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RESUMO 

A computação em nuvem é um modelo de serviço que vem revolucionando a oferta e entrega 

de serviços de tecnologia da informação às empresas e usuários. Analisar e comparar 

ferramentas de código aberto para gerenciamento de nuvem privada e criar uma infraestrutura 

a partir dos resultados obtidos com este trabalho, no âmbito do Instituto Federal de Minas 

Gerais – Campus São João Evangelista é o objetivo deste trabalho. No decorrer deste 

documento, serão exibidos os resultados da comparação levando em base parâmetros 

diretamente relacionados ao desempenho e usabilidade do serviço. Também será exibido as 

etapas realizadas para a criação da primeira nuvem no IFMG-SJE. 

Palavras-chave: Computação em nuvem. Gerenciadores. Serviços. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Cloud computing is a service model that has revolutionized the supply and delivery of 

informational technology services to businesses and users. We analyzed and compared the 

open source tools for managing a private cloud and created an infrastructure from the results 

obtained in this work, under the Federal Institute of Minas Gerais - São João Evangelista 

campus is the goal of this work. Throughout this document, we will display the results of the 

comparison taking the basic parameters directly related to the performance and usability of 

the service. The steps taken will also be shown for the creation of the first cloud in IFMG-

SJE.  

Keywords: Cloud computing. Managers. Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia e o aumento da conectividade, serviços relacionados à 

computação necessitam ser entregues de forma rápida e eficiente. A computação em nuvem 

torna esta oferta ainda mais completa, com o fornecimento de serviço de infraestrutura, 

plataforma e software, totalmente online. 

Taurion (2009) acredita que a computação em nuvem vem para quebrar um 

paradigma, pois irá tornar os recursos de tecnologia e comunicação acessíveis para 

instituições de vários tipos e tamanhos, pois permite prover produtos padronizados, como 

serviços, software e infraestrutura, deixando para o usuário a escolha do que deseja utilizar. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais campus São 

João Evangelista (IFMG-SJE) não disponibiliza serviços próprios baseados no modelo de 

computação em nuvens. 

Projetar e desenvolver uma nuvem privada, ou seja, modelo de computação em nuvem 

no qual os recursos computacionais, aplicativos, armazenamento e sistemas de rede são 

oferecidos pelo departamento de TI (Tecnologia da Informação), será o primeiro passo para 

que o IFMG-SJE entre na nova tendência do mercado mundial.  

 Junto à implantação do modelo de computação em nuvem, alguns benefícios podem 

ser notados, tais como o provisionamento de sistemas operacionais completos, para uso em 

rede, onde e quando desejar, redução da aquisição/manutenção de hardware, uma vez que 

estes serão virtualizados no servidor de nuvem, entre diversos outros benefícios que a nuvem 

fornece. 

Estudos revelam que a ascensão da computação em nuvens é inegável, notando que, o 

seu crescimento é superior a diversas outras tecnologias existentes no mercado. Para o IFMG-

SJE prosseguir desenvolvendo juntamente com as tendências tecnológicas, iniciar a adoção do 

conceito de nuvem em sua infraestrutura interna, é indispensável para esta evolução. 

 

  



8 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho visa analisar ferramentas de código aberto para gerenciamento de 

nuvens, com o intuito de configurar e criar uma nuvem privada que disponibilize 

infraestrutura como serviço dentro do Instituto Federal de Minas Gerais Campus São João 

Evangelista. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Analisar as principais ferramentas de código aberto para desenvolvimento de nuvem; 

b) Demonstrar as vantagens e desvantagens das soluções em nuvem; 

c) Desenvolver uma pequena nuvem privada para o IFMG-SJE. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

O IFMG-SJE derivou da lei Nº 11.892/2008 que institui-se no âmbito do sistema 

federal de ensino a junção de Centros Federais de Educação e Tecnologia do RJ e MG, 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Colégio Pedro II – RJ, tornando-se todos membros dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais.  

  Apesar desta mudança institucional, alguns dos sistemas utilizados internamente 

permaneceram inalterados, e consequentemente ficaram obsoletos perante as novas tendências 

de mercado. 

A implantação da nuvem no IFMG-SJE trará benefícios aos alunos e docentes, além 

de montar estrutura para as novas tecnologias ascendentes. Podemos citar como exemplo a 

utilização da ‘pasta compartilhada’, que é o diretório utilizado internamente no campus para a 

disponibilização de materiais de professores para os alunos. Sabe-se que esta pasta é acessada 

exclusivamente por meio dos computadores dos laboratórios do Instituto, com a possível 

migração deste serviço para a nuvem, materiais de apoio fornecidos pelos professores 

estariam disponíveis em qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso a internet. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Esse capítulo descreve o conceito de computação em nuvens, arquiteturas existentes, 

modelos de nuvens, classificação de serviços baseados em nuvens, entre outros tópicos 

relacionados a esta emergente tecnologia. Para realização desse trabalho iniciou o estudo 

bibliográfico por meio de livros, trabalhos relacionados e artigos científicos de autores 

especialistas em computação em nuvem. 

2.1 COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Para Foster et. al. (2008), a indefinição sobre o conceito de Cloud Computing 

(Computação em Nuvem) se dá pelo fato que diversos autores não chegaram a um consenso 

sobre uma definição única, o que justifica os diversos conceitos que abrangem este serviço.  

Foster ainda afirma que a computação em nuvem não se trata de um conceito novo, 

acredita-se que o professor John McCarthy um dos pioneiros da computação, em 1961, previa 

que a computação seria algum dia organizada como um serviço de utilidade pública. 

Segundo Taurion (2009) computação em nuvem pode ser conceituada como “um 

conjunto de recursos com capacidade de processamento, armazenamento, conectividade, 

plataformas, aplicações e serviços disponibilizados na internet”. 

Velte et.al.(2011) aponta que computação em nuvens é um modelo que tem como 

principal característica a redução de custos e o aumento na produtividade, e que a principal 

função da computação em nuvens é cortar custos operacionais. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS MODELOS DE SERVIÇO 

O NIST (National Institute of Standards and Technology – Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologia) aponta que a computação em nuvem pode ser dividida em três modelos 

de serviços, sendo eles, Infraestrutura como Serviço (IaaS - Infrastructure as a Service), 

Plataforma como Serviço (PaaS - Platform as a Service) e Software como Serviço (SaaS - 

Software as a Service). 

Segundo Martinez (2010), o conceito de computação em nuvens divide-se em onze 

categorias de serviços, porém, as mais estudadas e utilizadas são três anteriormente citadas, 

SaaS, PaaS e IaaS como pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 - Modelos de Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://dc395.4shared.com/doc/sGEsE65p/preview.html 

 

2.2.1  SaaS - Software como Serviço 

Velte et.al.(2011) expõe que “o Software como um Serviço (SaaS) é o modelo em que 

um aplicativo é oferecido como um serviço aos clientes que o acessam através da internet.” O 

autor reforça ainda que, com a hospedagem off-site (lugar não determinado) do software, a 

aquisição de licença de uso ou de suporte não é necessária pelo cliente. 

Velte et.al.(2011), porém ressalva que o cliente não terá acesso ao software quando o 

serviço de hospedagem mudar. Neste modelo o provedor é o responsável por todo o processo 

e atualizações, bem como manter a infraestrutura funcionando. 

Para Martinez (2010), 

SaaS (Software como Serviço): É um tipo de computação em nuvem onde o 

sistema/software é oferecido em forma de serviço ou prestação de serviços. O 

software roda remotamente em um servidor na web. Não é preciso instalar nada na 

máquina do cliente, basta conectá-lo pela internet. Neste tipo de serviço, paga-se um 

valor periódico como se fosse uma assinatura somente pelos recursos que utilizar 

e/ou pelo tempo de uso. Os serviços do tipo SaaS mais comuns no mercado são 

Google Docs, Gmail e SalesForce. 
 

