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Εικονικοποίθςθ – Ζννοιεσ 
• Εικονική Μηχανή (Virtual Machine - VM): 

λογιςμικό προςομοίωςθσ ενόσ φυςικοφ 
ςυςτιματοσ (με πραγματικό/απτό υλικό) 

• Ελεγκτής Εικονικών Μηχανών (Virtual 
Machine Monitor - VMM) ή (Υπερ)επόπτης 
(Hypervisor): λογιςμικό το οποίο είναι 
υπεφκυνο για τθ δθμιουργία, διαχείριςθ και 
αςφαλι εκτζλεςθ των εικονικϊν μθχανϊν 

• Ελαιιαθηηθοί όροη:  

 Host, γηα ηο θσζηθό κετάλεκα 

 Guest, γηα ηο εηθοληθό κετάλεκα 
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Εικονικοποίθςθ 

• Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ πολλϊν 
εικονικών μηχανών ςε ζνα φυςικό μθχάνθμα. 

• Κάκε εικονικι μθχανι ζχει τθν ψευδαίςκθςθ 
ότι ζχει πλιρθ και αποκλειςτικι πρόςβαςθ 
ςτο υλικό του ςυςτιματοσ (εικονικι CPU 
(VCPU), εικονικι μνιμθ, εικονικζσ ςυςκευζσ). 

• Ο VMM εγγυάται αςφαλι πρόςβαςθ των 
εικονικϊν μθχανϊν ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ 
του ςυςτιματοσ. 
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Οφζλθ Εικονικοποίθςθσ (1) 

• Μείωςθ κόςτουσ/ενζργειασ 

– Π.χ. ςε datacenters: λιγότεροι φυςικοί servers 
φιλοξενοφν εικονικζσ μθχανζσ        μικρότερθ 
υποδομι, λιγότερεσ ανάγκεσ για ενζργεια 
λειτουργίασ/ψφξθσ. 

 

• Απομόνωςθ + προςταςία μεταξφ των 
εικονικϊν μθχανϊν 
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Οφζλθ Εικονικοποίθςθσ (2) 

 

• Ευκολότερθ ανάπτυξθ και δοκιμι εφαρμογϊν 
ςε διαφορετικά ΛΣ 

 

• Μεγαλφτερθ κλιμάκωςθ πλικουσ εικονικϊν 
μθχανϊν       ςυςτατικό ςτοιχείο του cloud 
computing 
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Οργάνωςθ ΛΣ (επανάλ.) 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 

Διεργαζία 1 

Υλικό 

Υλικό 

Υπηρεζίες ΛΣ 

Οδηγοί Σσζκεσών 

Διεργαζία 2 Διεργαζία 3 
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Οργάνωςθ ΛΣ (επανάλ.) 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 

Διεργαζία 1 

Υλικό 

Υλικό 

Υπηρεζίες ΛΣ 

Οδηγοί Σσζκεσών 

Διεργαζία 2 Διεργαζία 3 

κλήζεις  

ζσζηήμαηος 
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Οργάνωςθ VMM (1) 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 

VM1 

Υλικό Υλικό 

VMM 

VM2 VM3 
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Οργάνωςθ VMM (1) 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 

VM1 

Υλικό Υλικό 

VMM 

VM2 VM3 

• Ο VMM δίνει τθν ψευδαίςκθςθ ςτισ εικονικζσ 
μθχανζσ ότι εκτελοφνται ςτο φυςικό υλικό 
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Οργάνωςθ VMM (1) 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 

VM1 

Υλικό Υλικό 

VMM 

VM2 VM3 

• Ο VMM δίνει τθν ψευδαίςκθςθ ςτισ εικονικζσ 
μθχανζσ ότι εκτελοφνται ςτο φυςικό υλικό 

ΛΣ 

Εικονικό Υλικό 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 
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Οργάνωςθ VMM (1) 
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Οργάνωςθ VMM (1) 

Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 

VM1 

Υλικό Υλικό 

VMM 

VM2 VM3 
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ΛΣ 
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Χώρος Χρήζηη 

Χώρος Πσρήνα 
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Οργάνωςθ VMM (2) 
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Οργάνωςθ VMM (2) 

• Οπότε, από τθν πλευρά του λογιςμικοφ προκφπτουν 
πλζον 4 καταςτάςεισ: 

– Χϊροσ χριςτθ guest 

– Χϊροσ πυρινα guest 

– Χϊροσ χριςτθ host 

– Χϊροσ πυρινα host 
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Οργάνωςθ VMM (2) 

