VMWARE,
VirtualBox, Hyper-V, XenServer, Proxmox entre outras. Algumas são proprietárias e outras
Livres. O foco deste estudo é mostrar como o Proxmox pode ser uma alternativa livre em
relação ao XenServer. Mostrar a interação com o usuário, gestão das máquinas virtuais e
políticas de segurança.



VIRTUALIZAÇÃO

A virtualização teve sua origem com os supercomputadores, também conhecido por
mainframes entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. A precursora foi a IBM
desenvolvendo soluções para agilizar processos e compartilhar o tempo. Naquela época, a
computação era mais rara, o acesso aos computadores era mais restrito, todo processamento
era feito através da Central de Processamento de Dados (CPD). Com base nisso, a empresa se
esforçou em investir pesado no desenvolvimento deste recurso.

Os acessos eram feitos via “terminais burros”, esses terminais eram estações de
trabalho sem capacidade de processamento, por isso o nome, eles eram compostos por um
dispositivo de entrada e um dispositivo de saída, basicamente um monitor e um teclado. Esses
terminais compartilhavam todo o processamento dos mainframes em um grupo de usuários,
logo o sistema deveria ter uma eficiência pois seus custo era alto.

Neste primeiro modelo de virtualização fez com que a tecnologia empregada nos
computadores de época avançassem. O custo de fornecer capacidade de computação caiu
consideravelmente e popularizou a computação para organizações, e até mesmo indivíduos,
usando um computador sem realmente possuir um. O mesmo pode-se falar para a
virtualização hoje. A capacidade de um único servidor é tão grande que é quase impossível
para a maioria das cargas de trabalho usá-lo com eficácia. A maneira de melhorar a utilização
de recursos e, ao mesmo tempo, simplificar o gerenciamento do data center, é por meio da
virtualização.

Com o avanço da computação, mais precisamente com o aumento de poder de
processamento com a invenção dos microprocessadores na década de 70, a computação
pessoal evoluiu de maneira estrondosa. O hipervisor é a plataforma que permite que isso
aconteça, ele faz as funções de gerente dos recursos compartilhados entre a máquina
real(hospedeiro) e a máquina virtual(convidado), de forma que mantém o isolamento entre as
partes. Os grandes mainframes, com seus “terminais burros” deram lugar aos
microcomputadores nas empresas, um movimento que se consolidou nos anos 80 e perdura
até os dias de hoje. Os data centers hoje usam técnicas de virtualização para fazer abstração
do hardware físico, criar grandes possibilidades para o uso de recursos lógicos consistindo em
processadores, memória, discos, armazenamento de arquivos, aplicativos, rede e oferecê-los
para usuários ou clientes, máquinas virtuais consolidadas e escalonáveis. Embora a tecnologia
e os casos de uso tenham evoluído, o significado principal da virtualização ainda é permitir
que um ambiente de computação execute vários sistemas independentes ao mesmo tempo.
(Veras, 2011, p. 101)



Figura 1 - Hipervisor

Fonte: Tek-Tool. Disponível em: <https://www.tek-tools.com/apm/what-is-a-hypervisor> Acesso em: 01 nov.
2020

A virtualização permite que vários sistemas operacionais possam ser executados em
um único hospedeiro, o componente essencial nas camadas de virtualização é o hipervisor.
Também chamado de Virtual Machine Monitor (VMM), cria uma plataforma virtual no
hospedeiro, sobre a qual vários sistemas operacionais convidados são executados e
monitorados. Dessa forma, vários sistemas operacionais, que são várias instâncias do mesmo
sistema operacional ou sistemas operacionais diferentes, podem compartilhar os recursos de
hardware oferecidos pelo hospedeiro. (VMWARE, 2020)



Figura 2: Tipo 1 bera metal

Fonte: Medium. Disponível em:
<https://medium.com/computethecloud/virtualization-and-hypervisor-1f984296d071>. Acesso em: 02 nov.
2020

Hipervisor Nativo ou bare metal(Tipo 1): são sistemas de software executados
diretamente no hardware do hospedeiro para controlar o hardware e monitorar os sistemas
operacionais convidados. Desta forma o sistema operacional convidado é executado em um
nível separado acima do hipervisor. Exemplos dessa implementação são Oracle VM,
Microsoft Hyper-V, VMWare ESX e Xen.



Figura 3: Tipo 2 hosted

Fonte: Medium. Disponível em:
<https://medium.com/computethecloud/virtualization-and-hypervisor-1f984296d071>. Acesso em: 02 nov.
2020

Hosted(Tipo 2): são projetados para serem executados em um sistema operacional
tradicional. Adiciona uma camada de software distinta no topo do sistema operacional
hospedeiro, e o sistema operacional convidado se torna um terceiro nível de software acima
do hardware. Exemplos desta implementação são: Oracle VM VirtualBox, VMWare Server e
Workstation, Microsoft Virtual PC, KVM, QEMU e Parallels.

