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Resumo:  

O poder de processamento presente nos sistemas embarcados 

modernos permite a adoção de técnicas de virtualização. Juntamente 
com os ganhos em redução de custo e melhor utilização dos recursos, 

como por exemplo uma melhor utilização do processador, a 
virtualização possibilita a co-execução de diferentes sistemas 

operacionais em um processador, sejam eles sistemas operacionais de 
tempo real (RTOS) e/ou de propósito geral (GPOS). A implementação 

da técnica de virtualização esta baseada em um módulo de software 
denominado hypervisor. 

Devido a complexidade de se desenvolver uma nova camada de 
virtualização especialmente projetada para sistemas embarcados, 

muitos autores propuseram modificações em sistemas de virtualização 
que são largamente empregados em servidores na nuvem para melhor 

adapta-los às necessidades dos sistemas embarcados. Contudo, a 
utilização de memória e os requisitos temporais de alguns dispositivos 

embarcados requerem abordagens diferentes daquelas utilizadas em 
servidores. Além disso, a atual tendência de utilização de virtualização 

nos dispositivos projetados para a internet das coisas (do inglês 
Internet of Things - IoT) aumentou o desafio por hypervisors mais 

eficientes, em termos de memória e processamento. Estes fatores 
motivaram o surgimento de diversos hypervisors especialmente 

projetados para atender os requisitos dos atuais sistemas embarcados. 

Nesta tese, investigou-se como a virtualização embarcada pode ser 
melhorada a partir de seu estado atual de desenvolvimento para 

atender as necessidades dos sistemas embarcados atuais. Como 
resultado, propõe-se um modelo de virtualização capaz de agregar os 

diferentes aspectos exigidos pelos sistemas embarcados. O modelo 



combina virtualização completa e para-virtualização em uma camada 

de virtualização híbrida, além da utilização de virtualização assistida 
por hardware. Uma implementação baseada neste modelo é 

apresentada e avaliada. Os resultados mostram que o hypervisor 

resultante possui requisitos de memória compatíveis com os dipositivos 
projetados para IoT. Ainda, GPOSs and RTOS podem ser executados 

mantendo-se o isolamento temporal entre eles e com o baixo impacto 
no desempenho. 