• Οπότε, από τθν πλευρά του λογιςμικοφ προκφπτουν 
πλζον 4 καταςτάςεισ: 

– Χϊροσ χριςτθ guest 

– Χϊροσ πυρινα guest 

– Χϊροσ χριςτθ host 

– Χϊροσ πυρινα host 

 

• Ο επεξεργαςτισ (CPU), όμωσ, γνωρίηει μόνο 2 
καταςτάςεισ: χϊροσ χριςτθ (μθ-προνομιοφχοσ) και 
χϊροσ πυρινα (προνομιοφχοσ) 
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ΛΣ και Privilege levels (Rings) (1) 

• Μθχανιςμόσ ιεραρχίασ του υλικοφ για εξαςφάλιςθ 
προςταςίασ/διαχωριςμοφ εφαρμογϊν 

• Πιο προνομιακό το χαμθλότερο ring 

• Π.χ. Linux ςε x86: εφαρμογζσ (user-mode)  Ring 3, 
ΛΣ (kernel-mode)  Ring 0 
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ΛΣ και Privilege levels (Rings) (2) 

syscall 
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Κατθγορίεσ Εντολϊν (1) 

• Προνομιοφχεσ εντολζσ 

– Μποροφν να εκτελεςτοφν απευκείασ μόνο αν θ 
CPU βρίςκεται ςε προνομιοφχο κατάςταςθ (χϊρο 
πυρινα). 

– Αν θ CPU βρίςκεται ςε μθ-προνομιοφχο 
κατάςταςθ (χϊρο χριςτθ), προκαλείται trap, θ 
CPU μεταβαίνει ςε προνομιοφχο κατάςταςθ  και θ 
εκτζλεςθ ςυνεχίηεται από προκακοριςμζνθ 
ρουτίνα χειριςμοφ ςτο ΛΣ ι ςτο VMM αντίςτοιχα. 
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Κατθγορίεσ Εντολϊν (2) 

• Μθ-προνομιοφχεσ εντολζσ 

– Μποροφν να εκτελεςτοφν απευκείασ ςε 
οποιαδιποτε κατάςταςθ βρίςκεται θ CPU. 

 

• Ευαίςκθτεσ εντολζσ 
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Κατθγορίεσ Εντολϊν (3) 
 

• Κατθγοριοποίθςθ ευαίςκθτων εντολϊν: 

– Ευαίςκθτεσ εντολζσ ελζγχου: Εκείνεσ που 
προςπακοφν να αλλάξουν τισ ρυκμίςεισ των 
πόρων του ςυςτιματοσ. 

– Ευαίςκθτεσ εντολζσ ςυμπεριφοράσ: Η 
ςυμπεριφορά ι το αποτζλεςμά τουσ εξαρτάται 
από τισ ρυκμίςεισ των πόρων (π.χ. τθν κατάςταςθ 
ςτθν οποία βρίςκεται θ CPU). 
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Κατθγορίεσ Εντολϊν (4) 
• Ανάλογα με τθν αρχιτεκτονικι του 

ςυςτιματοσ, ςυγκεκριμζνεσ ευαίςκθτεσ 
εντολζσ μπορεί να παράγουν trap όταν 
εκτελοφνται ςε χϊρο χριςτθ και άρα να είναι 
και προνομιούχεσ. 

• Επομζνωσ, δεν είναι όλεσ οι ευαίςκθτεσ 
εντολζσ προνομιοφχεσ. Εξαρτάται από τθν 
αρχιτεκτονικι. 

– Π.χ. θ popf ςε x86 εκτελείται χωρίσ trap και ςε 
χϊρο χριςτθ παράγοντασ διαφορετικό 
αποτζλεςμα. 
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Κατθγοριοποίθςθ Εικονικοποίθςθσ 

19 



6/6/2018 

Μζκοδοσ trap & emulate (1) 

• Η εικονικι μθχανι εκτελείται ςτο χϊρο 
χριςτθ του host. 

• Οι μθ-προνομιοφχεσ εντολζσ (διεργαςιϊν ι 
πυρινα) εκτελοφνται απευκείασ από τθ CPU. 

