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RESUMO

Atualmente a Virtualização de Computadores é amplamente empregada, mo-
tivada principalmente pela redução de custos e pela facilidade de gerenciamento 
dos grandes Data Centers. Um outro motivo de optar por tal tecnologia deve-se 
ao fato de proporcionar um maior grau de disponibilidade dos serviços que estão 
executando sobre uma máquina virtual (VM). E uma das formas de viabilizar a 
Alta Disponibilidade é replicar periodicamente o estado da VM para um host de 
backup. No entanto, esse procedimento, conhecido como checkpoint, compromete 
o desempenho das aplicações da VM protegida, além de gerar um custo adicional 
sobre a rede. O presente artigo apresenta uma visão geral sobre checkpoints de 
máquinas virtuais, bem como algumas otimizações que reduzem tais custos.
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ABSTRACT

Currently the Computer Virtualization is widely employed, mainly motivated 
by cost reduction and easy management of data centers. Another reason to opt for 
this technology is the fact that it provides a higher degree of availability of services 
which are running on a virtual machine. One way to provide high availability is to 
replicate periodically the state of the virtual machine to a backup host. However, this 
mechanism, known as checkpoint, compromises the performance of the protected 
virtual machine applications, besides generating an additional cost on the network. 
This paper presents an overview of virtual machine checkpoint protocols and some 
optimizations to reduce such overheads.
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INTRODUÇÃO

A Virtualização tornou-se uma importante ferramenta no projeto de sistemas 
computacionais. O uso de máquinas virtuais, ou virtual machines (VM), oferece a 
habilidade de manipular uma porção crescente de carga de trabalho de forma uni-
forme, ou estar preparado para crescer (BONDI, 2000). Ou seja, essa ferramenta 
permite o desenvolvimento de um sistema capaz de suportar um aumento de carga 
de trabalho, elevando a quantidade de recursos, que no caso são as VMs.

A migração em tempo real de máquinas virtuais, conhecida como Live Migra-
tion (CLARK et al., 2005), é uma técnica que permite a migração de VM entre hosts 
físicos distintos sem interromper o acesso à VM. Essa técnica pode ser utilizada 
para realizar o balanceamento de carga em um Data Center e proporcionar um 
maior grau de disponibilidade.

A Virtualização e o Live Migration permitiram estruturar um ambiente tolerante 
à falha de alta disponibilidade (HA), o que é muito desejável por organizações de 
TI, aumentando o grau de confiabilidade dos seus serviços.

Um dos modos de garantir tolerância à falha usando VMs é usando DRBD 
(“DRBD.org”, [S.d.]), combinando com o Heartbeat (“Heartbeat - Linux-HA”, [S.d.]) 
ou Pacemaker (“Pacemaker - Linux-HA”, [S.d.]). Essa solução consiste basicamen-
te em enviar as alterações de disco causadas pela VM protegida para um host de 
backup, as quais devem gerar um conjunto de dados que possibilita restaurar essa 
VM em um estado consistente. Assim, caso o host de origem falhe, a solução, que 
monitora a disponibilidade da máquina virtual constantemente (pelo Heartbeat, por 
exemplo), inicia a VM no host backup. Essa técnica auxilia os administradores na 
redução do tempo de interrupção, que se limita a poucos minutos para restaurar os 
dados e inicializar a máquina virtual no novo host. No entanto, existem aplicações 
que não sobrevivem a interrupções de alguns minutos (SPENNEBERG, 2010).

