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Visão Geral dos Recursos do Windows Server 2008 R2 

Hyper-V™ 
O Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ foi construído sob a arquitetura e recursos estabelecidos para o 

Windows Server® 2008 Hyper-V™, com vários recursos novos que melhoram significantemente a 

flexibilidade do produto.  A adoção da virtualização tem gerado o aumento da flexibilidade na 

implantação e no gerenciamento do ciclo de vida das aplicações. Os profissionais de TI têm implantado e 

usado a virtualização para consolidar cargas de trabalho que reduzem a necessidade de expansão do 

servidor. Adicionalmente, eles podem implantar a virtualização com tecnologias de cluster para fornecer 

uma robusta infraestrutura de TI com alta disponibilidade e recuperação de desastres. Ainda assim, os 

clientes estão procurando por maior flexibilidade.  

O Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ fornece uma grande flexibilidade com o recurso Live Migration.  

O Live Migration é integrado ao Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ e ao Microsoft® Hyper-V™ Server 

2008 R2.  Com o Live Migration do Hyper-V™, você pode mover as máquinas virtuais em execução de 

um host físico do Hyper-V™ para outro, sem qualquer interrupção perceptível do serviço.  Os 

profissionais de TI estão cada vez mais procurando usar o Live Migration para criar um ambiente de TI 

flexível e dinâmico, que possa responder às necessidades corporativas.  O Live Migration fornece a 

tecnologia básica necessária para o balanceamento dinâmico de carga, colocação de máquina virtual, 

alta disponibilidade para as cargas de trabalho virtualizadas durante a manutenção dos computadores 

físicos e reduzido consumo de energia elétrica do centro de dados. 

O Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ adiciona novos recursos valiosos àqueles fornecidos pela 
primeira versão do Hyper-V™. Por exemplo, usando o Live Migration no Windows Server® 2008 R2 
Hyper-V™, executando máquinas virtuais que podem ser migradas de um computador físico para outro.  
 
O armazenamento pode ser adicionado ou removido de uma máquina virtual enquanto ela está sendo 
executada. Além disso, o Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ tira melhor proveito do computador 
físico, com maior suporte ao processador e melhor suporte ao computador físico. Este documento 
fornece uma visão geral dos novos recursos do Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ e informações 
detalhadas sobre o Live Migration. 

Armazenamento Dinâmico de Máquina Virtual  

O Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ suporta a inserção e a remoção a quente de armazenamento. Ao 
suportar a adição ou a remoção de arquivos VHD (Virtual Hard Drive ou Disco Rígido Virtual) e de discos 
pass-through enquanto a máquina virtual está sendo executada, o Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ 
torna possível a rápida configuração das máquinas virtuais para atender aos requisitos de mudança. Este 
recurso permite tanto a adição ou remoção de arquivos VHD ou discos pass-through aos controladores 
SCSI existentes nas máquinas virtuais.  
 

Observação: A inserção ou a remoção a quente de armazenamento requer os Serviços de 

Integração do Hyper-V™ fornecidos pelo Windows Server® 2008 R2 para serem instalados no 

sistema operacional convidado. 
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Suporte de Processador Avançado 

O Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ suporta até 32 núcleos de processadores lógicos.  O suporte 
avançado aos processadores torna possível executar cargas de trabalho ainda mais exigentes em um 
único computador físico ou consolidar mais cargas de trabalho para um único computador físico. 
 
O Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ também suporta o recurso SLAT (Second-Level Address 
Translation) e o Core Parking de CPU. A SLAT usa a especial funcionalidade de CPU disponível nos 
processadores Intel, que suportam as tabelas de Página Estendida e nos processadores AMD, que 
suportam a Indexação Rápida de Virtualização (Rapid Virtualization Indexing) para permitir algumas 
funções de gerenciamento de memória de máquina virtual que reduzem a carga de tradução de 
endereços físicos convidados (guest) para endereços físicos reais. Isso reduz significantemente o tempo 
de CPU do Hypervisor e economiza memória para cada máquina virtual, permitindo que o computador 
físico trabalhe mais, utilizando menos recursos de sistema. O Core Parking de CPU permite a economia 
de energia, agendando a execução da máquina virtual em apenas alguns dos núcleos de CPU do servidor 
e colocando o resto em estado “sleep”. 

