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Resumo: Este trabalho analisa o desempenho de uma rede virtual utilizando dois virtualizadores 
diferentes, o VirtualBox e o VMWare Server. Este desempenho foi medido através de dois parâmetros 
básicos, que são atraso na entrega e perda de pacotes na transmissão, ambos medidos por 
softwares específicos instalados nas máquinas virtuais, como por exemplo, o Wireshark. Esta rede 
virtual teve uma série de serviços de redes usados para compartilhamento de arquivos e 
transferência de dados na rede sendo executados (NFS, FTP, SAMBA), gerando grande tráfego de 
dados durante sua execução. Uma análise comparativa consistente mostrando as diferenças de 
desempenho da mesma rede em virtualizadores diferentes foi criada e apresentada ao longo do deste 
resumo  
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INTRODUÇÃO 
 
 O monitor de máquina virtual (MMV), 
também conhecido como hypervisor, foi 
introduzido no início dos anos 70 e alcançou o 
sucesso com a série de mainframes IBM 370 
[WHATELY e AMORIM 2005]. Com o advento 
de servidores de baixo custo e computadores 
pessoais, a necessidade dos MMVs se tornou 
menos evidente, mas voltou à tona nas últimas 
décadas, com a popularização da Internet e a 
necessidade de servidores dedicados nas 
corporações que apesar de claramente 
necessários, muitas vezes subutilizam os 
recursos do hardware que usam. Com isso, a 
virtualização surge como uma solução 
promissora para um mundo cada vez mais 
conectado e ávido por recursos.  
Vários estudos comparativos podem ser 
encontrados sobre o desempenho dos 
sistemas virtualizados com diferentes 
virtualizadores, como em [SANTOS 2008] 
mostrando que o desempenho do sistema 
virtualizado pode ser ligeiramente diferente 
com o uso de virtualizadores diferentes. Da 
mesma forma é correto supor que o uso de 
virtualizadores diferentes pode acarretar em 
níveis de qualidade de serviço diferentes nas 
redes virtualizadas com estas aplicações. 
Mesmo que pequenas, estas possíveis 
diferenças no uso dos virtualizadores podem 
ser relevantes quando tratamos da 
virtualização de servidores que executem 
aplicações multimídia críticas, como vídeo ou 

simulações de redes para fins acadêmicos ou 
didáticos. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
- Simulações utilizando o serviço FTP 
[POSTEL e REYNOLDS 1985] 
No VirtualBox, a transferência de arquivo 
usando rede interna em máquinas Windows foi 
ligeiramente mais rápida do que a feita em 
Linux, exceto na simulação que envolveu um 
arquivo de 150 MB onde a simulação feita em 
Linux mostrou um desempenho 8,83% melhor. 
Na transferência em modo ponte os resultados 
foram equilibrados. A diferença maior esteve 
na simulação envolvendo um arquivo de 15 
MB, onde a simulação feita em Windows teve 
um pior desempenho em 64,42%. 
No VmWare, a transferência em rede interna 
obteve resultados variados. Nos arquivos 
menores a simulação feita em Linux foi mais 
rápida, mas na simulação envolvendo o 
arquivo de 150 MB a transferência em 
Windows mostrou-se muito superior a feita em 
Linux em 62,69%.Na  transferência em rede 
modo  ponte a simulação feita em Windows 
teve um desempenho superior em todas as 
simulações e a maior diferença apareceu na 
simulação envolvendo um arquivo de 150 MB 
que foi de 80,09%.  
 
Simulações utilizando o serviço NFS 
[CALLAGHAN et al. 1995] 
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No VirtualBox, a transferência em rede interna 
na simulação feita em Windows obteve 
melhores resultados em relação a simulação 
feita em Linux, a maior diferença apareceu na 
simulação envolvendo um arquivo de 150 MB 
que foi de 54,52%. 
Na transferência feita em rede em modo 
ponte, a simulação envolvendo um arquivo de 
1,5 MB foi a única em que em Linux o 
desempenho foi melhor em 9,79%, quanto as 
demais as simulações feitas em Windows 
tiveram um melhor desempenho. 
Já no VMWare, a transferência em rede 
interna na simulação feita em Windows obteve 
melhor desempenho para todos os tamanhos 
de arquivos usados. Assim também foi na 
transferência feita em rede modo Ponte. 
 
Simulações utilizando o serviço Samba 
[RFC 1001 e RFC 1002] 
No VirtualBox, para a transferência feita em 
rede interna em Linux os resultados foram 
melhores em relação a feita em Windows, 
porém, a média é quase a mesma na 
simulação envolvendo um arquivo de 15 MB, a 
diferença é apenas de 10,84%.  
Na transferência feita em rede ponte a 
simulação feita em Linux com arquivos de 1,5 
MB e 15 MB  leva vantagem em velocidade 
sobre a feita em Windows, mas na simulação 
envolvendo um arquivo de 150 MB, a feita em 
Windows foi mais rápida em 72,75%. 
Já no VmWare, na transferência feita em rede 
interna em Windows o desempenho foi melhor 
em relação a feita em Linux com destaque 
para a simulação de um arquivo de 150 MB 
em que a diferença foi de 89,40%. 
Assim também aconteceu na transferência 
feita em rede modo Ponte onde a diferença da 
simulação com o arquivo de 150MB foi de 
70,53%.  
No serviço Samba as transferências em 
Windows no VMWare foram 52,89% mais 
rápidas em relação às  feitas em Linux. 
 
Os resultados obtidos mostram que 
características peculiares relativas à forma 
como os virtualizadores implementam o 
acesso à rede das máquinas virtuais, à 
implementação dos virtualizadores em 
sistemas operacionais específicos, bem como 
a própria implementação da pilha de 
protocolos TCP/IP neste sistemas 
operacionais ocasiona variações de 
desempenho nas redes virtualizadas. Isso 
mostra que um mesmo serviço em um mesmo 
sistema operacional virtualizado transferindo 
um arquivo de mesmo tamanho mas usando 
um virtualizador diferente apresenta diferenças 
de desempenho substancias, que devem ser 

levadas em consideração quando da escolha 
do software de virtualização.  
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