Para contornar esse problema, começou então a ser pesquisado soluções de 
HA usando VMs, onde o usuário não percebe a falha. Nesse contexto, as técnicas 
de replicação adotadas encapsulam o sistema em execução a ser protegido na 
VM primária, o que é suportado pelo hipervisor1, e sincronizam os estados da VM 
primária e da VM backup em dois hosts destintos, de modo a assegurar que sem-
pre haverá uma imagem consistente disponível em um dos hosts. A primeira ideia 
apresentada propôs que a sincronização fosse realizada pelo hipervisor da máqui-
na virtual (BRESSOUD; SCHNEIDER, 1996), porém observou-se que tal técnica, 
apesar de eficiente, era de difícil implementação (CULLY, BRENDAN et al., 2008) 
e (TAMURA et al., 2008). Atualmente, a sincronização é implementada por meio 
de aplicações (midlewares). Os hipervisores que implantam esses midlewares ou 
implementam tais funcionalidades de FT são conhecidos como Hipervisores Base-
ados em Tolerância à Falha (HBFT).

Esses midlewares podem ser implementados de dois modos: baseado em 
logs, como o VMware FT (“VMware.com”, [S.d.]) e Marathon everRun nível 3 (“Ma-
rathon”, [S.d.]), ou baseado em checkpoints, como o Remus (CULLY, BRENDAN 

1O hipervisor é uma camada de software entre o hardware e o sistema operacional e é res-
ponsável por fornecer ao sistema operacional visitante a abstração da máquina virtual. É o hipervi-
sor que controla o acesso dos sistemas operacionais visitantes aos dispositivos de hardware.
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et al., 2008), o Kemari (TAMURA et al., 2008), o Paratus (DU; YU, H., 2009), o Taiji 
(JUN ZHU et al., 2011) e o Romulus (PETROVIC; SCHIPER, 2012). O primeiro 
modo tem dois problemas: a grande dependência do ISA (instruction set architectu-
re) do host backup, pois cada arquitetura precisa de uma implementação específica 
no hipervisor, e a incidência de um alto overhead em ambiente multiprocessado, 
por causa do acesso à memória compartilhada (JUN ZHU et al., 2011). Já o segundo, 
que é o foco deste artigo, é independente de um hardware específico, porém provoca 
uma queda de desempenho da VM protegida, além de gerar uma grande sobrecarga 
na rede (FRANÇA, 2013), principalmente em redes de menor velocidade, como uma 
WAN. Assim, um dos principais desafios é realizar a contenção da largura de banda 
utilizada, de modo que a solução de HA não gere um colapso na rede.

VISÃO GERAL SOBRE CHECKPOINTS

Checkpoint ou Ponto de Verificação é o ato de salvar o estado de uma aplica-
ção em execução para um armazenamento estável, de modo que, se a aplicação 
falhar, ela pode ser reiniciada a partir do último estado salvo, evitando assim a 
perda do trabalho que já foi feito (AGBARIA; FRIEDMAN, 2002). Para este artigo, 
considera-se uma aplicação como sendo uma máquina virtual, e, para simplifica-
ção, considera-se checkpoint de VM apenas como checkpoint.

O protocolo de checkpoint geralmente consiste em definir estados consisten-
tes de uma máquina virtual (snapshots) de um host primário em períodos de tempo 
e enviar as diferenças desses estados com relação aos estados anteriores para o 
host backup, onde elas são reproduzidas. Como ilustrado na Figura 1, o protocolo 
de checkpoint é iniciado no instante em que o hipervisor de origem inicializa o me-
canismo de rastreamento da memória da VM primária. Entre os instantes A e B da 
Figura 1, as páginas modificadas são rastreadas, ao mesmo tempo em que o esta-
do de saída, como os pacotes de rede transmitidos e os dados gravados no disco, é 
armazenado em um buffer. Em B, o sistema operacional hóspede é suspenso e as 
páginas “sujas” são copiadas também para um buffer. Essas páginas sujas, o esta-
do da CPU e o estado dos dispositivos são enviados em C para o host de backup 
e, paralelamente, o SO hóspede retorna sua execução. Ao receber a confirmação 
do host de backup em F, o hipervisor confirma o checkpoint gerado no período 
anterior. Note que a atuação da VM backup é passiva, pois ela apenas recebe as 
atualizações, aplica-as e envia confirmações para a VM primária.