Suporte de Rede Avançado 

No Windows Server 2008 R2 há três novos recursos de rede que melhoram o desempenho da rede no 

ambiente de virtualização. O suporte a Jumbo Frames, anteriormente disponível em ambientes não 

virtuais, tem sido ampliado para estar disponível nas máquinas virtuais.  Este recurso permite que as 

máquinas virtuais usem Jumbo Frames de até 9014 bytes se a rede física subjacente suportar.  O suporte 

a Jumbo Frames reduz a carga da pilha de rede que incorre por byte e o aumento de processamento.  

Além disso, há também uma significante redução de utilização da CPU devido ao menor número de 

chamadas da pilha de rede para o driver de rede.   

O TCP Chimney, que permite a subcarga de processamento TCP/IP para o hardware de rede, também 

tem sido estendido para o trabalho no mundo virtual. O TCP Chimney melhora o desempenho da 

máquina virtual, permitindo que a máquina virtual reduza o processamento de rede para o hardware, 

especialmente em redes de mais de 1 Gigabit/s. Este recurso é especialmente benéfico para as funções 

que envolvem grande quantidade de transferência de dados, tal como a função de servidor de arquivo.  

O recurso Consulta de Máquina Virtual (Virtual Machine Queue - VMQ) permite que os adaptadores de 

rede dos computadores físicos usem DMA para colocar os conteúdos dos pacotes diretamente na 

memória da máquina virtual, aumentando o desempenho de Entrada/Saída.  

Volumes Compartilhados de Cluster (CSV) 

Com o Windows Server® 2008 R2, o Hyper-V™ é capaz de usar o armazenamento de CSV para simplificar 
e aumentar o uso do armazenamento compartilhado. O CSV permite que múltiplos servidores Windows 
acessem o armazenamento de SAN com um único espaço de nome consistente para todos os volumes 
em todos os hosts. Múltiplos hosts podem acessar o mesmo Número de Unidade Lógica (LUN) no 
armazenamento de SAN.  O CSV permite migrações instantâneas mais rápidas e gerenciamento de 
armazenamento mais fácil para o Hyper-V™ quando usado em uma configuração de cluster. Os Volumes 
Compartilhados de Cluster estão disponíveis como parte do recurso de Clustering de Failover do 
Windows Server® 2008 R2.  
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Live Migration 

Um dos mais esperados recursos novos do Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ é o Live Migration.  O 
restante deste documento descreve em detalhes o recurso Live Migration do Windows Server® 2008 R2 
Hyper-V™, incluindo informações sobre como o Live Migration move as máquinas virtuais em execução, 
descreve vários cenários onde o Live Migration é particularmente útil e os requisitos de implementação 
do Live Migration. 

Visão Geral do Live Migration 
Como declarado anteriormente, o Live Migration é integrado com o Windows Server 2008® R2 Hyper-
V™ e com o Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2.  Com o Live Migration do Hyper-V™, você pode mover 
as máquinas virtuais em execução de um host físico Hyper-V™ para outro host sem qualquer 
interrupção de serviço ou tempo de indisponibilidade perceptível. 
 
Como o Live Migration do Hyper-V™ pode mover as máquinas virtuais em execução sem tempo de 
indisponibilidade, ele garante uma maior flexibilidade: 

 Fornece melhor agilidade: Os centros de dados com múltiplos hosts físicos Hyper-V™ serão 
capazes de mover as máquinas virtuais em execução para o melhor computador físico a fim de 
se obter maior desempenho, escalabilidade ou ótima consolidação sem impactar nos usuários. 

