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RESUMO 

O objetivo para este trabalho é mostrar uma forma adequada de realizar o gerenci-
amento de recursos físicos em datacenters para empresas, permitindo, assim, um 
melhor aproveitamento dos mesmos e ganhos de desempenho e produtividade, nos 
sistemas que fazem uso dessa infraestrutura. Este trabalho propõe a utilização de 
duas ferramentas para atingir tais propósitos: oVirt, que possibilita o gerenciamento 
de toda a virtualização em ambiente web, que proporciona uma forma centralizada 
de automação e gerenciamento de processos no sistema da virtualização; e FreeI-
PA, que disponibiliza um sistema para o gerenciamento de informações de seguran-
ça em ambientes Linux, esta faz uso de uma interface web que fornece informações 
centralizadas de autenticação e autorização de usuários, através de uma abordagem 
de grupos de permissões. O uso destas duas ferramentas em conjunto provê um sis-
tema de gerenciamento para sistemas de virtualização, uma forma adequada de ob-
ter o máximo dos equipamentos instalados e, também, facilita a transição para no-
vos equipamentos. 

Palavras-chaves: Virtualização, Hypervisor, Máquinas Virtuais, Datacenter, 

oVirt e FreeIPA. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to show an adequate way to perform the management of 
physical resources in datacenters for companies, thus allowing a better use of them 
and gains in performance and productivity in the systems that uses this infrastruc-
ture. This work proposes the use of two tools to achieve these goals. The oVirt, 
which enables the management of all virtualization in a web environment, that pro-
vides a centralized form of automation and process management in the virtualization 
system. The other tool is the FreeIPA, which provides a way to manage security in-
formation in Linux environments, uses a web interface that provides centralized au-
thentication and user authorization information through a permission group approach. 
The use of these two tools together provides management for virtualization systems, 
an appropriate way to get the most from the installed equipment and facilitates the 
transition to new equipment. 

Key words: Virtualization, Hypervisor, Virtual Machines, Datacenter, oVirt and 

FreeIPA. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir do desenvolvimento de novos sistemas operacionais mais otimiza-

dos e aplicativos mais evoluídos, a exigência por melhorias aumentou gradativamen-

te.  

A multiplicação de dados e a demanda por maior capacidade de proces-

samento e memória levou à virtualização de servidores. Nela, é possível fazer com 

que uma única máquina física realize o trabalho de várias, o que resulta em uma 

economia de custos e estações de trabalho. 

Dessa forma, a Red Hat1 desenvolveu o projeto oVirt que fornece e esta-

belece uma comunidade de desenvolvimento em torno de uma plataforma de virtua-

lização integrada. Assim, são oferecidos recursos avançados de gerenciamento de 

hosts e convidados, incluindo uma alta disponibilidade, migração, gerenciamento de 

armazenamento, etc. Esses recursos são gerenciados através de um console de 

administração web, que controla qualquer sistema baseado em libvirt2, seja ele pes-

soal ou empresarial. 

Por esse motivo, o oVirt tem integração com o FreeIPA, uma vez que este 

é uma solução integrada de identidade e autenticação para ambientes Linux/Unix. 

Este servidor armazena dados dos usuários, grupos, hosts e outros objetos neces-

sários para manter segura a gerência de uma rede de computadores. 

A motivação para a realização deste trabalho surgiu ao identificar o des-

perdício de recursos, notadamente em ambientes de datacenter das empresas que 

não empregavam esse tipo de tecnologia. Estas, por sua vez, acabam perdendo no 

quesito de gerenciamento, desempenho e custo, se comparadas àquelas que fazem 

uso da virtualização de servidores.  

                                            
1  Multinacional estadunidense com foco na produção de software empresarial [1] 

2  Conjunto de ferramentas para integrar sistemas de virtualização 
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Algumas das vantagens de um sistema de gerenciamento de virtualização 

são: a redução do custo de energia (devido ao menor número de servidores físicos) 

aumento do espaço físico livre, compatibilidade com aplicações, etc. 

Este trabalho foi organizado da seguinte forma: 

O Capítulo 2 introduz os principais conceitos sobre a virtualização e seu 

funcionamento. O foco principal é apresentar a utilidade e usabilidade da virtualiza-

ção de forma geral, assim como uma breve descrição do seu funcionamento e apli-

cação no ambiente corporativo. 

O Capítulo 3 trata da ferramenta oVirt, apresentando conceitos importan-

tes sobre seu funcionamento, forma de implementação e boas práticas operacionais.  

O Capítulo 4 apresenta a ferramenta FreeIPA, através de seus conceitos 

de gestão de acessos de forma geral, funcionamento, implementação e boas práti-

cas operacionais. 

Finalmente, o Capítulo 5 inclui as conclusões alcançadas e indicações pa-

ra futuros trabalhos. 
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2 O QUE É VIRTUALIZAÇÃO 

Segundo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia Americano, “A vir-

tualização é a simulação de um software e/ou hardware sobre outro software execu-

tado”. Esse ambiente simulado é chamado de máquina virtual (VM), ou seja, a vir-

tualização consiste na divisão dos recursos de um computador físico para simular a 

existência de vários ambientes de execução, cada um com recursos básicos de um 

computador físico genérico aos quais a máquina virtual tem acesso [2]. 

Pode-se dizer que a publicação do artigo “Time sharing processing in lar-

ge fast computers”, na conferência internacional de processamento da informação, 

ocorrida em Nova York em 1959, deu origem à virtualização [3]. O texto escrito por 

Christopher Strachey trata sobre a multiprogramação em tempo compartilhado 

usando máquinas de grande porte, além de ter sido utilizado pelo MIT para desen-

volver o padrão Compatible Time Sharing System (CTSS).  

Com a evolução do padrão CTSS, a IBM introduziu o multiprocessamento 

nos mainframes e a concepção de memória virtual, como parte do sistema operacio-

nal, possibilitando a abstração e o mapeamento da memória real para a memória 

virtual, além da especificação dos espaços de endereçamento usados por diferentes 

programas, dando início as primeiras formas de virtualização [3].  

Inicialmente, foi introduzido o conceito de máquina virtual de processo, no 

qual uma aplicação é executada sobre o SO A e emula o comportamento do SO B, 

permitindo que os aplicativos criados para B sejam executados sobre A, conforme 

ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1: Máquina virtual de processo [3]  

Esta técnica possui duas desvantagens: baixo desempenho por causa da 

tradução de um sistema a outro, além da execução em modo de usuário e o desper-

dício de capacidade física do hardware. Isso ocorre porque as máquinas virtuais de 

processo oferecerem dispositivos de entrada e saída genéricos e simples. Por conta 

destas desvantagens, surgiram os monitores de máquinas virtuais ou hypervisor, 

que representam a implementação de uma camada de software entre o hardware e 

o SO, disponibilizando uma máquina virtual para o SO, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Hypervisor [3] 

O hypervisor é então a base de um sistema de máquinas virtuais, e é ca-

racterizado por prover segurança sobre os recursos virtualizados e agilidade na re-

configuração de recursos. Algumas das suas principais funções são: o escalona-
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mento de tarefas, gerência de memória e manutenção do estado da máquina virtual. 