• Οι προνομιοφχεσ εντολζσ προκαλοφν trap.  
– Παρεμβαίνει ο VMM και προςομοιϊνει τθ ςυμπεριφορά τθσ 

εντολισ που κα ανζμενε θ εικονικι μθχανι. 
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Μζκοδοσ trap & emulate (2) 

• Θεώρημα: “Για να είναι δυνατι θ 
εικονικοποίθςθ με τθ μζκοδο trap & emulate, 
πρζπει το ςφνολο των ευαίςκθτων εντολϊν 
να είναι υποςφνολο των προνομιοφχων 
εντολϊν”. 

 Popek, G. J., Goldberg, R. P. (July 1974)."Formal requirements for virtualizable  third 
generation architectures".  



6/6/2018 

Μζκοδοσ trap & emulate (3) 

 Trap: Η CPU κεηαβαίλεη ζε προλοκηούτο θαηάζηαζε 

 Return: Η CPU κεηαβαίλεη ζε κε-προλοκηούτο θαηάζηαζε 
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Μζκοδοσ trap & emulate (3) 

• Δεν υπάρχει επιπλζον κόςτοσ εκτζλεςθσ των μθ-
προνομιοφχων εντολϊν. 

 

• Αντίκετα, οι προνομιοφχεσ εντολζσ κοςτίηουν λόγω 
emulation. 

 

• Δεν είναι εφικτι μζκοδοσ ςε αρχιτεκτονικζσ με 
ευαίςκθτεσ εντολζσ που δεν προκαλοφν trap όταν 
εκτελοφνται ςτο χϊρο χριςτθ. 
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Μζκοδοσ binary translation (1) 
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Μζκοδοσ binary translation (1) 

• Πρζπει ο VMM να είναι ςε κζςθ να “πιάςει” 
ευαίςκθτεσ εντολζσ που εκτελοφνται ςε guest χϊρο 
πυρινα (άρα ςε host χϊρο χριςτθ). 
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Μζκοδοσ binary translation (1) 

• Πρζπει ο VMM να είναι ςε κζςθ να “πιάςει” 
ευαίςκθτεσ εντολζσ που εκτελοφνται ςε guest χϊρο 
πυρινα (άρα ςε host χϊρο χριςτθ). 

• Αν αυτζσ δεν προκαλοφν trap ςτο χϊρο χριςτθ; 
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Μζκοδοσ binary translation (1) 

• Πρζπει ο VMM να είναι ςε κζςθ να “πιάςει” 
ευαίςκθτεσ εντολζσ που εκτελοφνται ςε guest χϊρο 
πυρινα (άρα ςε host χϊρο χριςτθ). 

• Αν αυτζσ δεν προκαλοφν trap ςτο χϊρο χριςτθ; 

• Λφςθ:  

– Οι εντολζσ ςτο guest χϊρο χριςτθ εκτελοφνται απευκείασ 
ςτθ CPU. 

– Ο VMM διαβάηει τισ εντολζσ ςτο guest χϊρο πφρθνα και 
τισ μεταφράηει (ςτατικά ι δυναμικά) με άλλεσ που 
προςομοιϊνουν τθν αντίςτοιχθ λειτουργία. 
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Μζκοδοσ binary translation (2) 

 Σσλήζφς ο VMM δε κεηαθράδεη κία-κία ηης εληοιές, αιιά 

ζε block, ηα οποία αποζεθεύεη ζε cache. 

 Αθόκα θαη έηζη, όκφς, ηο θόζηος ηες κεηάθραζες είλαη 

κεγάιο. 
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Μζκοδοσ binary translation (3) 
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Μζκοδοσ binary translation (4) 
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Μζκοδοσ εικονικοποίθςθσ υποβοθκοφμενθ από 
το υλικό (1) 

• Αλλαγζσ ςτο υλικό, προκειμζνου θ CPU να 
“αναγνωρίηει” και τισ 4 καταςτάςεισ guest/host. 

– Πϊσ  Ring -1. 

 

• Ζτςι, οι αντίςτοιχεσ ευαίςκθτεσ εντολζσ προκαλοφν 
πάντα trap όταν εκτελοφνται ςε guest χϊρο πυρινα 
και παρεμβαίνει ο VMM. 

 

• Σαφϊσ βελτιωμζνθ επίδοςθ - απαιτοφνται 
επεκτάςεισ υλικοφ (virtualization extensions), π.χ. 
Intel VT-x, AMD-V. 



6/6/2018 

Μζκοδοσ εικονικοποίθςθσ υποβοθκοφμενθ από 
το υλικό (2) 
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Μζκοδοσ εικονικοποίθςθσ υποβοθκοφμενθ από 
το υλικό (3) 
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Paravirtualization (1) 
• Ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ τεχνικζσ 

πλιρουσ εικονικοποίθςθσ (full virtualization). 