 Reduz os custos e aumenta a produtividade: Os centros de dados com múltiplos hosts físicos 
Hyper-V™ serão capazes de servir esses sistemas de uma maneira mais controlada, agendando a 
manutenção durante o horário comercial. O Live Migration torna possível manter as máquinas 
virtuais online, mesmo durante a manutenção, aumentando a produtividade dos usuários e dos 
administradores de servidor. Os centros de dados também serão capazes de reduzir o consumo 
de energia, aumentando dinamicamente as taxas de consolidação e desligando os hosts físicos 
não utilizados durante os horários de menor demanda. 

 

Live Migration Comparado ao Quick Migration 

O Quick Migration é um recurso do Windows Server® 2008 Hyper-V™ e do Windows Server® 2008 R2 

Hyper-V™.  Tanto o Live Migration como o Quick Migration movem as máquinas virtuais em execução de 

um computador físico Hyper-V™ para outro computador, mas a principal diferença é que o Quick 

Migration salva, move e então restaura a máquina virtual, o que resulta em algum tempo de 

indisponibilidade. O processo do Live Migration usa um mecanismo diferente para mover a máquina 

virtual em execução para um novo computador físico. Este processo será explicado em maiores detalhes 

na seção Arquitetura do Live Migration neste documento. Abaixo fornecemos um resumo do processo 

do Live Migration: 

1. Todas as páginas de memória da máquina virtual são transferidas da fonte do host físico Hyper-
V™ para o host Hyper-V™ de destino. Enquanto isto está ocorrendo, é rastreada qualquer 
modificação da máquina virtual para suas páginas de memória. 

2. As páginas que foram modificadas enquanto a etapa 1 estava ocorrendo são transferidas para o 
computador físico de destino. 

3. O controle de armazenamento dos arquivos VHD das máquinas virtuais são movidos para o 
computador físico de destino. 
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4. A máquina virtual de destino é trazida para o modo online no servidor Hyper-V™ de destino. 
 
O Live Migration produz significantemente menos tempo de indisponibilidade para a máquina virtual 
que está sendo migrada. Isto torna o Live Migration o tipo de migração preferida quando os usuários 
devem ter acesso ininterrupto à máquina virtual que está sendo migrada. Como o Live Migration 
terminará em menos tempo que o timeout de TCP para a migração de máquina virtual, os usuários não 
terão nenhuma quebra na migração de máquina virtual durante as etapas 3 e 4 da migração.   
 
Observação: O Windows Server® 2008 Hyper-V™ suporta o Quick Migration. O Windows Server® 2008 

R2 Hyper-V™ suporta tanto o Quick Migration como o Live Migration. 

Arquitetura do Live Migration 

O Live Migration do Hyper-V™ foi projetado para mover as máquinas virtuais em execução sem nenhum 

impacto sobre a disponibilidade da máquina virtual para os usuários.  Ao pré-copiar a memória da 

máquina virtual que está sendo migrada para o host físico de destino, o Live Migration minimiza a 

quantidade do tempo de transferência da máquina virtual.  Uma migração instantânea é determinística, 

significando que o gerenciador ou o script que inicia a migração instantânea pode controlar qual 

computador será o destino da migração instantânea. O sistema operacional convidado na máquina 

virtual que está sendo migrada não sabe que a migração está acontecendo; então, nenhuma 

configuração especial é necessária para o sistema operacional convidado. 

Requisitos 

O Live Migration do Hyper-V™ tem muitos requisitos similares ao Quick Migration do Hyper-V™. Para as 
empresas que já usam o Quick Migration, a troca para o Live Migration deve ser simples. Os hosts físicos 
que participarão da migração instantânea devem ser configurados com os Serviços de Clustering 
Failover da Microsoft como um Cluster Failover e devem usar o armazenamento compartilhado. Além 
disso, os hosts físicos devem usar o mesmo tipo de processador. Por exemplo, para usar o Live Migration 
para mover uma máquina virtual de um host físico Hyper-V™ para outros, ambos os hosts físicos devem 
usar processador(es) de um mesmo fabricante.  Deve ser observado que não há diferenças nos 
requisitos de armazenamento entre o Quick Migration e o Live Migration. Confira a lista completa dos 
requisitos do Live Migration do Hyper-V™: 
  