Figura 1. Execução de um checkpoint. Extraído de JUN ZHU et al., 2011.
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Independentemente do hipervisor usado, o checkpoint precisa ter um conjunto 
de mecanismos, definido como sistema de replicação, que deve:

• detectar e rastrear as mudanças na VM primária: pode ser pelo rastrea-
mento das diferenças do estado da VM ou das operações causadas pelos 
eventos.

• pausar a VM primária de forma eficiente: uma vez que se cria vários snap-
shots, o processo de pausar e retomar uma VM em execução deve ser 
muito breve;

• propagar e reproduzir os snapshots no backup.
Além disso, as técnicas de checkpoints devem se preocupar com questões 

como desempenho da aplicação, instante de sincronização e o dado replicado. 
Para a desempenho, o desejo natural é que o checkpoint não o prejudique, entre-
tanto isso não é trivial, tendo em vista o custo da replicação. O momento do check-
point deve ser escolhido de tal forma que garanta que se terá um estado consisten-
te da VM. Dependendo da abordagem, isso não será 100% garantido (TAMURA, 
2008). Por fim, o dado a ser replicado pode ser tratado de modo a diminuir o custo 
de throughput na rede.

Observa-se ainda que, para alcançar um nível avançado de HA, o protocolo 
deve ter uma frequência de checkpoints adequada, a fim de que o usuário não 
perceba uma eventual falha. Naturalmente, o failover rápido também é importan-
tíssimo para um sistema HA, de modo que a VM e suas conexões permanecem 
íntegras durante a recuperação.

Pelo exposto até aqui, observa-se que os checkpoints estão relacionados a 
um acréscimo no custo de desempenho, por conta do gerenciamento da sincroni-
zação dos estados das VMs, e de throughput, devido ao tamanho dos arquivos de 
checkpoints enviados pela rede. Sendo assim, nas seções a seguir, serão apre-
sentadas as técnicas de checkpoint contínuo, checkpoint especulativo e checkpoint 
eventual e como reduzir os custos associados.

TIPOS DE CHECKPOINTS

Checkpoint Contínuo
O conceito básico de checkpoint contínuo é migrar os estados de uma máqui-

na virtual para o host de backup de modo contínuo e transparente até que a falha 
seja detectada. Assim, esse tipo de migração deve garantir que, se uma transferên-
cia em andamento for interrompida, haja um estado válido e consistente da VM no 
host backup para a recuperação (WENCHAO CUI et al., 2009). Isso traz questões 
importantes, como a:

•	 continuidade da migração: embora o live migration (LM) proporcione um 
menor downtime, seu tempo total de migração é considerável. Para obter 
checkpoints rápidos e frequentes, a migração contínua deve reduzir esse 
tempo para uma ordem de dezenas de milissegundos. Além disso, proce-
dimentos devem ser adotados para que as migrações em curso não cor-
rompam os estados consistentes anteriormente migrados para a máquina 
de backup; e
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•	 consistência coerente: quando as aplicações são revertidas para o último 
estado migrado, a imagem de disco correspondente também deve ser res-
taurada, de modo a não gerar uma incompatibilidade entre os estados da 
memória e do disco no host backup. É necessário então estabelecer uma 
dependência entre os estados no momento do checkpoint. Essa depen-
dência pode ser vista na Figura 2, onde o protocolo de checkpoint indica, 
por meio do host primário (Master Host), os pontos exatos de restauração 
do disco no Network Storage e da memória no host de backup (Salave 
Host), de modo a garantir a compatibilidade entre os estados.

Figura 2. Dependência entre os estados do disco e da memória no checkpoint com migração contínua. Extra-
ído de WENCHAO CUI et al., 2009.