Souza et. al. (2009) lembra que com o SaaS os softwares podem ser acessados a partir 

de vários dispositivos por meio de uma interface thin cliente (cliente magro),  que são 
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dispositivos que realizam o processamento no servidor, como por exemplo um navegador 

web. Ressalta ainda que a administração e controle da infraestrutura subjacente, como rede, 

servidores sistemas operacionais, armazenamento entre outras características não são de 

responsabilidade do usuário, podendo assim, os desenvolvedores se concentrarem em 

inovação, não precisando preocupar-se com infraestrutura, aumentando a velocidade no 

desenvolvimento de softwares. 

Segundo Verdi (2010), o Google Apps (Google 2010) é um exemplo de SaaS, Verdi 

cita Forrester para frisar que empresas podem economizar de 50% a 70% ao utilizar as 

soluções Google Apps em comparação com outras soluções de e-mail. 

Para Souza (2009), “como o software está na web, ele pode ser acessado pelos 

usuários de qualquer lugar e a qualquer momento, permitindo mais integração entre unidades 

de uma mesma empresa ou outros serviços de software”. 

Velte et.al. (2011) diz:  

Os custos podem ser uma faca de dois gumes. Por um lado, os custos de acesso ao 

software podem ser um processo permanente. Ao invés de pagar por isso uma vez e 

ter acesso a ele, quanto mais ele for usado, mais você pagará. Por outro lado, em 

alguns casos você não tem que pagar mais e seu custo será cobrado de acordo com o 

seu uso. 

 

O SaaS pode ser acessado sempre que o cliente tiver conexão com a internet, além de 

ser construído como um múltiplo back-end, ou seja vários clientes podem usar o mesmo 

aplicativo. Também é observado que por ser desenvolvido para ser utilizado via ferramentas 

da internet, como por exemplo o navegador, os serviços deste modelo se tornam web-nativos, 

VELTE et.al (2013). 

2.2.2  PaaS – Plataforma como Serviço 

No conceito de plataforma como um serviço é fornecido um ambiente de alto nível de 

integração para implementar e testar aplicações na nuvem. Souza (2009), destaca que assim 

como no SaaS o usuário não administra a infraestrutura, mas tem controle sobre as aplicações 

implantadas. A PaaS fornece um sistema operacional, linguagens de programação e 

ambientes de desenvolvimento para as aplicações aos seus usuários. 

De acordo com Martinez (2010), “PaaS (Plataforma como Serviço): Este tipo de cloud 

(nuvem) oferece um ambiente de desenvolvimento de aplicações, ou seja, ações como 

compilar, desenvolver, depurar e testar em um desenvolvimento passaram a ser executadas na 

nuvem”. 
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Velte et.al.(2011) explica que, plataforma como um serviço é também um modelo de 

aplicação, onde é fornecido todos os recursos necessários para o desenvolvimento de 

aplicações e serviços diretamente da Internet, com a vantagem de não precisar realizar o 

download ou instalar software. 

Lauro (2012) relata que o PaaS é análogo ao SaaS, porém assim como Velte et. al. 

(2011), afirma que ao invés do software ser entregue via internet, a plataforma para criação, 

hospedagem e controle de software é o produto entregue para quem contrata está modalidade 

de serviço. 

Para Zuffo et.al. (2013), serviços do tipo plataforma são aqueles baseados em 

plataformas de desenvolvimento, como ferramentas, ambientes e linguagem de programação, 

sendo que o usuário tem controle apenas sobre as aplicações que desenvolveu sobre o 

ambiente PaaS. 

Velte et.al.(2011) lembra um ponto negativo sobre o PaaS quando expões sobre a falta 

de interoperabilidade e portabilidade entre os fornecedores. Para exemplificar, o autor 

argumenta que se for desenvolvido um aplicativo com um fornecedor de Plataforma como um 

serviço, e decidir trocar por outro provedor deste mesmo serviço, não será possível ou será 

cobrado do cliente que desenvolveu um preço elevado, além disso, ainda ressalta que se o 

provedor parar de fornecer o serviço, as aplicações desenvolvidas assim como seus dados 

serão perdidos. 

Outros obstáculos são lembrados por Velte et.al.(2011), como a utilização de serviços 

proprietários ou linguagens de desenvolvimento, o que trás o receio de colaboradores se 

prenderem a um único fornecedor. Há também o elevado custo quando um fornecedor permite 

que a aplicação seja adquirida por outro fornecedor, quando comparado com aplicativos 

móveis entre hosts (hospedeiros) convencionais. 

2.2.3  IaaS – Infraestrutura como um Serviço 

Os serviços de IaaS são aqueles baseados em recursos computacionais básicos, como 

rede, processamento, armazenamento e máquinas virtuais, são estes os serviços solicitados 

pelo usuário para execução de qualquer ambiente de software. O conceito de virtualização é 

mais presente nesta categoria, nele o usuário tem controle sobre parâmetros do ambiente 

virtualizado, mas não possui acesso e/ou gerenciamento aos recursos físicos, (ZUFFO et.al., 

2013). 

De acordo com Martinez (2010), 
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IaaS (Infraestrutura como Serviço): o IaaS refere-se a disponibilidade de uma 

infraestrutura computacional como um serviço. O cliente/usuário para de se 

preocupar com servidores para uma determinada aplicação, ele contrata este serviço 

que estará hospedado em um datacenter apropriado e com as especificações 

necessárias para o momento atual. Este tipo de serviço é escalonável. 

 

Verdi et.al.(2010) classifica a IaaS como a capacidade que o provedor de nuvem tem 

de oferecer uma infraestrutura de processamento e armazenamento de forma transparente. 

Fala ainda que neste cenário, o contratante através de mecanismos de virtualização tem 

controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento, aplicações instaladas e 

possivelmente um controle limitado dos recursos de rede, porém nunca têm controle da 

infraestrutura física do ambiente. 

Velte et.al.(2011) trata está categoria como sendo “Hardware como um Serviço 

(HaaS)”, e explica que nesta modalidade de serviço, ao invés de comprar servidores, 

softwares, hacks e ter que pagar pelo espaço físico do datacenter (centro de dados), o 

prestador de serviço irá alugar esses recursos. Entre os recursos alugados é citado: espaço 

físico para o servidor, equipamento de rede, memória, ciclos de CPU (Central Processing 

Unit – Unidade Central de Processamento) e espaço de armazenamento. Além de ressaltar que 

a infraestrutura pode ser dinamicamente ajustada para se adequar às necessidades de recursos 

do aplicativo. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MODELO DE IMPLANTAÇÃO 

Para a classificação dos modelos de serviços o NIST afirma que existem quatro 

modelos de implantação de computação em nuvem, que são nuvem privada, nuvem pública, 

nuvem comunidade e nuvem híbrida. 

“Os modelos de implantação tratam sobre o acesso e disponibilidade de ambientes de 

computação em nuvem. A restrição ou abertura de acesso depende do processo de negócio, do 

tipo de informação e do nível de visão.” (SOUZA et.al. 2009). 

2.3.1  Nuvem privada 

Para Verdi et.al.(2010) “Nuvem privada (private clouds): compreende uma 

infraestrutura de nuvem operada unicamente por uma organização.” Ou seja, todos os serviços 

são fornecidos e gerenciados internamente pela própria organização, e a nuvem, não ficará 

disponível publicamente para uso em geral. 

No modelo de implantação de nuvem privada, a infraestrutura de nuvem é utilizada 

exclusivamente por uma organização. A nuvem pode ser detida, gerenciada e 
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operada pela própria organização, por terceiros ou uma combinação destes; e está 

localizada dentro da empresa (MELL e GRANCE, 2011). 

 

Borges et.al. (2011) descreve que neste modelo a nuvem é proprietária ou alugada por 

uma única organização sendo exclusivamente operada pela mesma. A nuvem pode ser local 

ou remota e políticas de acesso aos serviços são utilizadas para se obter controle. 

Para Ruschel et.al. (2008) as nuvens privadas são aquelas construídas exclusivamente 

para um único usuário. Ela explica que diferentemente de um datacenter privado virtual, a 

infraestrutura utilizada pertence ao usuário, sendo que com isso, o proprietário possui total 

controle sobre como as aplicações são implementadas na nuvem.  