Dessa forma, a qualidade da virtualização depende do desempenho e ganhos em 

escala do hypervisor [4][5].  

Esses se dividem em dois tipos, conforme observado na Figura 3: 

• Bare Metal: executado diretamente no hardware do servidor, tem 

como objetivo compartilhar os recursos com cada uma das máqui-

nas virtuais, sendo assim cada máquina acredita ter acesso exclu-

sivo ao hardware. Exemplos: VMware, Microsoft Hyper-V. 

• Hosted: executado no SO, fornece um ambiente de execução para 

outras aplicações. Exemplos: VMware player, VirtualBox. 

 

Figura 3: Tipos de hypervisor [3] 

2.1 MOTIVAÇÕES PARA VIRTUALIZAR 

Sob o contexto de uma empresa, a virtualização outorga uma série de 

benefícios, entre eles: 

• economia de energia, visto que a virtualização fará com que várias 

aplicações sejam executadas no mesmo servidor, estando isoladas 

entre si, reduzindo, assim, o uso de energia elétrica para manter 

diversas máquinas ligadas;  

• redução do espaço utilizado; 
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• redução dos custos de aquisição de uma máquina, uma vez que 

um mesmo servidor pode ser utilizado por mais de um sistema,  

mesmo que seja necessário adquirir um servidor com maior capa-

cidade de processamento, memória e disco, o custo extra desses 

recursos é bem menor quando comparado à aquisição de um novo 

servidor para cada sistema; 

• permite a utilização de vários sistemas operacionais simultanea-

mente, já que cada sistema é instalado em máquina virtual distinta, 

possibilitando o melhor aproveitamento do hardware; e 

• facilidade para mover uma máquina virtual entre servidores físicos. 

 

É esperado que o mercado de virtualização cresça um 18% até o 2023, 

atingindo um preço global de USD $ 1,220 milhões [6], conforme mostra o Gráfico 1. 

Portanto, indica a necessidade de implementar sistemas de virtualização robustos 

que consigam acompanhar o crescimento do mercado e cada vez maior. 

 

Gráfico 1: Service Virtualization Market Research Report [6] 
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3 OVIRT 

O poder da virtualização já é bem conhecido quando se trata de aprovei-

tar os recursos de uma máquina física. Para extrair o melhor dessa configuração 

com múltiplas máquinas virtualizadas foi criado o oVirt.  

É uma plataforma gratuita de código aberto destinada ao gerenciamento 

do que é conhecido por virtualização de datacenter e serve como base para o produ-

to Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV3). Ela permite o gerenciamento centrali-

zado de máquinas virtuais, recursos computacionais, armazenamento e rede, a par-

tir de uma interface web [8]. 

A arquitetura do oVirt consiste em componentes, conforme observado na 

Figura 4, sendo os principais o oVirt Engine e o oVirt node, que utilizam os outros 

componentes para seu funcionamento [9], descritos na sequência. 

                                            
3  Software de virtualização comercial produzido pela empresa Red Hat, tendo como base 

o oVirt [7] 
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Figura 4: Arquitetura do oVirt [9] 

Componentes principais: 

• O oVirt Engine, é o núcleo do projeto, escrito em java, pode ser 

acessado por meio de um portal web para administradores e/ou 

usuários com privilégios, permite realizar deploy, monitorar, migrar, 

criar, parar e eliminar máquinas virtuais, configurar sistemas de 

armazenamento e redes. A gerência dos usuários pode ser reali-

zada localmente ou integrado com um serviço LDAP4 ou AD5. 

• O oVirt node é um servidor rodando RHEL6, CentOS [13] ou Fedo-

ra [14], com o hipervisor KVM ativado e um daemon VDSM (Virtual 

Desktop e Server Manager), escrito em Python. O gerenciamento 

de recursos é iniciado no oVirt Engine, que realiza as chamadas 

apropriadas para o daemon do VDSM. O VDSM controla todos os 

recursos disponíveis para o nó (computação, armazenamento, re-

                                            
4  Protocolo de rede que atua na camada de aplicação, utilizado para manter serviços de 

informação de diretórios distribuídos [10]. 

5  Implementação do protocolo LDAP criada pela empresa Microsoft [11]. 
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de) e máquinas virtuais executadas nele. Também é responsável 

por fornecer todos as informações das operações iniciadas para o 

oVirt Engine. Vários nós podem ser armazenados em clusters a 

partir do portal web para aprimorar a confiabilidade, disponibilidade 

e capacidade de manutenção do sistema de virtualização. 

 

Outros componentes 

• Portal web de administração: é uma interface web desenvolvida em 

GWT que permite aos usuários administradores ou com privilégios 

executar operações avançadas. 

• Portal web de usuários: é uma interface web simplificada para os 

usuários sem privilégios. 

• REST API: é a API que permite a conexão de aplicações externas 

com o oVirt Engine. 

• CLI: interface por linha de comandos que permite interagir com o 

oVirt Engine por meio de scripts. 

• DataBase: é utilizado o banco de dados Postgres7 para armazenar 

as configurações de deploy. 

• Host Agent VDSM: o oVirt Engine se comunica com o VSDM para 

solicitar ações relacionadas à VM nos nós 

• Guest Agent: é executado dentro da VM e fornece informações so-

bre o uso de recursos para o oVirt Engine.  

• AD/IPA: o oVirt Engine usa-os para receber informações sobre 

usuários e grupos a serem usados com o mecanismo de permis-

sões do oVirt. 

• SPICE cliente: utilitário que permite aos usuários acessar as VMs. 

                                                                                                                                        
6  Sistema operacional para servidores criado pela empresa Red Hat [12] 

7  PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional, desenvolvi-

do como projeto de código aberto [15]. 
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3.1 IMPLEMENTAÇÂO 

A implementação do oVirt requer a preparação de um ambiente com con-

figurações específicas para funcionar de forma correta e seguido da instalação é ne-

cessário definir as características do datacenter default e cluster default. A Figura 5 

mostra o painel de navegação lateral com as seções datacenter e cluster que permi-

tem o acesso às definições de cada um [16]. 