A virtualização total não requer alterações no sistema operacional instalado como
convidado, ela tem por finalidade oferecer todos os recursos de hardware disponíveis no
hospedeiro, desta forma o convidado não precisa de nenhuma modificação, promovendo uma
abstração total do hospedeiro em virtude do seu convidado. Isso facilita a migração das
máquinas reais para se transformarem em convidadas.

AMD-V E INTEL-VT

Para que haja virtualização total, os sistemas de hardware precisam estar preparados
para tal implementação. Processadores que não possuam a virtualização de forma nativa
podem consumir mais recursos para simular o ambiente para o hipervisor, desta forma pode
comprometer o desempenho do sistema transformando a vantagem da virtualização em
desvantagem. Uma saída para que isso não aconteça é implementar a paravirtualização nesses
processadores, de forma que o sistema possa compartilhar os recursos entre os convidados e o
hospedeiro. Nesta implementação, o sistema fica limitado aos sistemas operacionais que
foram modificados para utilizar a paravirtualização, um fator limitante conforme for a
necessidade do serviço e do sistema operacional a ser virtualizado. Desde o início dos anos



2000, as empresas Intel e AMD fornecem em vários de seus processadores as tecnologias para
virtualização por hardware.

De acordo com a Intel (2017) a sua Tecnologia de virtualização (Intel-VT) consiste no
uso componentes de tecnologia que dão suporte a virtualização de plataformas próprias, desta
forma a execução de vários sistemas operacionais e aplicativos em partições independentes.
Ela melhora as soluções de virtualização, gerencia melhor o controle entre os sistemas
operacionais hospedeiro e convidado e seus periféricos. A tecnologia está presente em quase
todos os processadores para servidores, desktops e notebooks da empresa.

Figura 4: lscpu - Intel-VT

Fonte: Autoria própria.

É importante destacar a diferença entre virtualização e sistemas processados por
multinúcleo. Torres(2012), afirma que em sistemas com processadores multi núcleos e
multitarefa existe um único sistema operacional, de forma paralela com vários programas
trabalhando, um exemplo deste tipo de implementação são os processadores Octa Core, que
podem apresentar quatro núcleos físicos e quatro núcleo lógico (esses núcleos lógicos são



apresentados pela tecnologia Hyper-Threading da Intel). Diferentemente da virtualização,
onde existem vários sistemas operacionais coexistindo em uma mesma máquina real,
trabalhando em paralelo, onde cada sistema operacional tem seu processador virtual.

Figura 5: lscpu - AMD-V

Fonte: Autoria Própria

Por sua vez, a AMD lançou seus processadores com a tecnologia AMD-v. Ela é
responsável pela gestão e por proporcionar a virtualização total em sistemas baseados em seus
processadores. Ela foi a primeira a lançar sistemas virtualizados em arquitetura 64 bits, em
seus processadores Athlon 64 e Athlon 64 X2 (este com dois núcleos físicos).



PARAVIRTUALIZAÇÃO

A paravirtualização é uma técnica de virtualização que apresenta uma interface de
software para as máquinas virtuais que é semelhante, mas não idêntica à interface de
hardware-software hospedeiro. (Silva, 2007, p 46)

A interface modificada reduz a parte do tempo de execução do convidado na execução
de operações que requerem mais poder de processamento em um ambiente virtual em
comparação com um ambiente não virtualizado. A paravirtualização fornece subsídios
definidos para permitir que o convidado e o hospedeiro solicitem e reconheçam essas tarefas,
que de outra forma seriam executadas no domínio virtual (onde o desempenho de execução é
pior). Uma plataforma paravirtualizada pode permitir que o monitor da máquina virtual
(VMM) seja mais simples, realocando a execução de tarefas críticas do domínio virtual para o
domínio do host, ou reduzir a degradação geral do desempenho da execução da máquina
dentro do convidado virtual.