Ainda relata que, como principais características deste modelo podem ser citadas 

gerenciamento de redes, configurações de provedores de serviços e a utilização de tecnologias 

de autenticação e autorização. 

2.3.2  Nuvem Pública 

Segundo o NIST, no modelo de nuvem pública, a infraestrutura é disponibilizada para 

o público em geral ou para grandes grupos industriais. A nuvem é implementada por um 

prestador de serviços que deve ser capaz de garantir o desempenho e a segurança da mesma. 

No modelo de implantação de nuvem pública, a infraestrutura da nuvem é 

disponibilizada para o público em geral, sendo acessada por qualquer usuário que 

conheça a localização do serviço. A infraestrutura pode ser detida, gerenciada e 

operada por uma organização empresarial, acadêmica, governamental ou alguma 

combinação entre estes. A infraestrutura fica localizada internamente no provedor. 

(MELL e GRANCE, 2011). 

 

Ruschel et.al.(2008) narra que aplicações de diversos usuários ficam misturadas nos 

sistemas de armazenamento, e que embora pareça ineficiente a princípio, a execução de outras 

aplicações torna-se imperceptível tanto para prestadores de serviços como para os usuários, 

uma vez que, a implantação de nuvens públicas considera questões fundamentais, como 

desempenho e segurança. 

Borges et.al. (2011), fala que na arquitetura de nuvem pública, a infraestrutura 

pertence a uma organização que vende serviços para o público em geral e pode ser acessada 

por qualquer usuário que conheça a localização do serviço, diz também que não são admitidas 

técnicas de restrição de acesso ou autenticação. 

Para Borges (2011) o provedor de acesso assume as responsabilidades de instalação, 

gerenciamento, disponibilização e manutenção. Contudo é enfatizado que nuvens públicas 

não são adequadas para processos que exigem segurança elevada e restrições regulamentares, 
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pelo fato de que as especificações normalmente são desenvolvidas para tentar atender os casos 

de uso mais comuns. 

2.3.3  Nuvem comunidade  

Segundo o NIST o modelo comunidade é caracterizado pelo fato da infraestrutura de 

nuvem ser compartilhada por várias organizações e suportar uma comunidade específica que 

partilha as mesmas preocupações como missão, requisitos de segurança, políticas e 

considerações de conformidade. Além de que pode ser gerenciado pelas organizações ou por 

terceiros, assim como serem hospedadas localmente ou remotamente. 

2.3.4  Nuvem Híbrida 

Para o NIST, 

No modelo de implantação de nuvem híbrida, existe uma composição de duas ou 

mais nuvens – que podem ser privadas, comunidade ou pública – e que permanecem 

como entidades exclusivas, mas que são agrupadas por tecnologia padrão ou 

proprietária, possibilitando a portabilidade de dados e de aplicativos (por exemplo, 

extrapolação de nuvem para balanceamento de carga entre nuvens). (MELL e 

GRANCE, 2011). 

 

Conforme Borges et.al. (2011), a nuvem híbrida bem construída pode atender a 

processos seguros e críticos de uma organização, bem como aqueles que são secundários para 

o negócio. Também é ressaltado que, a principal dificuldade de criar e administrar uma 

solução deste porte, é que serviços de diferentes fontes devem ser obtidos e disponibilizados 

como se fossem originados de um único local. 

2.4 UTILIZAÇÃO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Wyld (2009) acredita que a computação em nuvem vem crescendo pelo fato da 

redução de custos, apontando que organizações que optaram pela utilização desses serviços 

tiveram consideráveis reduções de gastos.  Mesmo com benefícios em relação aos gastos, 

cuidados devem ser tomados antes de implantar o modelo de computação em nuvem.  

Young (2008) acredita que a privacidade dos dados é tratada como um obstáculo para 

movimentar serviços para nuvem. Taurion (2009) informa que, nas nuvens públicas não se 

pode ter noção exata de quais recursos estão sendo compartilhados com outras instituições, ou 

até mesmo se existe segurança, backup (cópia de segurança) nos datacenters onde se 

encontram esses recursos. 
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Verdi et.al.(2010) classifica três plataformas de Utility Computing (computação 

utilitária) como sendo os principais fornecedores de serviços em nuvem do mercado, são elas: 

a Amazon EC2[Amazon 2010a], a AppEngine da Google (Google 2010b) e a plataforma 

Azure a Microsoft [Microsoft 2010], sendo a Amazon EC2 que oferece a maior liberdade de 

acesso aos recursos. São citados também gigantes da tecnologia e lideres em serviço de 

nuvem EMC Corporation, Salesforce.com, NetApp e IBM. 

Verdi et. al. (2010) explica que “utility computing é utilizado para denominar toda a 

plataforma de suporte ao desenvolvimento e fornecimento de aplicações em nuvem”. Ainda 

explica que “qualquer aplicação quando desenvolvida precisa seguir um modelo de 

computação, um modelo de armazenamento e um modelo de comunicação”, tais modelos são 

fornecidos pelas plataformas de desenvolvimento e ainda permitem utilizar conceitos 

implícitos de virtualização e compartilhamento de recursos. 

Para Souza et.al. (2009), a computação em nuvem apresenta diversas vantagens, 

porém vários desafios ainda devem ser superados como a segurança, gerenciamento de dados, 

autonomia, disponibilidade de serviços, escalabilidade e desempenho.  

O licenciamento de softwares também é citado por Souza et.al. (2009) como desafio a 

ser superado, uma vez que “a computação em nuvem tem uma abordagem mais aplicada aos 

negócios e relacionada ao custo”. Integração de serviços e padronização também foram 

lembrados como grandes desafios para os desenvolvedores. 

2.5 GERENCIADORES DE NUVEM 

Atualmente, existem várias soluções para implantação de um ambiente de computação 

em nuvem na modalidade IaaS. Nas sessões seguintes, serão apresentadas as principais 

ferramentas de código aberto utilizadas pelas empresas e desenvolvedores para construções de 

suas plataformas em nuvem. 

2.5.1 OpenNebula 

O OpenNebula é um conjunto de ferramentas de código aberto para implantação de 

computação em nuvem na modalidade IaaS, oferecendo diversos recursos e soluções que 

facilitam e flexibilizam o gerenciamento completo de infraestruturas virtualizadas. 

Segundo a fundação OpenNebula, sua infraestrutura pode ser usada, principalmente, 

como uma plataforma para gerenciar sua infraestrutura virtualizada no datacenter ou cluster, 

que é normalmente citado como nuvem privada.  
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Analisando a documentação oficial do OpenNebula, é informado suporte à nuvens 

híbridas para combinar infraestrutura local com infraestrutura baseada em nuvem pública, 

permitindo ambientes de hospedagem altamente escaláveis. Oferece ainda suporte para 

nuvens públicas fornecendo interfaces de gerenciamento de nuvem, expondo assim, sua 

funcionalidade para a máquina virtual, armazenamento e gerenciamento de rede. 

Segundo Vitti (2012), o OpenNebula oferece uma interface compatível com as 

interfaces EC2 Query e vCloud, largamente utilizadas e consideradas padrões quando se trata 

de serviços para nuvem. Inclui também, recursos para integração, gerenciamento, 

escalabilidade, segurança e contabilidade. 

Vitti (2012), enfatiza ainda a interoperabilidade, padronização e portabilidade, 

fornecendo aos usuários e administradores da nuvem a possibilidade de escolha entre diversas 

interfaces e hipervisores (Xen, KVM e VMware ESX), além de possuir uma arquitetura 

flexível que pode acomodar hardwares múltiplos e combinações diferentes de software. 

Segundo o OpenNebula a ferramenta pode ser instalada em qualquer distribuição 

GNU Linux a partir do seu código fonte ou através dos repositórios oficiais de algumas 

distribuições específicas como Debian, OpenSUSE e Ubuntu. 

“Muitos dos seus recursos foram desenvolvidos para atender aos requisitos de casos de 

negócios de empresas lideres de diversos setores em computação em nuvem, tais como 

Reservoir, StratusLab, BonFIRE, or 4CaaSt. É considerada referência para a computação em 

nuvem em pesquisas de vários grandes projetos de infraestrutura.” (VITTI, 2012). Além de 

contar com uma rica documentação, abordando desde os requisitos mínimos, instalação e 

configuração dos servidores que abrigarão os serviços da nuvem OpenNebula. 