 

Figura 5: Painel principal oVirt 

3.1.1 REQUISITOS 

Para a instalação e configuração adequada de um ambiente oVirt, é pre-

ciso que o host que executará o oVirt Engine contenha CPUs com suporte para as 

extensões de CPU Intel®64 ou AMD648, e que as extensões de virtualização de 

                                            
8  Arquitetura de processador com conjunto de instruções de 64 bits 
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hardware AMD-V™ ou Intel VT® estejam habilitadas [16]. O suporte para o sinaliza-

dor No eXecute (NX)9 também é necessário. 

O host deve ser configurado para receber atualizações do repositório de 

software do projeto oVirt. Em ambientes que utilizam o CentOS, os repositórios Ba-

se, Optional e Extras, por padrão, já estão ativados e devem ser mantidos. Já no 

Red Hat Enterprise Linux é preciso ter uma assinatura válida e os seguintes reposi-

tórios habilitados:  

• rhel-7-server-rpms;  

• rhel-7-server-optional-rpms;  

• rhel-7-server-extras-rpms; 

O armazenamento de dados ou storage deve ser feito com algum dos se-

guintes tipos: NFS, ISCSI, FCP, Local, POSIX FS ou GlusterFS. 

• NFS: são necessários um endereço IP e um caminho de exporta-

ção válidos. 

• iSCSI: são necessários um endereço IP e informações de destino 

válidos. 

Além disso, são necessários um endereço IP estático para os servidores 

do oVirt e para cada host. Um serviço de DNS que resolve esses endereços IP e um 

servidor DHCP existente para alocar endereços de rede para as máquinas virtuais. 

3.1.2 INSTALAÇÃO 

A plataforma oVirt fornece uma interface gráfica para o usuário gerenciar 

os recursos físicos e lógicos da infraestrutura da aplicação. O mecanismo é instala-

do em um servidor RHEL 7 e através de um cliente [16].  

O HostedEngine é o centro de controle do ambiente oVirt. Ele permite de-

finir hosts, configurar datacenters, adicionar storage, definir redes, criar máquinas 

virtuais, gerenciar permissões de usuário e utilizar templates [8]. 

                                            
9  Transforma determinadas áreas do programa como não executáveis, ou seja, permite 

que determinadas entradas ou dados não sejam executadas como código. 
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Inicialmente, instala-se o sistema operacional no servidor. Após a instala-

ção, é necessária a atualização de todos os pacotes com o seguinte comando: 

# yum –y update 

Em seguida a máquina deve ser reinicializada para que as atualizações 

sejam aplicadas.  

Também é necessário sincronizar o repositório do oVirt de forma local pa-

ra realizar a instalação a partir deste. Essa sincronização é feita com o comando: 

# sudo yum install http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-

release42.rpm  

  

Depois disso é instalado o oVirt Engine, usando o comando: 

 # yum -y install ovirt-engine 

 

Apenas no host que será instalada a instância principal do oVirt, é neces-

sário executar os seguintes comandos, para instalar o HostedEngine, inicializar as 

configurações e finalmente realizar o deploy: 

# sudo yum -y install ovirt-hosted-engine-setup 

# sudo yum -y install ovirt-engine-appliance 

# sudo hosted-engine –deploy 

 

Após o último comando, o instalador realiza uma série de perguntas inte-

rativas. Se o usuário não informar um valor quando solicitado, o instalador usa as 

configurações padrão, que são apresentadas entre colchetes. 

É fundamental que alguns pontos sejam observados: 

• as portas padrão (80 e 443) devem permanecer disponíveis para o 

acesso por parte do gerenciador em HTTP e HTTPS, respectiva-

mente; 

• caso seja configurado um compartilhamento NFS, ele será expor-

tado da máquina na qual o gerenciador está sendo instalado; 

• o tipo de armazenamento selecionado cria um datacenter e um 

cluster; 
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• a ACL10, padrão para a exportação NFS ISO_DOMAIN, permite 

acesso apenas à máquina atual. 

Ao final do questionário, o instalador apresenta um resumo das configura-

ções selecionadas. Aceitando o questionário, a instalação tem início e mensagens 

são exibidas durante o processo, indicando que a instalação foi bem-sucedida. 

Após a finalização com sucesso, o acesso é feito via navegador através 

do login no portal de administração do HostedEngine com o nome de usuário admin 

(o usuário administrativo configurado durante a instalação) no domínio interno [16]. 

3.1.3 CONFIGURAÇÃO 

A configuração do ambiente oVirt define o datacenter, o cluster de host, 

as redes e o storage.  

O datacenter é uma entidade lógica que define o conjunto de recursos fí-

sicos e lógicos usados em um ambiente virtual gerenciado. É responsável por abri-

gar clusters de hosts, máquinas virtuais, storage e as redes.  

Por padrão, o oVirt cria um datacenter na instalação com denominação 

Default, conforme ilustrado na Figura 6: 

 

Figura 6: Exibir datacenter através da interface web. 

                                            
10  São permissões específicas de acesso a um determinado usuário, sem que ele tenha as 

mesmas características do admin e/ou diretório. 
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O cluster é um conjunto de hosts físicos que são tratados como um con-

junto de recursos para um conjunto de máquinas virtuais. Os hosts em um cluster 

compartilham a mesma infraestrutura de rede, o mesmo armazenamento e o mesmo 

tipo de CPU. O cluster é constituído por um domínio de migração, no qual as máqui-

nas virtuais podem ser movidas de host para host. 

Por padrão, o oVirt cria um cluster na instalação com denominação De-

fault, como ilustrado na Figura 7:  

 

Figura 7: Exibir cluster através da interface web do oVirt 

 Durante a instalação, o oVirt define uma rede de gerenciamento para o 

datacenter padrão. Essa rede é responsável pela comunicação entre o manager e o 

host. Em seguida, novas redes lógicas podem ser adicionadas para melhorar o de-

sempenho e para serem utilizadas pelos hosts e clusters adicionados ao datacenter 

[17]. 

A rede de gerenciamento se encontra na seção cluster default, na confi-

guração Logical Networks. A rede padrão ovirtmgmt é exibida, conforme observado 

na Figura 8. 
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Figura 8: Exibir as redes através da interface web do oVirt 

Depois de configuradas as redes lógicas, o storage deve ser adicionado 

ao datacenter. Para isso, o oVirt utiliza um sistema de armazenamento centralizado 

de imagens de disco e snapshots de máquinas virtuais. O storage pode ser imple-

mentado usando o NFS, iSCSI ou FCP. A definição, tipo e função do storage são 

encapsulados em uma entidade lógica chamada Storage Domain. Dessa maneira, 

vários storage domains são suportados simultaneamente, permitindo a modulariza-

ção do armazenamento [16]. 

