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Existem muitos sistemas de virtualização, e já mos-
tramos diversos deles aqui na Revista PnP. O estudo mais
completo pode ser encontrado na edição nº 7, no artigo “Cri-
ando máquinas virtuais com o Vmware”. Este texto explica
os conceitos principais da virtualização, para que ela serve,
os sistemas disponíveis e mostra como utilizar o Vmware
Server no Windows e no Linux para criar máquinas virtu-
ais rodando simultaneamente Windows e Linux. Posterior-
mente, na edição nº 14 publicamos mais um artigo sobre  vir-
tualização, desta vez com o VirtualBox que é uma outra so-
lução gratuita interessante, por ser um sistema de virtuali-
zação mais simples de instalar e de configurar.

Desta vez abordaremos novamente a virtualização
com o Vmware Server. Ocorre que a versão 2 trouxe gran-
des mudanças em relação à versão 1 que mostramos na Re-
vista PnP nº 7, em especial quanto à interface de adminis-
tração. Anteriormente o gerenciamento era feito por um soft-
ware local, enquanto que na versão 2 toda a administração e
até as máquinas virtuais rodam numa interface web em Java,
que permite gerenciar e acessar as máquinas virtuais a par-
tir de outros micros tanto da rede local quanto via internet.

O lado ruim da versatilidade e potência do Vmware
Server 2 é que aumentou a dificuldade de instalação e de
configuração. A versão 1 era relativamente simples, mas a
instalação da versão 2 não é tarefa para amadores. E a em-
presa, aparentemente, não fez muita questão de fornecer ma-
nuais claros e tutoriais precisos, talvez porque prefira con-
centrar esforços para melhorar as versões pagas. Nada con-
tra, afinal vivemos numa sociedade capitalista e um produ-

to como o Vmware necessita de grandes investimentos, por
isso é justo ter que pagar para usar algo tão interessante.

Entretanto, a empresa sempre disponibilizou gratui-
tamente versões de entrada de seus produtos. Mesmo o
Vmware Server que mostraremos aqui certamente vai aten-
der com sobra às necessidades da esmagadora maioria das
empresas pequenas e médias, trazendo interessantes vanta-
gens. E a instalação não fica assim tão complicada tendo
conhecimento das dicas que daremos a seguir neste artigo.

Vale a pena estudar esta técnica e adentrar no fabulo-
so mundo da virtualização, principalmente com um produto
tão fantástico como o Vmware Server, que tem um custo bas-
tante atraente – zero.

PORQUE USAR O VMWARE SERVER?

A empresa Vmware foi uma das primeiras a oferecer
sistemas de virtualização para computadores PC. Desde 1999
a ela oferece seu Vmware Workstation, que permite rodar
diversos computadores virtuais dentro de uma mesma má-
quina física (real). Devido ao pioneirismo e à qualidade de
seus produtos o Vmware ganhou parcela considerável do
mercado. Mesmo tendo surgido diversos concorrentes de
peso, continua entre os líderes de mercado e sendo usado em
larga escala, principalmente nos grandes datacenters.

Ao longo do tempo a empresa foi lançando diversas
versões de seus produtos, não apenas devido ao desenvolvi-
mento natural da tecnologia mas também para atender a
necessidades e a públicos diferentes.

A Vmware sempre teve por política disponibilizar gra-
tuitamente algumas versões de entrada para uso em peque-
nas instalações ou para que pessoas físicas e pequenas em-
presas possam conhecer e estudar o sistema. Por outro lado,
os produtos mais modernos e poderosos podem até ser ex-
perimentados de graça, mas depois devem ser pagos – e os
preços podem até assustar à primeira vista.

A virtualização de computadores está por toda parte,
sendo uma área que paga bem aos seus profissionais.
Conheça o popular Vmware Server, veja como ele
funciona, aprenda a se virar com ele. Tenha soluções
mais econômicas para a implantação de servidores e
de desktops, tanto para testes quanto para ambientes
de produção, e veja como o Vmware está sendo
substituido por versões ainda mais interessantes.