 

2.5.2  Eucalyptus 

O gerenciador Eucalyptus é um software de código aberto para a construção de nuvens 

privadas que são compatíveis com a Interface de programação de aplicativos de serviços Web 

Amazon (AWS APIs abreviatura de Amazon Web Services Application Programming 

Interface). Nossas pools (piscinas), ou seja variedade, de software de nuvem junta 

computação, rede e recursos de armazenamento dentro de seu ambiente de TI para criar sob 

demanda, o autoatendimento recursos de nuvem privada. 

Eucalyptus pode escalar dinamicamente para cima ou para baixo, dependendo de 

cargas de trabalho de aplicativos e é especialmente adequado para as nuvens empresariais, 
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entregando software pronto para a produção que suporta as APIs (Application Programming 

Interface – Interface de Programação de Aplicativos) da AWS (Amazon Web Services – 

Serviços de internet Amazon, padrão da indústria, incluindo EC2(Elastic Comput Cloud – 

Nuvem de computação elástica), S3(Simple Storage Service – Serviço de armazenamento 

único), EBS (Elastic Block Store – Loja de blocos elásticos), IAM (Identity and Access 

Management – Gerenciamento de Acesso e identificação), alto-escalonamento, 

balanceamento de carga elástico e monitoramento de nuvem. Os benefícios deste software de 

código aberto para nuvens privadas são escalabilidade altamente eficiente, organização, 

agilidade, maior confiança e controle de TI. 

Entre outras características, podemos citar armazenamento de objetos escalável, 

opções de aumento de rede, gerenciamento de nuvens hibridas, administração de contas, 

suporte a imagens de múltiplas máquinas, gerenciamento de hipervisores heterogêneos 

(VMware, Xen, KVM) e relatórios do uso da nuvem. 

2.5.3 OpenStack 

OpenStack é outro gerenciador de nuvem em ascensão, foi desenvolvido para 

implantar e gerenciar grandes redes de máquinas virtuais, pois possui escalabilidade e alta 

disponibilidade de infraestrutura. Permite a criação de nuvens privadas, hibridas e públicas 

que podem fornecer infraestrutura como serviço para os usuários. 

 A gestão desse gerenciador é realizado pela Fundação OpenStack, uma organização 

sem fins lucrativos que supervisiona todo o desenvolvimento do mesmo. 

 O Gerenciador OpenStack permite aos usuários implantar máquinas virtuais e outras 

instâncias que lidam com inúmeras tarefas para gerenciamento de um ambiente em nuvem.  

 Assim como outros gerenciadores citados acima, o OpenStack é livre, ou seja, 

qualquer pessoa pode acessar o código fonte e fazer alterações de acordo com a necessidade. 

Tendo assim muitos desenvolvedores espalhados por todo mundo, o que facilita as correções 

caso haja falhas no código. 

2.5.4 Análise comparativa entre os principais gerenciadores de nuvem 

Nesta sessão é apresentada uma análise comparativa entre os gerenciadores 

OpenNebula, Eucalyptus e OpenStack. Os resultados obtidos foram construídos em forma de 

tabela, apresentando os seguintes dados: interface, gerenciamento de energia, balanceamento 

de carga, rede, armazenamento, monitoramento, virtualização, integração e segurança.  

Onde, podem ser descritos da seguinte maneira: 
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a) Interface : avalia a forma de acesso às ferramentas;  

b) Balanceamento de carga: como cada ferramenta gerencia a distribuição de carga de 

trabalho entre os nodos e, se isto acontece; 

c) Rede – como cada ferramenta aborda os tipos de conexões com as máquinas virtuais; 

d) Armazenamento: trata dos sistemas de armazenamento utilizados por cada ferramenta; 

e) Monitoramento: analisa se tem a possibilidade de exercer algum tipo de monitoramento, 

como disponibilidade, uso computacional dos componentes da nuvem; 

f) Virtualização: avaliam os virtualizadores suportados em ambas as ferramentas; 

g) Segurança: avalia os tipos de segurança que podem ser empregadas nas ferramentas; 

h) Integração: busca avaliar as formas de integração com outros tipos de ferramentas de 

computação em nuvem; 

i) Documentação: Quantidade e qualidade da documentação disponibilizada pelas fontes 

oficiais. 

A tabela 1demostra as comparações entre as ferramentas analisadas onde foram 

utilizados os parâmetros: Bom, Regular e Excelente para avaliar os aspectos relatados 

anteriormente. 

 

Tabela 1: Análise compariva entre os gerenciadores de nuvem OpenNebula, Eucalyptus e OpenStack. 

Características OpenNebula Eucalyptus OpenStack 

Interface Excelente Excelente Excelente 

Gerenciamento de Energia Excelente Bom Regular 

Balanceamento de Carga Bom Bom Bom 

Rede Excelente Bom Bom 

Armazenamento Excelente Excelente Excelente 

Monitoramento Excelente Ruim Excelente 

Virtualização Bom Bom Bom 

Integração Bom Bom Bom 

Documentação Excelente Bom Regular 

Nesta tabela são apresentado os resultados obtidos após a comparação de parâmetros previamente definidos, que 

estão diretamente ligados aos desempenho das ferramentas e usabilidade da mesma. 

 

 Como resultado desta comparação, observou-se que a interface de acesso pode ser de 

duas formas nos três gerenciadores comparados, via SSH (Secure Shell) que é uma conexão 

segura entre o cliente e servidor ou através de web, por HTTP (Hyper-text Transfer Protocol – 

Protocolo de transferência de hiper-texto). 

O gerenciamento de energia tem como objetivo o redução do consumo de energia, 

característica importante quando se deseja redução de custo, o Eucalyptus usa o método de 
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suspensão de máquinas enquanto não estão sendo utilizadas, igualmente ao OpenNebula que 

utiliza o sistema CLUES (Cluster Energy Saving – Economia de energia do hospedeiro), além 

de também utilizar o UEC Power Management (Ubuntu Enterprise Cloud Power 

Management – Gerenciador de energia de nuvem empresarial Ubuntu), já o OpenStack 

apresentou soluções que funcionam somente com a utilização de processadores Intel Xeon. 

 O balanceamento de carga tem como objetivo a distribuição de tarefas a fim de 

aperfeiçoar a utilização de recursos, para realizar esse balanceamento a plataforma Eucalyptus 

emprega o Elastic Load Balancer(Balanceamento de carga elástico), ele divide imediatamente 

o tráfego em trânsito nas aplicações entre os nós do Cluster, por sua vez, o OpenNebula 

divide os nós da Cloud (nuvem). O OpenStack, utiliza o Quantum Network Load Balancing 

(Balanceamento de carga de rede quântica) para dividir a carga de processos entre os nós. 

 Na funcionalidade de rede, são exibidos os métodos de conexão entre os componentes 

de uma nuvem, onde é disponibilizado no Eucalyptus o método VLAN (Virtual Local Area 

Network – Rede virtual local) que permite dividir uma rede física em diversas redes lógicas e 

o método Bridge (Ponte), que permite conectar duas ou mais redes distintas. No gerenciador 

OpenStack, foi possível encontrar além do método VLAN, o método Open VSwitch que cria 

um switch virtual e encaminha o tráfego de máquinas virtuais dentro de um mesmo host. No 

OpenNebula é disponibilizado os três métodos de conexão entre os componentes da nuvem, 

VLAN, Bridge e Open VSwitch. 

 Apresentando diversas opções de formas de armazenamentos de imagens na nuvem, os 

três gerenciadores apresentaram compatibilidade com as ferramentas amplamente utilizadas 

no setor, como os métodos iSCSI (Internet Small Computer System Interface – Interface de 

Sistemas de computadores pequenos via internet) que é utilizado onde dados são armazenados 

em diversos hosts de uma rede, o NFS (Network File System – Sistemas de arquivo em redes) 

que é um sistemas de arquivos em que o diretório são compartilhados entre o diretório de uma 

rede e o LVM (Logical Volume Management – Gerenciador de volume lógico) que é usado 

para criar um grande disco virtual que pode conter mais de um dispositivo de armazenamento. 