Neste momento da configuração são utilizados dois tipos de storage do-

mains. O primeiro é um compartilhamento em NFS para imagens ISO da mídia de 

instalação. O segundo domínio de armazenamento é usado para armazenar ima-

gens de disco da máquina virtual. Dessa forma, é necessário pelo menos um dos 

tipos de armazenamento suportados. 

3.2 OPERAÇÂO 

A operação do oVirt é dividida nos principais módulos: compute, rede, sto-

rage e administração. Estes módulos são acessados na página principal, via nave-

gador, conforme ilustrado na Figura 9. 
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Figura 9: Menu lateral do oVirt 

3.2.1 COMPUTE 

Este módulo permite o gerenciamento das máquinas em assuntos como 

instalação, atualização, migração, restauração, criação de templates e gerência dos 

discos de armazenamento [18]. Na seção Compute estão presentes as característi-

cas gerenciáveis, conforme ilustrado na Figura 10.  
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Figura 10: Menu lateral Compute 

3.2.1.1 CRIAÇÃO DE MÁQUINAS VIRTUAIS 

O oVirt permite criar máquinas virtuais selecionando a opção Nova MV do 

menu Virtual Machines e preenchendo as informações da máquina virtual, confor-

me observado na Figura 11, como um exemplo: 

 

• Cluster: Production 

• Template: Blank ou outro template disponível  

• Sistema Operacional: Linux 

• Tipo de instância: Personalizado(a) 

• Otimizado para: Servidor 

• Nome: Hostname 

• Descrição: SO 

• Comentário: Descrição da máquina 

• Nic1: Perfil de rede 
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Figura 11: Parâmetros para criação de VM, primeira parte 

 

Na sequência, deve-se preencher as informações dos recursos computa-

cionais da máquina virtual, conforme observado no exemplo contido na Figura 12: 

• Tamanho da memória: XXXXMB 

• Memória máxima: XXXXMB 

• Total de CPUs virtuais: X 
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Figura 12: Parâmetros para criação de VM, segunda parte 

Também se faz necessário executar os comandos para configuração da 

interface de rede: 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

# ifdown eth0 && ifup eth0 

 

Os seguintes comandos alteram o parâmetro hostname da VM, para ade-

quar ao padrão de nomes desejado.  

# hostnamectl set-hostname hostname-de-preferencia 

# hostnamectl status 

 

Na sequência, deve-se adicionar ao FreeIPA o hostname da VM configu-

rada, para que seja possível adicionar permissões aos usuários vinculados à esta.  

# ipa-client-install –mkhomedir 
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3.2.1.2 RESTAURAR UMA MÁQUINA VIRTUAL  

O oVirt oferece o mecanismo de restauração da máquina virtual. Este 

procedimento é importante para desfazer alterações indesejadas ou corrigir possí-

veis erros causados por incompatibilidade nas atualizações. Esta característica pode 

ser realizada a partir do menu Virtual Machines na opção Visualização, conforme 

observado na Figura 13.  

 

Figura 13: Restaurando máquina virtual via snapshot, primeira parte 

 

Esta característica permite visualizar a máquina no estado inicial, antes 

de realizar o primeiro Snapshot, para completar o procedimento é necessário sele-

cionar a opção Aplicar, conforme observado no exemplo contido na Figura 14. 
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Figura 14: Restaurando máquina virtual via snapshot, segunda parte 

3.2.1.3 ATUALIZAÇÃO DA MÁQUINA FÍSICA 

O oVirt permite atualizar a máquina física, através do portal web, sem a 

necessidade de realizar um acesso físico direto. Esta característica é benéfica, caso 

a máquina esteja em uma localização remota, dificultando o acesso, ou caso seja 

necessário implantar uma atualização de segurança de alta prioridade.  

Para a utilização desta característica é necessária a ativação do modo 

Manutenção da máquina física, seguida a execução da Atualização e finalizando 

com o cancelamento do modo Manutenção. 

A seguir, as Figuras 15, 16 e 17 ilustram os procedimentos de ativação do 

modo Manutenção, execução da Atualização e cancelamento do modo Manuten-

ção, respectivamente. 
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Figura 15: Atualização da máquina física, primeira parte 

 

Figura 16: Atualização da máquina física, segunda parte 

 

Figura 17: Atualização da máquina física, terceira parte  

3.2.1.4 ATUALIZAR O OVIRT 

No ambiente corporativo é recomendado manter os aplicativos e sistemas 

com as últimas atualizações estáveis, para corrigir erros, adicionar funções ou me-

lhorar a segurança. Para a atualização do oVirt, é necessário colocar o sistema em 
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modo Manutenção Global, atualizar o HostedEngine e atualizar as máquinas físi-

cas11 [19]. 

Na sequência foram listados os comandos necessários para: ativar o mo-

do Manutenção Global, instalar a versão atualizada do oVirt, atualizar as configura-

ções e executar a configuração padrão do HostedEngine: 

 

# hosted-engine --set-maintenance –mode=global 

# yum install http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release42.rpm 

# yum update “ovirt-*-setup*” 

# engine-setup 

3.2.1.5 MIGRAR MÁQUINA VIRTUAL 

Uma das principais características do oVirt, é permitir a migração de má-

quinas virtuais entre as diversas máquinas físicas, sem a necessidade de desligar os 

serviços ativos na VM. Isto é um benefício na hora de migrar uma VM que hospeda 

o serviço de compras online de uma empresa ou migrar o servidor de e-mails, pois 

tais serviços continuam ativos durante todo o processo, dispensando o uso de sis-

temas de reserva temporários ou causando a indisponibilidade do serviço durante o 

processo. 

Esta característica está disponível no oVirt no menu Virtual Machines, na 

opção Migrar. No exemplo a seguir, é realizada a migração dos sistemas alocados 

nas VMs maquina1 e maquina2, hospedados na máquina física fsk2 para a máqui-

na física fsk1, conforme observado nas Figuras 18 e 19.  

                                            
11  O host que contém o HostedEngine deve ser o último em atualizar, pois este requer a 

migração manual do HostedEngine para qualquer outro host previamente atualizado. 
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Figura 18: Migrar máquina virtual, primeira parte 

 

Figura 19: Migrar máquina virtual, segunda parte 

Note-se na Figura 20, as máquinas estão ativas com todos os serviços 

em funcionamento e a fase de transição foi inicializada, já na Figura 21, as máquinas 

terminaram a transição e estão alocadas na máquina física fsk1. 