 O Live Migration do Hyper-V™ é suportado nas seguintes edições do Windows Server 2008 R2: 
o Windows Server 2008 R2 x64 Enterprise Edition 
o Windows Server 2008 R2 x64 Datacenter Edition 

 O Live Migration também é suportado no Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2 

 O Clustering Failover da Microsoft deve ser configurado em todos os hosts físicos que usarão o 
Live Migration 

 O Clustering Failover suporta até 16 nós por cluster 

 O cluster deve ser configurado com uma rede dedicada para o tráfego do Live Migration  

 Os servidores hosts físicos devem usar um processador ou processadores do mesmo fabricante 

 Os hosts físicos devem ser configurados na mesma subrede TCP/IP 

 Os hosts físicos devem ter acesso ao armazenamento compartilhado 
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Recomendações e Observações: 

 Um volume compartilhado clusterizado é recomendado para o armazenamento de máquina 
virtual em um cluster onde o Live Migration será usado.  

 O recurso Live Migration pode ser ativado a qualquer momento entre qualquer dos dois nós de 
cluster. Isto significa que um cluster suportará <número de nós/2> migrações simultâneas.  Por 
exemplo, um cluster de 16 nós suportará 8 migrações simultâneas com não mais que uma 
sessão de Live Migration ativa de cada nó do cluster. 

 Uma conexão Ethernet de 1 Gigabit dedicada é recomendada para a rede do Live Migration 
entre os nós de cluster para transferir o grande número de páginas de memória típicas de uma 
máquina virtual.   

 As configurações de cluster que foram validadas pelos fabricantes podem ser encontradas 
através das listagens no programa FCCP sob o título “A Política de Suporte da Microsoft para os 
Clusters Failover do Windows Server 2008” em: 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;943984  

 

Como Funciona o Live Migration    

O processo do Live Migration foi projetado para mover uma máquina virtual em execução de um host 
físico de origem para um host físico de destino o mais rápido possível.  O Live Migration é iniciado por 
um administrador através de um dos métodos abaixo relacionados. A velocidade com que o processo se 
completa é parcialmente dependente do hardware usado para os computadores físicos de origem e de 
destino, bem como da capacidade da rede. 
 
Há três métodos de iniciar o Live Migration: 

 Usando o console de Gerenciamento de Cluster Failover, um administrador pode iniciar o Live 
Migration. 

 Se o Virtual Machine Manager estiver gerenciando os hosts físicos que são configurados para 
suportar o Live Migration, o console de administração do Virtual Machine Manager pode ser 
usado para iniciar o Live Migration. 

 Um script WMI ou PowerShell pode ser usado para iniciar o Live Migration. 
 
Qualquer sistema operacional convidado suportado pelo Hyper-V™ funcionará com o processo do Live 
Migration. Após ser iniciado o Live Migration, ocorre o seguinte processo: 

1. Instalação do Live Migration 

Na primeira etapa do Live Migration (Figura 1 abaixo), o host físico de origem cria uma conexão 
TCP com o host físico de destino. Esta conexão é usada para transferir os dados de configuração 
da máquina virtual para o host físico de destino. Um “esqueleto” de máquina virtual é instalado 
no host físico de destino e a memória é alocada para a máquina virtual de destino. 
 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;943984
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Figura 1 – Instalação do Live Migration 

2. Páginas de memória são transferidas de um nó de origem para um nó de destino 

Na segunda etapa do Live Migration (Figura 2 abaixo), a memória atribuída à máquina virtual em 
migração é copiada através da rede para o host físico de destino. Esta memória é chamada para 
o working set da máquina virtual em migração. Uma página de memória tem o tamanho de 4 
kilobytes. 
 