Figura 6: Paravirtualização

Fonte: Viva o Linux. Disponível em: <https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Projeto-Xen-Visao-Geral>.
Acesso em: 02 nov. 2020

Para isso, o sistema operacional convidado seja explicitamente modificado, isso pode
ser uma desvantagem e diminuir a compatibilidade com alguns sistemas. Uma distribuição de
sistema operacional convencional que não é compatível com paravirtualização não pode ser
executada em um VMM paravirtualizante. No entanto, mesmo nos casos em que o sistema
operacional não pode ser modificado, podem estar disponíveis componentes que permitem
muitas das vantagens de desempenho significativas da paravirtualização. Por exemplo,
projetos que podem fornecer kits de drivers de dispositivo paravirtualização, licenciados nos
termos da GPL, que podem ser instalados em um convidado virtual, em sistemas Microsoft



Windows, por exemplo, em execução no hipervisor Xen. Esses aplicativos tendem a ser
acessíveis por meio do ambiente de interface de máquina paravirtual. Isso ajuda a
compatibilidade do modo de execução em vários modelos de algoritmo de criptografia,
permitindo a integração perfeita dentro da estrutura paravirtual.

XENSERVER

O Xenserver é um virtualizador de código aberto iniciado em 2003, foi oficializado
sua primeira versão em 2004, ele é licenciado pela GNU General Public License (GPL 2).
Mais tarde a companhia foi comprada pela Citrix, se transformando em Xenserver, em 2013,
licenciado pela Linux Foundation foi criado o Xen Project para diferenciar do produto da
Citrix. Em março de 2019, a Citrix resolveu descontinuar o nome XenServer, desde então a
tecnologia passou a se chamar Citrix Hypervisor. Ele também está presente como pacote de
instalação nas distribuições como Debian, Red Hat, Fedora, Ubuntu entre outras, em sua
versão de código aberto. Basicamente a diferença entre a versão proprietária em relação à de
código aberto é a quantidade de softwares para administração dos sistemas.

Figura 7: Boot de Instalação

Fonte: Autoria Própria

A instalação do sistema requer os mesmos conhecimentos para instalação de um
sistema Linux. Caso opte-se pela instalação do Citrix XenServer, os instalador já fará toda



instalação básica do sistema e carregará o hipervisor. Caso opte-se por instalar a versão de
código aberto, será necessário baixar os pacotes com os instaladores ou carregar seu código
fonte para compilação. A documentação sobre o Xen é vasta na comunidade de Software
Livre e pelo tempo de existência da tecnologia, muitos dos problemas de instalação e
configuração já foram respondidos ou resolvidos.

Figura 8: Paravirtualização - XenServer

Fonte: Viva o Linux. Disponível em: <https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Projeto-Xen-Visao-Geral>.
Acesso em: 02 nov. 2020

Sua implementação é baseada no Bare Metal Type 1 bare metal maximizando o uso do
hardware. O sistema é carregado criando o Dom0, um domínio inicial que gerencia todas as
máquinas virtuais (DomU). A Dom0 é uma instância privilegiada e acessa diretamente o
hardware, kernel e drivers. Ele provê todo acesso necessário aos recursos das máquinas não
privilegiadas (DomU).

O consumo de recursos do hardware é baixo do sistema, excluindo os convidados
(máquinas virtuais), para manter a implementação do Dom0, o XenServer requer apenas 2 GB
de memória RAM e 16GB de espaço em disco. Isso pode ser uma vantagem pois deixará
muita memória e espaço em disco para as implementações de novos convidados.



Figura 9: Virt-manager

Fonte: Autoria Própria

A administração do XenServer pode ser feita de diversas formas, procurando sempre
trabalhar com software de código aberto, pode-se citar o Virt-manager. Ele é uma ferramenta
que não possui instalação nativa para Windows, mas pode ser instalado no servidor e
exportado seu display via ssh para outra máquina (neste caso esta máquina pode rodar
qualquer sistema operacional).

Figura 10: xm list

Fonte: Autoria Própria

A forma nativa para a administração é através do modo texto, todo sistema pode ser
gerenciado por ele. Desde a criação de novos convidados, alocação ou transferência de
recursos de hardware. Esse método é o mais eficiente de gestão pois não consome recursos



extras em carregamento de interface gráfica ou biblioteca suplementares. Esta forma de
gerenciamento pode causar desconforto em alguns administradores de redes, se não estiverem
acostumados com consoles Linux.