 

Figura 20: Migrar máquina virtual, terceira parte 
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Figura 21: Migrar máquina virtual, quarta parte 

3.2.1.6 MODIFICAR INTERFACES DE REDE  

O oVirt permite gerenciar as interfaces de redes das máquinas virtuais a 

partir do portal web, facilitando a adição ou remoção de redes em cada VM. Para 

ativar esta característica, deve-se selecionar a opção Editar da VM desejada, con-

forme observado na Figura 22. 

 

Figura 22: Opções da máquina virtual 

 

3.2.1.6.1 ADICIONAR INTERFACES DE REDE 

É possível configurar vários perfis de redes em cada máquina virtual, 

permitindo a esta o acesso às redes dos setores de uma empresa. Por exemplo, 

uma VM que hospeda o sistema de registro de empregados, do setor de recursos 

humanos de uma empresa, possui acesso direto a este setor e é possível configurar, 
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simultaneamente, uma interface de rede do setor de banco de dados, para realizar o 

armazenamento e a sincronização dos dados de forma rápida e segura.  

Na Figura 23, selecionando a opção “+” é adicionada uma caixa de sele-

ção para perfis de rede, conforme ilustrado na Figura 24. 

 

Figura 23: Adicionar uma interface, primeira parte 

 

Figura 24: Adicionar uma interface, segunda parte 

Na sequência, é possível selecionar uma das redes disponíveis, conforme 

ilustrado na Figura 25. 

 

Figura 25: Adicionar uma interface, terceira parte 

3.2.1.6.2 REMOVER INTERFACES DE REDE 

É possível remover os perfis de redes desnecessários de uma máquina 

virtual. O gerenciamento desta característica, requer inativar e desconectar a interfa-
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ce desejada na opção Editar do menu Interfaces da Rede, seguido da remoção da 

interface.  

Na Figura 26, selecionando a opção Editar da interface de rede nic2, é 

possível desconectar a rede utilizando os parâmetros Inativo e Desconectado, con-

forme ilustrado na Figura 27. 

 

 

Figura 26: Remover uma interface, primeira parte 

 

Figura 27: Remover uma interface, segunda parte 
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Na sequência, selecionando a opção Remover da interface de rede nic2, 

esta será eliminada da lista, conforme ilustrado nas Figuras 28 e 29.  

 

Figura 28: Remover uma interface, terceira parte 

 

Figura 29: Remover uma interface, quarta parte 

3.2.1.7 GERENCIAR A PARTIÇÃO DE DISCOS 

O oVirt permite gerenciar as partições de disco das máquinas virtuais a 

partir do portal web, facilitando a adição de partições em uma VM ou a movimenta-
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ção de partições entre diferentes VM. Estas características possuem a desvantagem 

de não ser hot swapping12, pois adicionar ou mover uma partição de disco em uma 

VM ligada causa danos irreparáveis nos discos envolvidos. 

Para aceder a estas características, deve-se selecionar a opção Editar da 

VM desligada, conforme observado na Figura 30. 

 

Figura 30: Opções da máquina virtual desligada  

3.2.1.7.1 ADICIONAR PARTIÇÃO 

É possível adicionar várias partições de disco em cada máquina virtual, 

permitindo o aumento ou diminuição do sistema de armazenamento sob demanda. 

Por exemplo, uma VM que hospeda o sistema de inscrição dos novos alunos da 

Universidade Federal Fluminense, requer maior espaço de armazenamento durante 

as datas dos processos de inscrição e fora dessas datas, este sistema consegue 

funcionar com um armazenamento menor, é possível realizar estas modificações uti-

lizando o oVirt.  

Para a utilização desta característica, deve-se selecionar a opção +, se-

guida da opção Criar no menu Imagens de instância, conforme observado nas Fi-

guras 31 e 32. 

                                            
12  É a capacidade de retirar ou substituir componentes internos enquanto o sistema está 

em funcionamento [20] 
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Figura 31: Adicionar partição de disco, primeira parte 

 

Figura 32: Adicionar partição de disco, segunda parte 

Na sequência, são solicitadas as configurações da partição de disco, que 

posteriormente será adicionado à lista de partições da VM, conforme observado nas 

Figuras 33 e 34. 

 

Figura 33: Adicionar partição de disco, terceira parte 

 

Figura 34: Adicionar partição de disco, quarta parte 
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3.2.1.7.2 MOVER PARTIÇÃO 

É possível mover partições de disco entre máquinas virtuais, facilitando o 

deslocamento de informações entre sistemas, sem a necessidade ocupar a rede 

com a cópia de informações. Por exemplo, um sistema de cadastro de clientes que 

foi criado com linguagem de programação pascal13, será substituído por um sistema 

moderno, sendo que este requer as mesmas informações do sistema antigo para 

funcionar, é possível realizar a migração das partições de disco do VM com o siste-

ma antigo para a VM com o sistema novo utilizando o oVirt.  

Para remoção de uma partição de disco, deve-se selecionar a opção - no 

menu Imagens de instância e na sequência, desmarcar a opção Remover perma-

nentemente, conforme observado nas Figuras 35 e 36. 

 

Figura 35: Remover partição de disco, primeira parte 

 

Figura 36: Remover partição de disco, segunda parte 

                                            
13  Linguagem de programação criada em 1970 e baseada no paradigma estruturado [21] 
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Para anexar uma partição de disco em uma VM diferente, deve-se seleci-

onar a opção +, seguido da opção Anexar no menu Imagens de instância e, na se-

quência, selecionar o disco a ser anexado, conforme observado nas Figuras 37 e 38. 

 

Figura 37: Anexar partição de disco, primeira parte 

 

Figura 38: Anexar partição de disco, segunda parte 

3.2.1.8 GERAR TEMPLATE DE MÁQUINA VIRTUAL 

O oVirt possui a funcionalidade para gerar Templates de sistemas opera-

cionais, permitindo a criação de várias máquinas virtuais com as mesmas configura-

ções de software, sem a necessidade da configuração individual para cada VM, essa 
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possibilidade benéfica para a empresa, pois diminui o tempo de criação das VMs e 

garante uniformidade nas configurações. 

Para a utilização desta característica, é necessário criar uma VM utilizan-

do a opção Template com parâmetro Blank14. Na sequência, deve-se desligar a VM 

criada e selecionar a opção Gerar Template. A seguir, as propriedades do template 

ilustrado na Figura 39.  

 

Figura 39: Gerar Template 

3.2.2 REDE 

Esse módulo permite o gerenciamento das redes lógicas, disponibilizadas 

pelas máquinas físicas (visíveis para o HostedEngine), que podem ser utilizadas pa-

ra a criação dos perfis empregados nas interfaces de rede das máquinas virtuais 

                                            
14  Template vazio utilizado como molde base para novos templates 
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[18]. Na seção Rede estão presentes as características gerenciáveis, conforme ilus-

trado na Figura 40. 