Por exemplo, suponha que uma máquina virtual de nome NYC-SVR2, que é configurada com 
1024MB de RAM, esteja migrando para outro host físico Hyper-V™. Todo o conteúdo de 
1024MB de RAM atribuído a esta máquina virtual abrange o working set da NYC-SVR2.  As 
páginas utilizadas com o working set da máquina NYC-SVR2 são copiadas para o computador 
físico Hyper-V™ de destino. 
 
Além de copiar o working set da máquina NYC-SVR2 para o host físico de destino, o Hyper-V™, 
no host físico de origem, monitora as páginas no working set para a máquina NYC-SVR2.  
Quando as páginas de memória são modificadas pela máquina NYC-SVR2, elas são rastreadas e 
marcadas como sendo modificadas. A lista de páginas modificadas é simplesmente a lista de 
páginas de memória da máquina NYC-SVR2 que foi modificada após a cópia de seu working set 
ter começado. 
 
Durante esta fase da migração, a máquina virtual em migração continua a funcionar. O Hyper-
V™ repete o processo de cópia de memória várias vezes, cada vez um número menor de páginas 
modificadas precisará ser copiado para o computador físico de destino. 
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Após o working set ser copiado para o host físico de destino, inicia-se a próxima etapa do Live 
Migration. 
 

 
Figura 2 – Páginas de Memória Transferidas 

 

3. Páginas de memória C são transferidas 

 
Um processo final de cópia de memória copia as páginas de memória modificadas restantes da 
NYC-SVR2 para o host físico de destino. O host físico de origem transfere o estado de registro e 
de dispositivo da máquina virtual para o host físico de destino. 
 
Durante esta etapa do Live Migration, a largura de banda de rede disponível entre os hosts 
físicos de origem e de destino é crítica para a velocidade do Live Migration.  Por essa razão, é 
recomendado a rede Ethernet de 1 Gigabit. Quanto mais rápido o host físico de origem puder 
transferir as páginas modificadas do working set das máquinas virtuais em migração, mais 
rapidamente a migração finalizará. 
 
É importante observar que o número de páginas a serem transferidas nesta etapa é ditado pelo 
quanto a máquina virtual está ativamente acessando e modificando as páginas de memória. 
Quanto mais páginas modificadas, mais longo será o processo de migração da máquina virtual 
para permitir que todas as páginas sejam transferidas para o host físico de destino.  
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Após as páginas de memória modificadas forem completamente copiadas para o host físico de 
destino, o host físico de destino tem um working set atualizado da NYC-SVR2. Isto significa que o 
working set da máquina NYC-SVR2 está presente no host físico de destino no estado exato que 
ele estava quando a máquina NYC-SVR2 começou o processo de migração. 
 
Observação: O processo do Live Migration pode ser cancelado a qualquer momento antes desta 
etapa da migração. 

 
Figura 3 – Páginas Modificadas Transferidas 

4. Mudar o controle de armazenamento da origem para o destino 

 
Na quarta etapa do Live Migration (Figura 4, abaixo), o controle de armazenamento relacionado 
à NYC-SVR2, tal como os arquivos VHD ou os discos pass-through, é transferido para o host físico 
de destino. 
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Figura 4 – Mudança do Controle de Armazenamento 

 

5. A máquina virtual torna-se online no servidor de destino 

Na quinta etapa do Live Migration (Figura 5, abaixo), o servidor de destino agora tem o working 
set atualizado da NYC-SVR2, bem como o acesso a qualquer armazenamento usado pela NYC-
SVR2.  Neste momento a NYC-SVR2 é retomada.   
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Figura 5 – Máquina Virtual Retomada 

 

6. Reconfiguração da rede 

Na fase final do Live Migration, a máquina virtual migrada está sendo executada no servidor de 
destino. Neste momento, uma mensagem é enviada para o switch de rede física, que faz com 
que ele reaprenda os endereços MAC da máquina virtual migrada, de maneira que o tráfego de 
rede para e da NYC-SVR2 possa usar a correta porta de switch. 