 

• Τμιματα του guest ΛΣ πλζον “γνωρίηουν” ότι 
εκτελοφνται ςε εικονικό περιβάλλον και 
πραγματοποιοφν άμεςα αιτιςεισ ςτον VMM μζςω 
ειδικοφ API, τισ υπερκλήςεισ (hypercalls). 

 

• Απαιτοφνται αλλαγζσ ςτον guest πυρινα, με ςκοπό 
ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ να πραγματοποιοφνται 
ταχφτερα. 
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Paravirtualization (2) 

Χώρος Χρήζηη  

Host 

Χώρος Πσρήνα  

Host 

Υλικό 
Υλικό 

VMM 

ΛΣ 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος 

 Χρήζηη 

 Guest 

Χώρος  

Πσρήνα  

Guest 
ΛΣ 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος 

 Χρήζηη 

 Guest 

Χώρος  

Πσρήνα  

Guest 

VM1 VM2 
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Paravirtualization (2) 

Χώρος Χρήζηη  

Host 

Χώρος Πσρήνα  

Host 

Υλικό 
Υλικό 

VMM 

ΛΣ 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος 

 Χρήζηη 

 Guest 

Χώρος  

Πσρήνα  

Guest 

system 

call 

ΛΣ 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος 

 Χρήζηη 

 Guest 

Χώρος  

Πσρήνα  

Guest 

system 

call 

VM1 VM2 
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Paravirtualization (2) 

Χώρος Χρήζηη  

Host 

Χώρος Πσρήνα  

Host 

Υλικό 
Υλικό 

VMM 

ΛΣ 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος 

 Χρήζηη 

 Guest 

Χώρος  

Πσρήνα  

Guest 

system 

call 

ΛΣ 

Διεργαζία 1 Διεργαζία Ν … 

Χώρος 

 Χρήζηη 

 Guest 

Χώρος  

Πσρήνα  

Guest 

system 

call 

hypercall hypercall 

VM1 VM2 
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Paravirtualization (3) 
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Εικονικοποίθςθ - Σφνοψθ 

• Γενικά 

• Oργάνωςθ VMM 

• Τεχνικζσ Εικονικοποίθςθσ 

• Εικονικοποίθςθ Μνιμθσ 

• Live Migration 

• Παραδείγματα ςυςτθμάτων 
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Εικονικοποίθςθ Μνιμθσ 

• Σε κλαςςικό μθ-εικονικοποιθμζνο ςφςτθμα διατθρείται 
πίνακασ ςελίδων για μεταφράςεισ από εικονικό ςε 
φυςικό χϊρο διευκφνςεων. 

• Η MMU (Memory Management Unit) είναι υπεφκυνθ 
για να διατρζξει τον πίνακα και να βρει τθν αντίςτοιχθ 
εγγραφι. 

• Σε ςφςτθμα εικονικοποίθςθσ πρζπει πλζον να γίνουν 2 
επίπεδα μεταφράςεων: από τον εικονικό χϊρο 
διευκφνςεων του guest ςτον αντίςτοιχο φυςικό του 
guest και τζλοσ ςτο φυςικό χϊρο διεκφνςεων του host. 
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Shadow Page Tables (1) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Shadow Page Tables (1) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

• Με ηοσς ζθηώδεης πίλαθες ζειίδφλ (shadow page 

tables) δηαηερούληαη κεηαθράζεης απεσζείας από ηο 

τώρο εηθοληθώλ δηεσζύλζεφλ ηοσ guest ζηο τώρο 

θσζηθώλ δηεσζύλζεφλ ηοσ host (θόθθηλο βέιος). 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Shadow Page Tables (2) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Shadow Page Tables (2) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

• Σθάικα ζειίδας (page fault): ηα guest page faults 

τεηρίδεηαη ηο guest ΛΣ, ελώ ηα host page faults ο 

VMM. 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Shadow Page Tables (3) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Shadow Page Tables (3) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 

• Σε θάζε ελεκέρφζε εγγραθής ηοσ guest πίλαθα 

ζειίδφλ, πρέπεη λα ελεκερώλεηαη θαη ο αληίζηοητος 

shadow table. Πώς; 
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Shadow Page Tables (4) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Shadow Page Tables (4) 
P1 P2 P1 P2 

VM1 VM2 

• Ο VMM “καρθάρεη” όιες ηης εγγραθές ηοσ guest 

πίλαθα ζειίδφλ φς read-only. Όηαλ ο guest 

προζπαζήζεη λα γράυεη => page fault θαη ο VMM 

δηατεηρίδεηαη ηολ αληίζηοητο shadow page table. 