 

Figura 40: Menu lateral Rede 

O item Networks do menu Rede, permite a criação das redes, que devem 

ser adicionadas na Interfaces de Rede das máquinas físicas.  

Na Figura 41, selecionando a opção “Novo”, são solicitadas as informa-

ções para criar uma rede, conforme ilustrado na Figura 42. 

 

Figura 41: Criar Rede, primeira parte 
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Figura 42: Criar Rede, segunda parte 

Na sequência, deve-se adicionar a nova rede na máquina física, selecio-

nando a opção Configuração das Redes do Host no menu Interfaces da Rede, 

conforme ilustrado na Figura 43. 

 

Figura 43: Adicionar uma rede na máquina física, primeira parte 

Concluindo a operação, as redes desejadas são arrastradas para o local 

Redes Lógicas Atribuídas, conforme observado na Figura 44. 
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Figura 44: Adicionar uma rede na máquina física, segunda parte 

3.2.3 STORAGE 

Este módulo permite o gerenciamento do sistema de armazenamento pa-

ra as máquinas virtuais. O Storage armazena os discos virtuais, os arquivos ISO dos 

sistemas operacionais, os snapshots e os domínios de armazenamento [17]. Na se-

ção Storage estão presentes as características gerenciáveis, conforme ilustrado na 

Figura 45. 
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Figura 45: Menu lateral Storage 

3.2.3.1 GERENCIAR DOMÍNIOS DE ARMAZENAMENTO 

O oVirt possui uma funcionalidade para gerenciar vários domínios de ar-

mazenamento em um único Storage, isto permite criar divisões para facilitar o 

backup, exportação e manipular determinadas informações no sistema de virtualiza-

ção [18].  

É possível adicionar ou remover domínios de armazenamento. Estas ca-

racterísticas estão disponíveis na opção Domains, conforme observado na Figura 

46. 

 

Figura 46: Gerenciamento de domínios de armazenamento 
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No exemplo a seguir, é ilustrado nas Figuras 47 e 48, a criação de domí-

nios de armazenamento utilizando os tipos de armazenamento Fibre Channel e 

NFS. 

 

Figura 47: Domínio de tipo Fibre Channel 

 

Figura 48: Domínio de tipo NFS 

3.2.3.2 DOWNLOAD DE DISCO 

O oVirt disponibiliza uma funcionalidade para realizar o download do disco 

de qualquer máquina virtual, permitindo que as VMs sejam exportadas para outros 

sistemas de virtualização, em caso de uma migração de datacenter ou caso seja ne-

cessário executar uma VM em uma máquina física separada do datacenter principal. 
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Esta funcionalidade pode ser utilizada a partir da opção Download do 

menu Disks, conforme observado na Figura 49. 

 

Figura 49: Download de disco 

3.2.3.3 UPLOAD DE ARQUIVOS ISO 

O oVirt disponibiliza uma funcionalidade para realizar o upload de arqui-

vos .ISO, para serem utilizados na instalação das máquinas virtuais ou na criação de 

templates. Mantendo os arquivos .ISO no Storage, facilita a criação de diferentes 

templates que tenham como base o mesmo sistema operacional, evitando realizar o 

donwload cada vez que seja necessário um template ou instalação nova.  

Para realizar o download dos arquivos .ISO, deve-se executar os coman-

dos a seguir no console do HostedEngine, que tem como objetivo vincular os arqui-

vos .ISO ao domínio de armazenamento iso_domain. 

 

# wget sistema-operacional-desejado.iso 

# ovirt-iso-uploader upload Sistema-Operacional.iso -i iso_domain 

 

Os arquivos .ISO baixados, podem ser encontrados na opção Imagens 

do domínio de armazenamento responsável, conforme ilustrado na Figura 50. 
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Figura 50: Arquivos .ISO 

3.2.3.4 UPLOAD DE ARQUIVOS QCOW2 

O oVirt disponibiliza uma funcionalidade para importar máquinas virtuais a 

partir de arquivos .qcow2, permitindo a migração de VMs de sistemas legados ou de 

outros datacenters. 

Esta funcionalidade pode ser utilizada a partir da opção Carregar do me-

nu Disks. A Figura 51, ilustra as configurações necessárias para o upload de um ar-

quivo .qcow2. 

 

 

Figura 51: Upload de arquivos QCOW2 
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3.2.4 ADMINISTRATION 

Este módulo permite a criação dos usuários e o gerenciamento de per-

missões. Na seção Admistration na opção Users, está presente a característica pa-

ra gerenciar os usuários. A Figura 52, ilustra a seção Administration.   

 

Figura 52: Menu lateral Administration 

3.2.4.1 ADICIONAR USUÁRIOS 

O oVirt possui dois tipos de usuários: usuário local e usuário de diretório. 

Os usuários locais são cadastrados sem privilégios administrativos para acesso a 

ferramenta oVirt e não realiza nenhum tipo de sincronização em outros servidores. 

Os usuários de diretórios são vinculados no oVirt utilizando um servidor 

de diretório externo, como por exemplo, o FreeIPA, através da extensão ovirt-

engine-extension-aaa-ldap que permite com que usuários personalizem sua configu-

ração de diretório externo com facilidade. Estes possuem suas informações em sin-
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cronizadas entre os servidores FreeIPA e oVirt, permitindo acessar as máquinas vir-

tuais e a aplicação do oVirt, de acordo com as permissões atribuídas. 

A criação do usuário local é realizada no console de comandos no Hoste-

dEngine. A seguir, um exemplo de criação de usuário utilizando o comando no Hos-

tedEngine e na Figura 53, é ilustrado o usuário criado: 

 

# ovirt-aaa-jbdc-tool user add <miviellas> --atribute=firstName=<Maria Is-

abel> --atribute=lastName=<Viellas Ramos>  

Figura 53: Adicionar usuário 

3.2.4.2 DESBLOQUEAR USUÁRIOS 

No ambiente corporativo é muito comum que os usuários cometam erros 

ao digitar as credenciais de acesso, causa bloqueio preventivos nas contas de aces-

so para garantir a segurança. Uma desvantagem do oVirt é que não permite realizar 

o desbloqueio de um usuário no portal web, sendo necessário executar o próximo 

comando no console do HostedEngine: 

# ovirt-aaa-jdbc-tool user unlock user 
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4 FREEIPA 

No ambiente corporativo é importante o gerenciamento de informações de 

segurança vitais sobre máquinas, usuários, máquinas virtuais, grupos e credenciais 

de autenticação. O FreeIPA tem como objetivo centralizar tal gerenciamento em am-

bientes Linux, facilitando as operações sobre permissões e diminuindo a quantidade 

de ferramentas necessárias para gerência de identidade [22]. 