 
O processo do Live Migration se completará em menos tempo do que o intervalo de timeout do TCP 
para a máquina virtual que está sendo migrada. Os intervalos de timeout do TCP variam com base na 
topologia da rede e em outros fatores. As seguintes variáveis podem afetar a velocidade do Live 
Migration: 

 O número de páginas modificadas na máquina virtual a ser migrada: quanto maior o número de 

páginas modificadas, mais tempo a máquina virtual permanecerá em um estado de migração; 

 A largura de banda de rede disponível entre os computadores físicos de origem e de destino; 

 A configuração de hardware dos computadores físicos de origem e de destino; 

 A carga nos hosts físicos de origem e de destino; 

 A largura de banda disponível (rede ou Fiber Channel) entre os hosts físicos Hyper-V™ e o 

armazenamento compartilhado. 
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Cenários do Live Migration 

O Live Migration do Hyper-V™ aumenta a flexibilidade de muitas aplicações e usos do Hyper-V™, mas os 

seguintes cenários de uso são interessantes exemplos de como o Live Migration fornece benefícios ao 

mundo real. 

Manutenção de Computador Físico 

As atualizações de segurança de computador físico, a manutenção de software e a manutenção de 
hardware são considerações muito significativas em um cenário de virtualização de servidor. Como um 
único host físico que executa o Hyper-V™ pode hospedar múltiplas máquinas virtuais, qualquer tempo 
de indisponibilidade necessário para atualizar o computador físico pode afetar todas as máquinas 
virtuais em execução naquele computador físico. Como a segurança das máquinas virtuais em execução 
no host físico é parcialmente dependente da segurança do sistema operacional do host físico, manter os 
hosts físicos atualizados e protegidos é especialmente importante. 
 
O Live Migration do Hyper-V™ traz dois benefícios principais ao cenário de manutenção de servidor. A 
capacidade de migrar uma máquina virtual em execução de um host físico Hyper-V™ para outro sem 
nenhum tempo de indisponibilidade significa que as máquinas virtuais podem ser migradas longe de um 
host físico Hyper-V™ antes de ser feita a manutenção. Após ser feita a manutenção do host físico e ele 
ser reinicializado, as máquinas virtuais podem ser migradas de volta ao computador físico. Tudo isso 
pode acontecer sem nenhum impacto sobre a disponibilidade da máquina virtual. Além disso, como a 
manutenção de host físico pode ser realizada sem nenhum impacto sobre a disponibilidade da máquina 
virtual, esta manutenção pode ocorrer durante o horário comercial.  Finalmente, como as operações do 
Hyper-V™, incluindo o Live Migration, podem ter script usando a interface WMI do Hyper-V, muitas 
operações de manutenção de host físico podem ser automatizadas. As ferramentas de gerenciamento 
de sistema que podem fazer script ou chamadas WMI, tal como o Microsoft System Center 
Configuration Manager, podem ser configuradas para trabalhar com o Live Migration. 
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Live Migration no Windows Server 2008 R2 Hyper-V™                                                            Página #15  
 

 

Figura 6/7/8 – Manutenção de Host Físico 

Centro de dados dinâmico 

Com o Live Migration do Hyper-V™, as organizações podem implementar ambientes dinâmicos de TI.  Os 
ambientes dinâmicos de TI facilitam o provisionamento de servidores baseado na real utilização e 
demanda de serviço, ao invés do critério menos flexível, tal como a demanda esperada. O 
gerenciamento lógico do ambiente dinâmico de TI atribui máquinas virtuais aos hosts físicos Hyper-V™ 
de acordo com a real utilização e demanda. 
 