  Para monitoramento dos recursos de rede, CPU (Central Processing Unit – Unidade 

Central de processamento), memória, HD (Hard-Disk – Disco rígido) e VMs (Virtual 

Machines – Máquinas Virtuais) o OpenNebula e OpenStack utilizam o Sunstone e Clavani, 

respectivamente, que são sistemas próprios para monitoramento de nuvem, enquanto que o 

Eucalyptus utiliza o sistema de terceiros para monitoramento. 
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No quesito integração, os três gerenciadores analisados, apresentam compatibilidade 

com o padrão Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud – Computação em nuvem 

elástica da Amazon). 

Os hypervisors (hipervisores), ferramenta que permite criar e gerenciar máquinas 

virtuais, compatíveis com as três plataformas são o Xen e KVM, o OpenNebula e Eucalyptus 

ainda fornecem compatibilidade com o hivisor VMware, enquanto que o OpenStack oferece 

suporte ao Hyper-V. 

Em relação à documentação o OpenNebula se destaca, com uma rica documentação 

para todas as suas versões, abrangendo formas de instalação em diferentes sistemas 

operacionais e diferentes hypervisors. Eucalyptus e OpenStack possuem documentação mais 

limitada na página web oficial, forçando os usuários a buscarem informações em fóruns 

oficiais ou não.  

 

2.5.5 Outros gerenciadores de nuvem 

Existem outros gerenciadores de nuvem de código aberto como o CloudStack, que 

permite criar nuvens pública e privadas, além de ter uma interface gráfica onde o 

administrador consegue gerenciar a capacidade de computação, armazenamento, e recursos de 

rede presentes no datacenter. 

Outra solução, porém focada na computação científica é o Nimbus, utilizado para a 

Infraestrutura como Serviço. O Nimbus consegue arrecadar recursos remotos e gerencia-los 

localmente, ou seja, configurar, implementar máquinas virtuais, monitorar, entre outras ações.  
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Diversas empresas estão arquitetando e construindo suas próprias nuvens, embora a 

nuvem privada não apresente economia de recursos tão acentuada a curto prazo, como na 

nuvem pública, a longo prazo este modelo de computação continua atrativo. 

Empresas como o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), já 

migraram sua infraestrutura para o modelo baseado em nuvem, segundo o próprio órgão a 

nuvem foi totalmente desenvolvida utilizando plataforma de código aberto, e já conseguem 

entregar infraestrutura e software como serviço aos demais órgãos do setor público federal. 

Segundo Mazoni, presidente do Serpro, um dos projetos da nuvem privada do Serpro 

tem como objetivo permitir que todos os servidores públicos federais tenham acesso a seus 

ambientes de trabalho a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel (tablet, por 

exemplo). 

Mazoni durante participação no Congresso de Informática e Telecomunicações Sucesu 

(Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações) em 2013, apresentou os 

principais desafios tecnológicos para a implantação da nuvem: “ter bons arquitetos para sua 

estrutura, integrar o modelo de nuvem com o modelo atual e estabelecer modelos de 

transbordo entre nuvens diferentes, sejam de governo ou privadas”. 

Outra empresa do setor público a adotar a computação em nuvem foi a Caixa 

Econômica Federal. “Com a mudança para a nuvem, o acesso à intranet CAIXA ficou mais 

rápido e mais estável”, afirmou o gerente-executivo da CAIXA, Paulo Maia, durante o 

Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras (CIAB-

Febraban). 

Segundo Paulo Maia, “a utilização do cloud computing tem permitido que os 

equipamentos fiquem com mais memória disponível para o armazenamento das informações.” 

Anteriormente, informou ele, os dados eram guardados no desktop e nos pequenos servidores. 

Agora os dados são armazenados virtualmente, na nuvem, no datacenter, em Brasília. Ele 

informou que está em construção um novo polo de tecnologia para armazenar as informações 

dos servidores. 

Na avaliação de Paulo Maia, “o cloud computing é como a internet no início. Todo 

mundo tinha medo de entrar na rede. E hoje é um caminho sem volta”. Ele acrescentou ainda 

que a ferramenta gera redução de custos além de facilitar e melhorar o acesso por parte de 

seus colaboradores. 
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No setor educacional a USP (Universidade de São Paulo) criou um dos maiores 

ambientes em nuvens na América Latina. Segundo a USP o projeto custou cerca de R$ 200 

milhões de reais. No entanto, pode representar uma grande economia a longo prazo, pois 

reduz a necessidade de gastos com compra de equipamentos, manutenção, consumo de 

energia elétrica e de água, além de investimentos em segurança patrimonial, espaço físico e 

recursos humanos. 

O projeto começou a ser desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia de 

Informação da USP no ano de 2010, com objetivo de criar servidores virtuais que auxiliassem 

na gestão de TI da Universidade. O sistema facilita o monitoramento e o gerenciamento dos 

servidores, o controle dos backups e o dimensionamento da real necessidade de 

processamento e armazenamento de cada Unidade, eliminando gastos com equipamentos 

ociosos, segundo o portal USP. 

“O desafio, como proposto inicialmente, era preparar uma infraestrutura de data center 

estável, seguro e escalável para suportar as demandas administrativas, educacionais e de 

pesquisa. A ideia era prover serviços por meio de uma interface web, para que as unidades, 

departamentos e laboratórios pudessem gerir servidores, storage e rede através de um portal”, 

relata Cyrano Rizzo, gerente de infraestrutura de TI corporativa e de computação em nuvem 

da USP. 

O projeto da Nuvem USP foi o vencedor do prêmio internacional Citrix Innovation 

Award 2013, única representante latino-americana no prêmio, que teve como finalistas o 

Hospital Infantil de Miami, nos EUA, e a multinacional Essar Group, de Mumbai, na Índia.  A 

USP foi reconhecida como fornecedora de “uma experiência educacional de excelência 

mundial para uma nova geração de estudantes” pela Citrix, uma das maiores empresas de 

serviços em Tecnologia da Informação no mundo. 
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4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Apesar das aparentes vantagens no uso da computação em nuvem, existem fatores que 

indicam que este modelo não é o ideal para algumas modalidades de serviços. Pontuar os 

possíveis benefícios e limitações da implantação da nuvem é de extrema importância para 

obter uma abordagem sistêmica do modelo proposto. 

4.1 VANTAGENS 

Diferente dos datacenters físicos tradicionais implantados no local, onde aplicativos 

são vinculados a um servidor estático, os modelos de nuvem privada oferecem custo reduzido 

e maior agilidade comercial, eficiência e escalabilidade.  

Entre as empresas que podem escolher entre modelos de nuvens públicas, híbridas ou 

privadas, muitas preferem as privadas, pois esse modelo pode lidar com suas preocupações 

envolvendo segurança, conformidade e políticas.  

De acordo com a pesquisa sobre computação em nuvem da CSO, empresa focada em 

notícias, análise e pesquisa sobre áreas tecnológicas, de 2012, 23% dos entrevistados disseram 

que suas empresas possuíam informações presentes nas nuvens privadas. Isso torna as nuvens 

privadas o modelo de computação em nuvem mais popular, com o modelo híbrido vindo em 

segundo lugar com 11%. 

Entre as vantagens técnicas podemos destacam-se a disponibilidade da informação, 

uma vez que os dados contidos na nuvem estão acessíveis em qualquer lugar e a qualquer 

momento, através de conexão banda-larga de internet. 

Escalabilidade é outro ponto de destaque que faz com que muitas empresas migrem 

para a nuvem, pois possibilita ao usuário ou fornecedor, de acordo com sua necessidade, 

provisionar recursos como memória, armazenamento e processamento. 

Focando em nuvem privadas, algumas outras vantagens podem ser notadas, como por 

exemplo, o fato da infraestrutura da nuvem ser planejada visando a necessidade da empresa, 

podendo ser abordada as características particulares da mesma. Agilidade nos processos de 

acesso e disposição das informações, gerando assim redução no tempo de entrega dos 

serviços. 