Εικονική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

 Guest 

Φσζική Μνήμη 

Host 
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Nested Page Tables (1) 

• Η τεχνικι των εμφωλιαςμζνων πινάκων ςελίδων 
(nested page tables) απαιτεί αλλαγζσ ςτο υλικό. 

 

• Υποςτιριξθ 2 (ι και περιςςότερων) επιπζδων 
μετάφραςθσ από το υλικό. 

 

• Το υλικό αναλαμβάνει να διατρζξει τουσ πίνακεσ 
ςελίδων, προκειμζνου να βρει τθν τελικι διεφκυνςθ 
ςτο φυςικό χϊρο διευκφνςεων του host. 
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Nested Page Tables (2) 

• TLB (Translation Lookaside Buffer): cache μεταφράςεων 
για γριγορθ αναηιτθςθ διευκφνςεων. 

 

• Αυξθμζνο μζγεκοσ TLB, ϊςτε να αποφεφγεται θ 
αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ ςελίδων (TLB miss). 

 

• Παραδείγματα υλοποιιςεων: Intel EPT (Extended Page 
Tables), AMD NPT (Nested Page Tables).  
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Nested Page Tables (3) 
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Εικονικοποίθςθ - Σφνοψθ 

• Γενικά 

• Oργάνωςθ VMM 

• Τεχνικζσ Εικονικοποίθςθσ 

• Εικονικοποίθςθ Μνιμθσ 

• Live Migration 

• Παραδείγματα ςυςτθμάτων 



6/6/2018 

Live Migration (1) 

• Μετακίνθςθ εικονικισ μθχανισ από ζνα φυςικό 
μθχάνθμα ςε κάποιο άλλο. 

 

• Γενικι απαίτθςθ: ο χριςτθσ να μθν καταλάβει κάτι. 

 

• Σε τι χρθςιμεφει το migration; 

– εξιςςορρόπθςθ φόρτου μεταξφ φυςικϊν μθχανθμάτων (π.χ. 
servers). 

– ςυντιρθςθ του φυςικοφ μθχανιματοσ + πικανι ανάγκθ 
επανεκκίνθςισ του (reboot). 
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Live Migration (2) 

• Τι πρζπει να μεταφερκεί από το ζνα φυςικό μθχάνθμα 
προσ το άλλο: 

• Κατάςταςθ εικονικϊν επεξεργαςτϊν (π.χ καταχωρθτζσ) 

– Λφςθ: μικρά δεδομζνα ςε μζγεκοσ, μεταφζρονται γριγορα. 

 

• Εικονικοί δίςκοι αποκικευςθσ 

– Λφςθ: μοιραηόμενο ςφςτθμα αρχείων ςε datacenters. 

 

• Μνιμθ εικονικισ μθχανισ 
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Γενικόσ Αλγόρικμοσ Live Migration 
(1) 

• Στόχοσ: να μεταφερκεί θ εικονικι μθχανι (Guest) από 
τον VMM1 ςτον VMM2. 

• Πρζπει να μεταφερκεί θ μνιμθ του (ςελίδεσ). 
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Γενικόσ Αλγόρικμοσ Live Migration 
(2) 

• Αποςτζλλονται επανειλθμμζνα μόνο οι ςελίδεσ που ζχουν αλλάξει 
περιεχόμενο (dirty). 

• Όταν ο αρικμόσ των dirty ςελίδων γίνει αρκετά μικρόσ, ο VMM1 
“παγϊνει” τον Guest 1, αποςτζλλει τισ τελευταίεσ dirty ςελίδεσ και 
εκκινεί τον Guest 2 
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Εικονικοποίθςθ - Σφνοψθ 

• Γενικά 

• Oργάνωςθ VMM 

• Τεχνικζσ Εικονικοποίθςθσ 

• Εικονικοποίθςθ Μνιμθσ 

• Live Migration 

• Παραδείγματα ςυςτθμάτων 
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Επικοινωνία ςτο Xen 

49 
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Solaris 

50 
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VMware Workstation 

51 
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Java Virtual Machine 

52 
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Nested Virtualization 

53 
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Ερωτιςεισ; 
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Ερωτιςεισ; 

θαη ζηε ιίζηα: 

OS@lists.cslab.ece.ntua.gr 