Por exemplo, se um ambiente de TI hospeda uma aplicação baseada na Web e o número de solicitações 
simultâneas ao site da Web aumenta, o Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) pode 
automaticamente fornecer um ou mais servidores da Web adicionais. Ao provisionar esses servidores da 
Web, o Virtual Machine Manager leva em conta a carga de trabalho no atual hardware físico. Se a carga 
do ambiente de TI continuar a aumentar, o Virtual Machine Manager pode alternar hosts físicos 
adicionais e inicializar mais máquinas virtuais para atender à carga. 
 
Quando a carga flutua, as máquinas virtuais podem ser transferidas entre os hosts físicos para manter 
alta as taxas de utilização de hardware.  Os hosts físicos não utilizados podem, então, ser desligados, o 
que reduz o consumo de energia e os requisitos de resfriamento e, consequentemente, ajuda a 
minimizar os custos de funcionamento.  As más detecções entre a capacidade do host físico e as 
demandas da máquina virtual podem ser mais facilmente corrigidas porque não é necessário nenhum 
tempo de indisponibilidade para mover uma máquina virtual para um host físico com mais capacidade 
de processamento disponível. Se o uso ou o desempenho do host físico mudar após uma máquina 
virtual ser colocada naquele servidor, a máquina virtual pode se facilmente migrada para um servidor 
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com mais capacidade livre. O Virtual Machine Manager pode ser usado para facilmente fazer relatório 
sobre a utilização atual do host físico e ajudar a selecionar os candidatos ideais para a máquina virtual 
em questão. 
 

 
Figura 9 – Carga de Trabalho Movida para um Servidor Mais Potente 

TI Verde 

Até 33% da energia consumida por muitos centros de dados destina-se ao resfriamento e a outros 
requisitos de infraestrutura. A abordagem ágil de carga de balanceamento permitida pelo Live Migration 
do Hyper-V™ pode ser estendida para reduzir o consumo de energia no centro de dados. Os centros de 
dados com cargas flutuantes podem usar a automatização via scripts e o Live Migration para 
aumentarem a taxa de consolidação de máquina virtual durante os momentos de baixa demanda.  Com 
menos servidores hosts físicos executando mais máquinas virtuais, o host físico não utilizado pode ser 
desligado para reduzir o consumo de eletricidade e a demanda de resfriamento. Em antecipação aos 
períodos de maior demanda (como uso de pico diário, processamento de final de trimestre ou de final 
de ano), o host que está offline pode ser novamente colocado em atividade e a carga de máquina virtual 
pode ser redistribuída com o Live Migration. 
 
O recurso Live Migration do Hyper-V™ é integrado com o Windows Server 2008 R2 Hyper-V™ e 
nenhuma licença separada ou instalação de produto é necessária. De fato, qualquer migração que foi 
feita com o Quick Migration e que também incluía processadores do mesmo tipo suportará o Live 
Migration. 
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Figura 10 – Aumentando a Taxa de Consolidação 

 

Implantando o Live Migration 
Como o Windows Server 2008 facilitou o processo de configuração do Clustering Failover, a implantação 

do Live Migration é fácil. Primeiro, termine o planejamento necessário para determinar quantos nós de 

cluster você implementará. Em seguida, certifique-se de que o host físico e o armazenamento 

compartilhado atendem aos requisitos da Microsoft para o uso em um Cluster Failover. Veja o Programa 

de Configuração de Cluster Failover da Microsoft (em inglês)  para obter mais informações. O processo 

envolve as seguintes etapas: 

1. Configure o Clustering Failover do Windows Server 2008 R2. 

2. Conecte ambos os hosts físicos com as redes e com o armazenamento 

3. Instale o Hyper-V™ e o Clustering Failover em ambos os hosts físicos 

4. Habilite os Volumes Compartilhados de Cluster 

5. Torne as Máquinas Virtuais altamente disponíveis 

6. Teste o Live Migration 

Para instruções passo a passo detalhadas, veja o documento de implantação do Live Migration nesta 

URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139667 (em inglês). 