Com a nuvem privada, existe também um controle maior sobre as pessoas que podem 

acessar a nuvem ou contra tentativas de invasão, considerando que nuvens privadas ficam 

“atrás” do firewall da organização. 
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O gerenciamento da nuvem fica totalmente por conta do departamento de TI ou do 

proprietário, podendo organizar e alterar sua estrutura, sem estar atrelado a terceiros ou 

disponibilidade do fornecedor de nuvem. 

4.2 DESVANTAGENS 

Assim como outras tecnologias, a computação em nuvem também possui suas 

desvantagens, pode-se citar por exemplo, a vulnerabilidade dos dados, pelos dados estarem 

online, corre-se sempre o risco da tentativa de invasões ou roubo de dados, ainda envolvendo 

segurança dos dados podemos ressaltar que, como os dados estão armazenados na “nuvem”, 

se esta parar de funcionar, pode ocorrer eventualmente, a perca dos dados do sistema. 

A dependência de uma conexão de alta velocidade para acessar a nuvem, pode ser uma 

dificuldade encontrada por alguns usuários para acessar o sistema provisionado na nuvem. Há 

também a limitação no desenvolvimento de aplicações mais complexas, esta limitação técnica 

deve-se ao fato de que não é possível desenvolver softwares que processe a informação fora 

da nuvem. 

Dentre as desvantagens particulares da nuvem privada destaca-se o fato de que, por ser 

mantida, totalmente, na infraestrutura interna da empresa, a redução de custos não se 

apresenta acentuada como na solução de nuvem pública, e quando houver necessidade de 

maior segurança, o investimento para aquisição de métodos mais seguros de proteção de rede, 

pode requerer alto investimento financeiro. 
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5 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

Para apresentar de forma clara e estruturada a relevância de se adotar o modelo de 

computação em nuvem dentro do campus São João Evangelista, deve-se identificar vantagens 

e desvantagens inerentes ao presente conceito. 

Para realização desta pesquisa, será utilizada prioritariamente a coleta de dados em 

forma de documentação indireta, que segundo (Andrade 2007), se trata de fontes oriundas de 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Onde será analisadas e comparadas às ferramentas necessárias para criação da nuvem, 

e assim, analisar qual o serviço que melhor atenda às necessidades do IFMG-SJE, no que se 

refere ao desenvolvimento e criação de uma infraestrutura baseada no conceito de nuvem. 

Para desenvolvimento e criação da nuvem privada, foram utilizados três 

computadores, sendo um computador front-end, que tem a função de gerenciar a nuvem, e 

outros dois computadores classificados como “nodes”, que têm a função de realizar a 

virtualização das máquinas virtuais contidas na nuvem. Os computadores utilizados possuem 

as seguintes especificações descritas tabela 2, que segue abaixo: 

 

Tabela 2: Descrição dos computadores utilizados para criação da nuvem. 

 Front-end KVM01 KVM02 

Processador 

AMD A8-5500B APU 

with Radeon(tm) HD 

Graphics 

Intel(R) Core(TM) i7-

4770 CPU @ 3.40GHz 

AMD Phenom(tm) II X4 

B93 Processor 

OS 
Ubuntu Server 14.04.1 

LTS 

Ubuntu Server 14.04.1 

LTS 

Ubuntu Server 14.04.1 

LTS 

RAM 4GB 8GB 4GB 

Armazenamento 500GB 1TB 500GB 

Nesta tabela é informado dados relativo ao processador relativo à cada máquina utilizada, bem como o sistema 

operacional base, quantidade de memória RAM e disco rígido disponíveis. 

 

Para a criação da nuvem, foi seguido o guia rápido de instalação do OpenNebula 4.8 

no Ubuntu 14.04 e hypervisor KVM. Estes passos podem ser conferidos no Apêndice A. 

Também foi acrescentado ao documento, as dificuldades e soluções adotadas para 

contornar as dificuldades encontradas durante a instalação dos pacotes e configuração das 

funcionalidades do OpenNebula e OpenNebula Sunstone. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS 

Neste capítulo serão exibidos os resultados obtidos na realização deste trabalho. 

Especificamente, os resultados obtidos na execução dos comando no OpenNebula na criação 

dos ambientes apresentados anteriormente. 

6.1 COMANDOS OPENNEBULA 

O OpenNebula além da interface gráfica Sunstone oferece também comandos para 

interação com sua nuvem, estes comandos são listados a seguir com uma breve descrição 

sobre sua funcionalidade. 

a) onecluster: Este comando permite ao usuário gerenciar hosts no servidor. Ele 

permite criar, excluir, controlar e gerenciar Cluster e listar os hosts contidos no 

Cluster; 

b) onehost: Este comando permite ao usuário gerenciar hosts no servidor OpenNebula 

(front-end). Ele fornece a funcionalidade de adicionar, excluir, controlar um 

determinado host ou listar todos os hosts disponíveis na nuvem; 

c) onevnet: Este comando permite ao usuário gerenciar redes virtuais no servidor 

OpenNebula (front-end). Ele fornece a funcionalidade de adicionar, excluir e 

monitorar uma determinada rede virtual; 

d) onevm: Este comando permite ao usuário gerenciar máquinas virtuais no 

OpenNebula. O usuário pode implantar, migrar e controlar uma máquina virtual; 

6.2  RESULTADOS OBTIDOS COM A CRIAÇÃO DA NUVEM PRIVADA 

Com a criação da nuvem privada, seguindo os comandos do apêndice A, para criar a 

infraestrutura básica de uma nuvem e, posteriormente, integrando recursos à mesma, 

obtivemos os resultados que são mostrados abaixo: 

6.2.1 Cluster 

A criação de um Cluster que atualmente abriga os dois hosts contidos na nuvem, e 

futuramente com a adição de mais hosts, fará com que todos os recursos alocados na nuvem 

trabalhem de forma distribuída, ou seja, quando dois ou mais computadores trabalham de 

forma descentralizada e paralela, com o objetivo de concluir uma tarefa comum. 
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6.2.2 Host (Hospedeiro) 

Na interface gráfica do Sunstone, é possível ver a relação de hosts criados, como é 

possível ver na imagem 2 a seguir: 

Figura 2: Relação de hosts contidos no cluster “OneCluster” 

 
Fonte: Capturada pelo autor 

Onde ID é o código de identificação do host pelo OpenNebula, o Name corresponde 

ao nome do host no servidor DNS, cujo sistema vai utilizar para identificação na rede que 

hospeda o Front-End e os nodes. 

Além do Cluster que os hosts estão acoplados, RVMs são os números de máquinas 

virtuais que estão presentes no host, em “Allocated CPU” é possível ver o total de CPU, a 

quantidade usada e o percentual em uso, enquanto que em “Allocated MEM” é possível ver os 

mesmos dados, porém referente à memória RAM disponível. 

Por ultimo é exibido o Status, que informa a situação do host no determinado 

momento, sendo que as possíveis saídas são, INIT (estado inicial para hosts habilitados), 

UPDATE (Monitorando um hospedeiro saudável), ON (Host tem sido monitorado com 

sucesso), ERR (Um erro ocorreu enquanto monitorava o host), OFF (Host desabilitado) e 

RETRY (Monitorando um host em estado de erro). 

Com a execução do comando onehost show <host_id> é retomado o detalhamento das 

configurações do host, como pode ser observado no quadro 1. 

Quadro 1: Demonstração do resultado do comando onehost show <host_id> 

oneadmin@one-server:/home/local$ onehost show 0 

HOST 0 INFORMATION 

ID                    : 0 

NAME                  : kvm01.sjedc.local 

CLUSTER               : OneCluster 

STATE                 : MONITORED 

IM_MAD                : kvm 

VM_MAD                : kvm 

VN_MAD                : dummy 

LAST MONITORING TIME  : 10/22 23:47:19 

 

HOST SHARES 

TOTAL MEM             : 7.7G 

USED MEM (REAL)       : 416.6M 

USED MEM (ALLOCATED)  : 4G 

TOTAL CPU             : 800 

USED CPU (REAL)       : 752 

USED CPU (ALLOCATED)  : 700 
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RUNNING VMS           : 4 

 

MONITORING INFORMATION 

ARCH="x86_64" 

CPUSPEED="800" 

HOSTNAME="kvm01" 

HYPERVISOR="kvm" 

MODELNAME="Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz" 

NETRX="30113233464" 

NETTX="13910983667" 

RESERVED_CPU="" 

RESERVED_MEM="" 

VERSION="4.8.0" 

Fonte: Capturada pelo autor. 