Foi lançado em 2008, pela empresa Red Hat como uma plataforma gratui-

ta de código aberto destinada a administração de serviços de identidade que integra 

serviços de diretório usando o protocolo LDAP. 

É o responsável por fazer a integração dos dados dos usuários com o 

oVirt. Atributos como nome de usuário e senha são sincronizados entre os serviços. 

Assim, as informações são compartilhadas entre servidores de forma confiável e 

previsível. 

Para evitar o risco de conflitos de dados, deve-se configurar a sincroniza-

ção entre um servidor FreeIPA e um controlador de domínio do oVirt. O servidor 

FreeIPA é encarregado de propagar as alterações de volta ao domínio FreeIPA, en-

quanto o controlador de domínio propaga as alterações de volta ao domínio do oVirt. 

Quando os usuários do oVirt são sincronizados para o FreeIPA, são adi-

cionados certos atributos IPA (incluindo os atributos Kerberos15  e POSIX) automati-

camente às entradas do usuário. Esses atributos são usados pelo FreeIPA em seu 

domínio para validar e autenticar os usuários [24]. 

                                            
15  Kerberos é um protocolo utilizado para fornecer a autenticação no FreeIPA [23]. 
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4.1 IMPLEMENTAÇÂO 

 A implementação do FreeIPA exige a configuração do ambiente com de-

terminadas configurações para que possa funcionar corretamente.  

4.2 REQUISITOS 

Para a instalação adequada do FreeIPA é preciso uma máquina física ou 

uma VM que suporte os sistemas Fedora ou RHEL. Como o FreeIPA requer novos 

pacotes, é recomendável que seja testado primeiro em uma VM, que pode ser des-

cartada facilmente após o teste [25]. 

Além da máquina e o SO, é necessário definir:  

• nome do host estático, uma vez que a autenticação Kerberos de-

pende desse nome. Se o nome do host for alterado, essa autenti-

cação poderá ser interrompida. Assim, a máquina de teste deve es-

tar configurada com um nome estático, em /etc/hostaname; 

• regras de DNS16, pois uma vez que essa configuração não funcio-

ne corretamente, o Kerberos e o SSL não funcionarão como espe-

rado. Para a configuração adequada do serviço é preciso atender 

os seguintes requisitos: o nome do host não pode conter localhost; 

esse nome host deve ser totalmente qualificado (ipa.example.com); 

deve ser resolvido e o endereço inverso para o qual ele resolve de-

ve corresponder ao nome do host. 

• A regra sobre /etc/hosts é que o nome completo deve vir primeiro e 

se parecer como seguinte exemplo: 10.0.0.1 ipa.example.com ipa 

Na sequência é selecionada a versão do FreeIPA. É importante definir 

qual a versão desejada do FreeIPA para instalação. Existem várias opções [25]: 

                                            
16  Servidores DNS, são os responsáveis por localizar e traduzir para números de IP os en-

dereços dos sites de internet. 
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• Standard FreeIPA version: distribuída com o SO: esta é a opção 

mais segura, pois contém uma versão testada do FreeIPA. Porém, 

pode não conter as modificações mais recentes. 

• Bleeding Edge repo: repositório de construção diário do git17 que 

contém as modificações mais recentes. Contudo, é a versão que 

não foi testada. 

• Public demo: exibe um demo de como funciona o FreeIPA. 

• Docker container: testa o servidor FreeIPA em um contêiner Doc-

ker isolado, sem a necessidade de criar máquinas virtuais. 

 

Por fim, é necessário liberar portas no firewall. As portas que o FreeIPA 

usa precisaram estar abertas para que os clientes remotos ou servidores adicionais 

possam se conectar. 

O Fedora vem com duas regras de serviço pré-definidas para o FreeIPA.  

• A primeira, responsável por liberar Kerberos, HTTP, HTTPS, DNS, 

NTP e LDAP.  

• A segunda, vem com o mesmo conjunto, mas com o LDAPS em 

vez de LDAP.   

• Assim, o comando necessário para executar a liberação do serviço 

é o seguinte: 

$ sudo firewall-cmd –permanent –add-service=freeipa-ldap 

4.2.1 INSTALAÇÃO 

O FreeIPA é instalado utilizando o seguinte comando, que tem como re-

sultado a instalação do servidor e do portal web de gerenciamento. 

$ sudo yum install freeipa-server 

                                            
17  Sistema de controle de versões distribuído. 



 62 

 

4.2.2 CONFIGURAÇÃO 

O FreeIPA é configurado através do comando $ sudo ipa-server-install, 

que tem como finalidade realizar a instalação das dependências do servidor e a con-

figuração do usuário Admin. Este usuário é responsável pela administração geral do 

FreeIPA e configuração do Directory Manager, ferramenta que gerencia a instala-

ção do diretório LDAP. 

4.3 OPERAÇÂO 

O FreeIPA é dividido nos seguintes módulos: Identity, Policy, Network 

Services. Estes módulos são acessados na página principal, via navegador, confor-

me ilustrado na Figura 54. 

 

 

Figura 54: Menu FreeIPA 

 

4.3.1 NETWORK SERVICES 

Este módulo permite o gerenciamento de zonas DNS. Com o objetivo de 

permitir que as máquinas virtuais criadas no oVirt consigam resolver nomes, é preci-

so configurar diferentes de zonas DNS. Para aceder a esta característica, deve-se 

selecionar a opção DNS, e, em seguida, a opção DNS Zones da seção Network 

Services, conforme observado na Figura 55. 
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Figura 55: Criação de zona DNS, primeira parte 

Deve-se adicionar cada zona utilizando a opção Add do menu DNS Zo-

nes. A Figura 56, ilustra as informações necessárias para cadastrar uma nova zona. 

 

Figura 56: Criação de zona DNS, segunda parte 

4.3.2 IDENTITY 

Este módulo permite a criação de usuários e hosts no FreeIPA, para vin-

cular aos servidos de identificação e validação. Na seção Identity estão presentes 

as características gerenciáveis, conforme ilustrado na Figura 57. 
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Figura 57: Menu Identity 

4.3.2.1 HOSTS 

O FreeIPA fornece funções para autenticação e controle de hosts, permi-

tindo a administração de acesso a estes de forma segura. Deve-se adicionar cada 

host manualmente utilizando a opção Add do menu Hosts, conforme a Figura 58. 