 

http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/clustering-program.aspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/clustering-program.aspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/clustering-program.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139667
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Gerenciando o Live Migration 

O Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 agrega significante valor às organizações 

que usam o Live Migration do Hyper-V™. As funções de gerenciamento de máquina virtual e de relatório 

do Virtual Machine Manager podem ser usadas em conjunto com o Live Migration para reduzir os 

esforços necessários para gerenciar um centro de dados virtualizado. O Virtual Machine Manager, usado 

em conjunto com o Live Migration, pode aumentar a capacidade de uma organização de responder às 

mudanças de níveis de uso e de requisitos.  O Virtual Machine Manager também é muito útil no 

gerenciamento de hosts físicos Hyper-V™ distintos em uma organização, tais como os hosts físicos 

Hyper-V™ localizados em locais remotos. 

Quando o Virtual Machine Manager gerencia um host Hyper-V™ que foi configurado para alta 

disponibilidade, o Virtual Machine Manager é capaz de iniciar o Quick Migration ou o Live Migration a 

partir do console de gerenciamento do Virtual Machine Manager. Isso fornece uma ferramenta de 

gerenciamento única para todas as tarefas de gerenciamento de máquina virtual, incluindo o Live 

Migration.   

Como o console de administração do Virtual Machine Manager pode opcionalmente fazer a saída dos 

scripts PowerShell para cada tarefa que um administrador usa o console, as futuras repetições de 

tarefas comuns podem facilmente ser automatizadas exigindo-se uma habilidade mínima de 

programação. É claro que isso estende as migrações. Usar o Virtual Machine Manager para iniciar o Live 

Migration move uma máquina virtual em execução de um host físico para outro sem tempo de 

indisponibilidade e também gera o script PowerShell que pode iniciar aquela mesma tarefa no futuro ou 

ser facilmente modificado para iniciar o Live Migration em uma máquina virtual diferente ou em um 

diferente par de hosts de origem e de destino. 

O Virtual Machine Manager oferece amplo relatório sobre virtualização de host físico e colocação de 

máquina virtual.  Esses relatórios podem ser usados em processos de tomada de decisões para a 

colocação de novas máquinas virtuais ou para migrações das máquinas virtuais existentes. 

Especialmente em um ambiente muito denso, como muitos centros de dados ou ambientes muitos 

dispersos, como locais remotos, a correta informação sobre o desempenho da virtualização pode ser 

vital para atender aos requisitos de uptime e de disponibilidade. O Virtual Machine Manager facilmente 

fornece as informações necessárias para o gerenciamento eficiente de múltiplos hosts físicos Hyper-V™ 

ou de máquinas virtuais. Como o Live Migration do Hyper-V™ torna muito fácil mover as máquinas 

virtuais de um host físico para outro, a obtenção de informações corretas sobre os hosts fiscos Hyper-

V™ no ambiente é especialmente importante. 
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Resumo 
 

O recurso Live Migration do Windows Server 2008 R2 Hyper-V™ aumenta muito a flexibilidade do 

Hyper-V™.  A capacidade de mover máquinas virtuais em execução entre os hosts físicos Hyper-V™ sem 

nenhum tempo de indisponibilidade aos usuários não somente torna mais fácil a manutenção do host 

físico, como também abre novas possibilidades de escalabilidade dinâmica dos recursos de servidor para 

atender eficientemente as demandas variáveis. O Live Migration torna possível a fazer a manutenção 

nos servidores Hyper-V™ sem agendar uma janela de manutenção para as máquinas virtuais em 

execução.  Quando a demanda sobre uma máquina virtual muda, você pode migrá-la para um servidor 

mais potente, sem nenhum tempo de indisponibilidade; ou se a demanda diminuiu, você pode migrá-la 

para um servidor onde a taxa de consolidação é mais alta a fim de reduzir o uso da energia elétrica. O 

Live Migration do Hyper-V™ possibilita o uso das máquinas virtuais com menos esforço e maior 

flexibilidade do que antes. Esses benefícios geram economia de tempo e de dinheiro em quase todo o 

uso da virtualização de servidor Hyper-V™.   

 