 

Através da interface do Sunstone é possível ainda obter o monitoramento de 

determinado host através de gráfico, onde é mostrado o uso de CPU e memória, como 

mostrado na figura 3. 

Figura 3: Monitoramento de CPU e Memória através de gráficos via interface Sunstone. 

 

Fonte: Capturada pelo autor 

6.2.3 Rede virtuais 

Para se obter as redes virtuais criadas é necessário executar o comando onevnet list, ou 

interagir através da interface gráfica, onde é possível criar redes virtuais, com poucos cliques, 

bastando especificar no mínimo um nome, uma bridge (ponte) entre a rede física e a virtual, 

endereço de IP (Internet Protocol – Protocolo de internet) inicial e quantidade de IP que esta 

faixa poderá armazenar, e se desejar, é possível inserir informações como endereço e máscara 

de rede, gateway, DNS (Domain Name System – Sistema de nomes de domínio). 

6.2.4 Maquinas virtuais 

Para listar as máquinas virtuais criadas hospedadas na nuvem, é necessário executar o 

comando onevm list, ou através da interface gráfica, ir na opção “Máquinas virtuais”, dentro 

da categoria “Recursos Virtuais”, sendo retornado a lista de todos as máquinas instanciadas 

nos hosts. Onde é listado o ID da máquina, o proprietário, grupo no qual ela está inserida, o 

nome, status, host, endereço de IP correspondente a ela, e a opção VNC (Virtual Network 

Computing – Computação em redes virtuais) que é um protocolo desenhado para possibilitar 
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interfaces gráficas remotas. Através deste protocolo um usuário pode conectar-se a um 

computador ou máquina virtual remotamente, e utilizar suas funcionalidades visuais como se 

estivesse manuseando o computador diretamente. 

Podemos ver na figura 4 a seguir, a captura de tela da opção “Máquinas Virtuais” 

através da interface gráfica Sunstone. 

Figura 4: Lista de máquinas virtuais criadas na nuvem. 

 

Fonte: Capturada pelo autor 

 

6.2.5 Controle de acesso e usuários 

A gerenciador OpenNebula oferece uma poderosa ferramenta para controle de acesso 

à plataforma de nuvem, através da criação de credencias de acesso, o administrador do serviço 

poderá gerenciar as áreas que grupos de usuários ou usuários específicos terão acesso e/ou 

poderá manusear. 

Dentre as opções pode-se destacar o controle de usuários que terão autorização para 

criação, gerenciamento, utilização e/ou administração dos recursos da nuvem, como hosts, 

redes virtuais, máquinas virtuais, por exemplo, fornecendo assim, maior controle ao 

administrador sobre o monitoramento e controle dos recursos computacionais oferecidos pela 

nuvem. 
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7 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram abordados os conceitos de computação em nuvem e apresentado 

ferramentas para a criação e gerenciamento de nuvens privadas com foco em infraestrutura 

como serviço. 

Com a comparação das principais ferramentas disponibilizadas no mercado, obteve-se 

uma analise concisa das características individuais de cada gerenciador de nuvem. Após 

análise, chegou-se à conclusão que o gerenciador OpenNebula consegue entregar de forma 

eficiente os serviços requeridos pelo departamento de TI, oferecendo além de poderosas 

soluções para gerenciamento de nuvem e disponibilização de máquinas virtuais, uma interface 

minimalista e agradável ao usuário e uma rica documentação para consulta. 

Foi criada a primeira infraestrutura de nuvem privada totalmente mantida 

departamento de tecnologia do campus, dando inicio à possibilidade de já iniciar a entrega de 

infraestrutura como serviço aos usuários que possam necessitar, como por exemplo, 

disponibilização de máquinas e redes virtuais para a disciplina de redes de computadores. 

Esta monografia deixa ainda como possibilidade de trabalhos futuros, a ampliação e 

manutenção na infraestrutura deixada como legado, assim como a criação e disponibilização 

de serviços que agreguem valor à plataforma e ao campus. 

Podemos concluir com o presente exporto que com a realização deste trabalho, ficou 

notório as vantagens que a adoção do conceito de computação em nuvem pode trazer para o 

Departamento de Tecnologia da Informação, assim como para os usuários que dependem da 

infraestrutura disponibilizada pelo campus para efetuarem suas tarefas. 
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APÊNDICE A – INÍCIO RÁPIDO – OPENNEBULA 4.8 NO UBUNTU 14.04 E 

KVM  

Guia de Referência: Utilizando o OpenNebula 4.8 no Ubuntu 14.04 e KVM 

 

O objetivo deste guia é fornecer aos usuários um passo a passo para instalar 

OpenNebula usando o Ubuntu 14.04 como sistema operacional e KVM como o hypervisor.  

Depois de seguir este guia, os usuários terão uma versão OpenNebula para trabalhar 

com interface gráfica (SunStone), pelo menos um hypervisor (host) e uma máquina virtual em 

execução. Isso é útil no momento da criação de nuvens piloto, para testar rapidamente novas 

funcionalidades e servirá como modelo da implantação de base para construir uma grande 

infra-estrutura.  

Durante toda a instalação há dois papéis distintos: Frontend e Nodes. O servidor 

frontend executará os serviços OpenNebula, e os Nodes serão utilizados para executar as 

máquinas virtuais. Não é possível seguir este guia com apenas um host combinando os papéis 

de Frontend e Nodes em um único servidor. No entanto, recomenda-se executar máquinas 

virtuais em hosts com extensões de virtualização. 

Para testar se o seu host suporta extensões de virtualização, execute: 

grep -E 'svm|vmx' /proc/cpuinfo 

Se você não obtiver nenhuma resposta, provavelmente não há extensões de 

virtualização suportadas ou habilitadas em seu Servidor. 

Apresentação do Pacote: 

opennebula-common: Fornece os arquivos comuns e de Usuário. 

ruby-opennebula: Todas as bibliotecas do Ruby. 

opennebula-node: Prepara um Nó como um opennebula-node 

opennebula-sunstone: Interface para Web. 

opennebula-tools: Interface de linha de comando. 

opennebula-gate: Servidor que permite a comunicação entre as VMs e OpenNebula. 

opennebula-flow: Gerencia os serviços e a elasticidade. 

libopennebula-java: Ligações da linguagem Java com a API do OpenNebula. 

opennebula: Processo (serviço) do OpenNebula. 

PASSO 1: INSTALAÇÃO NO FRONTEND  
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NOTA: Os comandos aqui apresentados, que iniciam por # significa que devem ser 

executados com o privilégio de super-usuário root. E os comandos iniciados por $ devem ser 

executados como usuário oneadmin. 

1.1. Instale o armazenamento 

Adicione o repositório do OpenNebula: 

# wget -q -O- http://downloads.opennebula.org/repo/Ubuntu/repo.key | apt-key add - 

# echo "deb http://downloads.opennebula.org/repo/4.8/Ubuntu/14.04/ stable 

opennebula" \ 

    > /etc/apt/sources.list.d/opennebula.list 

 

1.2. Instale os pacotes necessários 

# apt-get update 

# apt-get install opennebula opennebula-sunstone nfs-kernel-server 

 

Nota Técnica: Após executar o comando apt-get update verifique se consta na lista 

atualizada de repositórios, o repositório referente ao opennebula, em caso negativo, deve-se 

retornar ao passo 1.1 inserindo o repositório manualmente, editando o arquivo source.list 

com seu editor preferencial. 

 

1.3. Configure e inicie os serviços 

Há dois processos principais que devem ser iniciados, o serviço principal (daemon) do 

OpenNebula: oned e a interface gráfica de usuário: sunstone. 