 

Figura 58: Menu host 

A Figura 59 ilustra as informações necessárias para cadastrar um host. 
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Figura 59: Adicionar um host 

4.3.2.2 USUÁRIOS  

O FreeIPA fornece funções para autenticação e controle de usuários, 

permitindo a administração de regras e permissões de acesso aos sistemas integra-

dos com FreeIPA. Deve-se adicionar cada usuário manualmente utilizando a opção 

Add do menu Users, ilustrada na Figura 60. 

 

Figura 60: Menu usuários 

A Figura 61, ilustra as informações necessárias para cadastrar um usuá-

rio. 
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Figura 61: Adicionar usuário 

4.3.3 POLICY 

Este módulo permite o gerenciamento das políticas de acesso dos usuá-

rios. São criadas regras de acesso via SSH e grupos de permissões para executar 

operações de SUDO18. Na seção Policy estão presentes as características gerenci-

áveis, conforme ilustrado na Figura 62. 

 

Figura 62: Menu Policy 

                                            
18  É um nível de permissão para executar comandos em sistemas Linux. 
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4.3.3.1 REGRAS HBAC 

As regras HBAC definem quais hosts um usuário pode acessar utilizando 

uma conexão segura SSH. Para criar regras HBAC, deve-se utilizar a opção Add do 

menu Host Based Access Control. 

Cada regra HBAC é composta por três seções:  

• Who: Define os usuários. 

• Accessing: Define os hosts. 

• Via Service: Define os serviços. 

4.3.3.2 REGRAS SUDO 

As regras de SUDO definem quais usuários terão determinado acesso, 

quais comandos eles poderão executar e os hosts de destino aos quais essas regras 

se aplicam. Para criar regras SUDO, deve-se utilizar a opção Add do menu Sudo. 

• Options: Define as opções de autenticação. 

• Who: Define os usuários. 

• Accessing: Define os hosts. 

• Run Commands: Define os comandos Linux permitidos. 

• As Whom: Permite executar comandos através de um grupo pre-

definido no sistema operacional do host. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho permitiu compreender como a virtualização de servidores 

traz benefícios que podem ser observados no ambiente empresarial, principalmente 

em questões de gerenciamento de datacenters e aproveitamento de recursos com-

putacionais. Por esse motivo, surge a necessidade da utilização de projetos que fa-

zem a gestão desse ambiente virtualizado, de forma integrada e com um ambiente 

web amigável para o cliente desta plataforma. 

Nesse contexto, foi desenvolvido um sistema de gerenciamento para os 

ambientes dos datacenters: o oVirt. Esse sistema tem como principal vantagem a 

administração de toda a virtualização por meio de uma interface web, possibilitando 

um controle mais acessível se comparado à utilização de um console para fazer es-

sa gestão. Outras vantagens observadas incluem a redução de custos e flexibilida-

de, o monitoramento de máquinas virtuais, hosts físicos, utilização de CPU, memória 

e armazenamento (storage). Assim como a facilidade de migração de VMs, reiniciar, 

desligar e criar uma máquina a partir de uma imagem armazenada. Nele também 

são criadas e configuradas outras interfaces de rede, novos domínios de armaze-

namento e adicionados novos usuários para fazer o monitoramento e controle da 

aplicação. 

Dentre os pontos negativos, pode ser destacado a perda de eficácia de 

uma VM se comparada a uma máquina física, pelo fato dela utilizar indiretamente os 

recursos de hardware oferecidos. Ainda quando múltiplas VMs estão executando no 

mesmo host, cada uma delas pode exibir uma performance instável e variada, uma 

vez que esta é dependente da carga de trabalho imposta ao sistema por outras VMs, 

a menos que sejam utilizadas técnicas apropriadas para isolamento temporal entre 

máquinas virtuais. 

Para a gerência de senhas e autenticação de usuários foi desenvolvido o 

FreeIPA, que controla informações de segurança. Também consiste em uma interfa-

ce web e contém ferramentas de administração em linha de comando, via console. 
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Além disso, outros benefícios observados são: a gerência de informações de identi-

dade (hosts físicos, usuário, máquinas virtuais, grupos, credenciais de autenticação), 

política (controle de acesso baseado em host) e auditoria, controle central de logs de 

múltiplas máquinas. 

Contudo ainda existem problemas que são destacados como o fato de que 

a ferramenta foca em resolver problemas de gerenciamento de identidade, levando a 

implementação de soluções menos desenvolvidas para a administração central de 

informações de segurança vitais do Linux e Unix. Por essa razão, organizações são 

forçadas a manter um conjunto de soluções internas e proprietárias com alto valor 

de software. Consequentemente, esses produtos de segurança proprietários não 

fornecem facilmente acesso às informações de segurança vitais, que coletam ou ge-

renciam, o que dificulta a sincronização e a análise efetiva. 

A fusão desses dois sistemas de gerenciamento possibilita um melhor 

controle do ambiente datacenter, uma vez que o oVirt inclui um console de gerenci-

amento web que pode manipular qualquer sistema de virtualização baseado em lib-

virt, seja um sistema pessoal ou de uma empresa. Além da sua integração com o 

FreeIPA, para que os administradores possam autenticar e autorizar seus recursos 

virtuais de toda a empresa ou em um ambiente de teste. 

O objetivo deste projeto foi analisar as vantagens de utilizar ferramentas 

que ajudem na gestão de ambientes datacenters e como elas podem ser utilizadas 

de modo que suas informações fiquem integradas, o que possibilita uma administra-

ção web que constrói para que o usuário consiga exercer tarefas mais rápidas se 

comparadas ao tempo que ele levaria realizando via console. 

A gerência através destes sistemas pode ser aprimorada pela adição de 

novo funcionalidades, como: 

• Alertas de e-mail para os usuários administradores do sistema, que podem in-

formar se uma VM esteve inoperante, problemas no storage, cluster, etc. 

• Atribuir cota para usuários, ou seja, a capacidade de liminar os recursos dedi-

cados a um determinado usuário ou grupo de usuários no oVirt. 

• Criar clusters, permitindo uma segregação entre os ambientes de produção e 

homologação. 

• No FreeIPA pode-se estabelecer políticas de criação de senhas, tempo de 

expiração, tamanho mínimo, etc. 

http://freeipa.org/


 70 

 

• Fazer com que usuários tenham que se autenticar com senha e um token 

OTP19. 

 

A integração destes sistemas, em conjunto com o crescente desenvolvi-

mento de novas tecnologias, especialmente das que utilizam datacenters em grande 

escala para disponibilizar serviços na nuvem, e o aumento esperado no uso da vir-

tualização para os próximos anos, oferece grandes oportunidades para a expansão 

do conhecimento e investigação de novos projetos que explorem cada vez mais o 

uso desses sistemas de gestão. 

                                            
19  One-time password, é uma senha descartável que apenas funciona uma vez. 
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