PROXMOX

O Proxmox é uma plataforma de virtualização baseada na implementação das
tecnologias KVM e LXC. Seu sistema foi criado em cima da distribuição Linux do Debian.
Traz como premissa a facilidade na administração dentro de uma interface gráfica web. Outras
características do sistema são a flexibilidade de armazenamento, backup integrado, cluster de
alta disponibilidade, entre outras. (Proxmox, 2020)

Figura 11: Estrutura Proxmox

Fonte: Citrix. Disponível em:  <https://docs.citrix.com/en-us/xenserver/7-1/>. Acesso em: 02 nov. 2020

O Proxmox trabalha com o QEmu para gerenciar os convidados e com camadas
próprias para containers, estas têm acesso privilegiado ao kernel e seus módulos . A camada



de serviços provém módulos para gerenciar o Proxmox, como seu acesso via web (pveproxy),
módulo que fornece a API padrão (pvedaemon), estados dos convidados (pvestad),
gerenciador local de recursos(pve-ha-lrm) e o gerenciador de clusters(pve-cluster). A última
camada possui os recursos para que o administrador possa gerenciar o sistema.(Proxmox,
2020)

O sistema pode ser baixado em formato iso no site homônimo ou instalado em
distribuições baseadas em pacotes .deb via repositório. Este sistema não está disponível para
outras distribuições Linux como Red Hat, Centos, Fedora, (Open) Suse, etc. Para instalação
via iso, requer os mesmos passos para instalação de um sistema Linux padrão.

Figura 12: Boot instalação Proxmox

Fonte: Autoria Própria

Sua implementação também é baseada no Type 1 bare metal maximizando o uso do
hardware. Trabalho somente com virtualização total e alerta o usuário se não encontrar a
tecnologia presente no hardware, durante a instalação.



Figura 13: Erro: virtualizador não encontrado.

Figura 12: Boot instalação Proxmox

A mensagem consiste no alerta ao usuário em que não encontrou nenhuma das
tecnologias compatíveis e pede para checar a bios do sistema. De qualquer forma, a instalação
segue até o seu final sem problemas. Para a instalação, o sistema tem como seus requisitos,
além do hardware virtualizado, o processador precisa ter 64 bits, 2GB de memória RAM, 20G
de disco rígido.

Figura 14: Interface web de administração Proxmox

Fonte: Autoria Própria



A interface web do sistema é bastante amigável e as informações não exigem
conhecimento profundo para poderem ser interpretadas. As instâncias ficam disponíveis aos
sistemas, facilitando seu gerenciamento. A respeito de uma linha de comando para
administração dos convidados, o Proxmox utiliza API para buscar algumas informações, é
suficiente para manter os serviços ativos, mas bem aquém das possibilidades de sua interface
web.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta era apresentar o Proxmox como ferramenta alternativa ao XenServer,
buscou-se apresentar soluções baseadas em Software Livre a custo zero de licenças para
empresas e profissionais de Tecnologia da Informação. Ambas ferramentas têm seus com
pontos positivos e negativos, o XenServer é mais robusto e trabalha com mais estabilidade e
facilidade em compartilhamento de recursos, devido à paravirtualização, que é seu forte, as
implementações uma vez carregadas, dificilmente caem, tem a possibilidade de gestão total
diretamente, sem necessidade de softwares de terceiros ou carregamento de módulos
suplementares. Dos pontos negativos do XenServer está sua administração, pode ser
complexa para quem não tem experiência na ferramenta, exigindo uma alta curva de
aprendizado, o Virt-manager, que possui a proposta de ser uma interface mais intuitiva, falha
na quantidade de opções disponíveis. Outra questão fundamental é a paravirtualização, que
exige modificação nos convidados, o que limita a quantidade de sistemas que podem ser
instalados.

O proxmox utiliza o Qemu para trabalhar sua virtualização, na verdade ele atua mais
como um centralizador de recursos já existentes. Isso pode ser uma vantagem, pois utiliza a
estabilidade de recursos que há muito já têm seus principais bugs corrigidos. O forte da
ferramenta se dá em sua administração, toda baseada em web, requer uma curva de
aprendizado bem menor de aprendizado e trabalha de forma bem intuitiva. A virtualização
total auxilia uma gama maior de sistemas operacionais possam ser utilizados, sem a
necessidade de alterações nos convidados. Como ponto negativo, sua interface web para
administração requer instalação de módulos suplementares para acesso às máquinas, se a
interface cair, o sistema fica inacessível, porém continua a ser executado, o seu modo linha de
comando têm poucas possibilidades para gerenciamento, o suficiente para um diagnóstico,
mas muito aquém do oferecido pelo XenServer.

XenServer ou Proxmox é uma acaba sendo por uma decisão do administrador de
sistemas, ambos têm suas vantagens e desvantagens, o XenServer possui anos de mercado e
funciona muito bem em sistemas de servidores que utilizarão Linux como seus convidados, o
Proxmox oferece uma interface mais amigável e virtualização total como seu forte, para uma
implementação que exija sistemas operacionais não modificados, ele é boa alternativa. Com
base nisso, o Proxmox pode ser uma boa alternativa ao XenServer, pela sua facilidade e
centralização na gestão de seus recursos para sistemas virtualizados on Premise.
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