 

Por padrão o sunstone escuta somente na interface loopback, por razões de segurança. 

Para alterá-lo edite /etc/one/sunstone-server.conf e mude o parâmetro: host: 127.0.0.1 

para: host: 0.0.0.0 

 

Agora é necessário reiniciar o Sunstone: 

# /etc/init.d/opennebula-sunstone restart 

1.4. Configure o NFS 

Exporte /var/lib/one/ do frontend para os nodes. Para fazer isso, adicione a seguinte 

linha ao arquivo /etc/exports no frontend: 

# /var/lib/one/ *(rw,sync,no_subtree_check,root_squash) 

Atualize os pontos de exportação do NFS executando: 

# service nfs-kernel-server restart 
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1.5. Configure a chave pública do SSH 

O OpenNebula precisa acessar por SSH, sem senha, a partir de qualquer nó (incluindo 

o frontend) para qualquer outro nó. 

Para isto, execute os seguintes comandos: 

# su - oneadmin 

$ cp ~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys 

Nota Técnica: Se após a efetivação destes comandos acima não for permitido o acesso sem 

senha aos nodes, deve-se copiar o conteúdo da chave pública do frontEnd /.ssh/id_rsa.pub e 

inserir no arquivo de chaves autorizadas do nó: ~/.ssh/authorized_keys; 

Adicione o seguinte trecho ao arquivo ~/.ssh/config então, ele não solicitará que se 

adicione as chaves no arquivo known_hosts 

Comando para adicionar o trecho: 

$ cat << EOT > ~/.ssh/config 

Trecho a ser adicionado: 

Host * 

    StrictHostKeyChecking no 

    UserKnownHostsFile /dev/null 

EOT 

Comando para a mudança de permissões no diretório:  

$ chmod 600 ~/.ssh/config 

Nota Técnica: Caso o servidor DNS não consiga resolver os nomes, adicione manualmente, 

ao arquivo /etc/hosts a lista de nós para que o FrontEnd consulte o endereço IP e assim 

efetue o acesso. 

 

PASSO 2. INSTALAÇÃO NOS NÓS (NODES) 

2.1. Instale o armazenamento 

Adicione o repositório do OpenNebula: 

# wget -q -O- http://downloads.opennebula.org/repo/Ubuntu/repo.key | apt-key add - 

# echo "deb http://downloads.opennebula.org/4.8/repo/Ubuntu/14.04 stable 

opennebula" > \ 

    /etc/apt/sources.list.d/opennebula.list 

2.2. Instale os pacotes necessários 

# apt-get update 

# apt-get install opennebula-node nfs-common bridge-utils 

Nota Técnica: Após executar o comando apt-get update verifique se consta na lista 

atualizada de repositórios, o repositório referente ao opennebula, em caso negativo, deve-se 
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retornar ao passo 1.1 inserindo o repositório manualmente, editando o arquivo source.list 

com seu editor preferencial. 

 

2.3. Configure a Rede 

NOTA: Faça o backup de todos os arquivos que serão modificados nesta seção, antes de fazer 

as alterações. 

 

É necessário que a sua interface principal, normalmente a eth0, esteja conectada à uma 

bridge. O nome da bridge deve ser o mesmo em todos os nós. 

Se você estiver usando um endereço IP estático, use este outro modelo: 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

auto br0 

iface br0 inet static 

        address 172.16.0.150 

        network 172.16.0.0 

        netmask 255.255.248.0 

        broadcast 172.16.7.255 

        gateway 172.16.0.6 

        bridge_ports eth0 

        bridge_fd 9 

        bridge_hello 2 

        bridge_maxage 12 

        bridge_stp off 

 

Após estas alterações, reinicie o serviço de rede: 

# /etc/init.d/networking restart 

 

2.4. Configure o serviço NFS 

Monte a exportação dos armazenamentos de dados. Adicionando o seguinte trecho ao 

seu arquivo /etc/fstab. 

172.16.0.42:/var/lib/one/ /var/lib/one/  nfs 

soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,noauto 

Monte o compartilhamento NFS: 

# mount /var/lib/one/ 

 

Se o comando acima falhar ou travar, pode ser devido a um problema no firewall. 
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2.5. Configure o Qemu 

O usuário oneadmin deve ser capaz de gerenciar o serviço libvirt na condição de root: 

# cat << EOT > /etc/libvirt/qemu.conf 

user  = "oneadmin" 

group = "oneadmin" 

dynamic_ownership = 0 

EOT 

Reinicie o libvirt para aplicar estas alterações: 

# service libvirt-bin restart 

PASSO 3. USO BÁSICO 

NOTA: Todas as operações, nesta seção, podem ser feitas usando o Sunstone, ao invés da 

linha de comando. Então abra o seu browser e busque o endereço: http://172.16.0.42:9869. 

 

A senha padrão para o usuário oneadmin pode ser encontrada no arquivo 

~/.one/one_auth a qual é gerada randomicamente em cada instalação. 

 

 

Imagem XX – Dashboard do Serviço OpenNebula. 

 

Para interagir com o OpenNebula, você tem que fazê-lo a partir da conta oneadmin no 

frontend. Vamos assumir que todos os comandos a seguir serão realizados a partir dessa 

conta. Para iniciar a sessão como oneadmin execute su - oneadmin. 
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3.1. Adicionando um Host 

Para iniciar a execução das VMs, você deve primeiramente registrar um Nó no 

OpenNebula. 

Execute este comando para cada um de seus nós. Substitua localhost com o nome de 

seu nó. 

$ onehost create localhost -i kvm -v kvm -n dummy 

 

 

Execute onehost list até que o host apareça ativado. Se houver falha, você 

provavelmente tem algo de errado na sua configuração do ssh. Veja conteúdo do arquivo 

/var/log/one/oned.log. 

 

3.2. Adicionado recursos virtuais 

Uma vez que o host esteja funcional, você precisa criar uma rede, uma imagem e um 

modelo de máquina virtual. 

Para criar redes é necessário criar, primeiramente, um arquivo modelo de rede: 

mynetwork.one que contém: 

NAME = "private" 

 

BRIDGE = br0 

 

AR = [ 

    TYPE = IP4, 

    IP = 192.168.0.100, 

    SIZE = 3 

] 

NOTA: Substitua a faixa de endereços com IPs livres em sua rede de hosts. Você pode 

adicionar mais de uma faixa de endereços. 

Agora podemos avançar e criar os recursos no OpenNebula: 

$ onevnet create mynetwork.one 

 

$ oneimage create --name "CentOS-6.5_x86_64" \ 

    --path "http://appliances.c12g.com/CentOS-6.5/centos6.5.qcow2.gz" \ 

    --driver qcow2 \ 

    --datastore default 
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$ onetemplate create --name "CentOS-6.5" --cpu 1 --vcpu 1 --memory 512 \ 

    --arch x86_64 --disk "CentOS-6.5_x86_64" --nic "private" --vnc \ 

    --ssh 

Você deve aguarda até que a imagem esteja pronta pra uso. Acompanhe o seu estado 

executando o comando oneimage list. 

A fim de adicionar dinamicamente as chaves SSH para as máquinas virtuais, temos de 

acrescentar a nossa chave ssh para o modelo do usuário, editando o modelo de usuário: 

$ EDITOR=vi oneuser update oneadmin 

Adicione uma nova linha como a seguinte para o modelo: 

SSH_PUBLIC_KEY="ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANBWTQmm4Gt..." 

Substitua o valor da chave acima com o valor da saída do comando: cat 

~/.ssh/id_dsa.pub. 

 

3.3. Executando uma Máquina Virtual (VM) 

Para executar uma máquina virtual (VM), você precisa instanciar um modelo: 

$ onetemplate instantiate "CentOS-6.5" --name "Minha VM Modelo" 

Execute onevm list e observe a máquina virtual mudando de estado PENDING para 

PROLOG e para RUNNING. Se a VM falhar, verifique o motivo no arquivo de log: 

/var/log/one/<VM_ID>/vm.log. 

 