No checkpoint contínuo, os estados internos (memória, CPU, etc) são replica-
dos através de um fluxo de dados de LM. Assim, esse procedimento estende o live 
migration com as seguintes modificações:

•	 Migração programada: a principal mudança na migração contínua é reali-
zar migração imediatamente após a anterior ter sido completada;

•	 Migração leve: transferir continuamente apenas as páginas sujas; e
•	 Migração “bufferizada”: no host de origem, o dado migrado é armazena-

do em um buffer até que a iteração da migração2 atual seja concluída. Só 
então esse dado é transferido para o host de backup. No host de backup, 
o dado é armazenado e verificado antes de combiná-lo com os estados 
já migrados, de modo que uma migração incompleta não afete os atuais 
estados consistentes.

• Com relação aos dados armazenados em disco, a proposta apresentada 
por WENCHAO CUI et al., 2009 faz uso de um Network-Attached Storage 
(NAS). Assim, foi introduzido o buffered block drive, que nada mais é do 
que uma porção da memória para enfileirar as escritas que são em seguida 
transmitidas para o NAS, como ilustrado na Figura 3.

2 ou seja, uma iteração i de um processo de LM, onde as páginas transferidas na rodada i são 
aquelas que foram modificadas durante a rodada i-1 (CLARK et al., 2005).
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Figura 3. Uso do buffered block device. Extraído de WENCHAO CUI et al., 2009.

Uma questão importante nesse contexto é que, caso uma falha ocorra, os 
estados internos são revertidos para o estado de migração anterior. No entanto, 
não há garantia que os estados externos retornarão de modo compatível, devido ao 
tempo de transferência dos dados. Para evitar esse problema, a migração contínua 
introduz um mecanismo de confirmação em três fases (three-phase commits ou 
3PC), que abre um canal de eventos para solicitações e respostas de confirmações 
(commits), de modo a possibilitar a visão do estado da migração tanto para o host 
de origem quanto para o host de backup.

Como visto na Figura 4, a primeira fase do 3PC consiste em migrar os estados 
internos e “bufferizar” as escritas de disco, sem afetar o NAS. Essa fase finaliza 
com o envio do COMMIT 1. Na segunda fase, é realizada a escrita dos dados “bu-
fferizados” no NAS e, em seguida, a confirmação dessa fase é enviada. Na última 
fase, uma mensagem de COMMIT 3 é enviada para o host de backup, que irá mes-
clar estados internos “bufferizados” à VM de backup. Tanto a origem e o destino 
agora definem um novo estado consistente, designado como T1.

Caso uma falha ocorra durante o 3PC, a VM é restaurada a partir do último 
estado consistente conhecido, que, no exemplo da Figura 4, é o T0.

Um problema do checkpoint contínuo é a possibilidade de gerar uma incon-uma incon-a incon- incon-
sistência, dependendo do momento em que a falha acontecesse (TAMURA, 2008). 
Por exemplo, se uma falha ocorresse entre “COMMITTED2” e o “FINALIZE (COM-se uma falha ocorresse entre “COMMITTED2” e o “FINALIZE (COM-
MIT3)” (Figura 4), o estado da VM no host “Slave” não estaria consistente com o 
estado do “NAS”. Esse inconveniente não ocorre nos outros checkpoints a seguir.
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Figura 4. Modelo 3PC para a migração contínua. Extraído de WENCHAO CUI et al., 2009.

Checkpoint Especulativo
O checkpoint especulativo se caracteriza pelo fato do sistema de replicação 

ter que armazenar a saída do estado externo da VM primária até que um determi-
nado checkpoint seja reconhecido e assim enviá-la para os respectivos clientes da 
VM primária. Durante todo o período em que essa saída é retida, esse sistema deve 
garantir que a máquina virtual primária continue executando como se não houvesse 
tal retenção, ou seja, a VM primária está no modo de execução especulativa.

O checkpoint especulativo observa três precedimentos (CULLY, BRENDAN et 
al., 2008):

•	 Replicação de um sistema completo baseado em VMs;
•	 Execução especulativa: procedimento que permite a VM primária conti-

nuar executando, mesmo que suas saídas do estado externo sejam reti-
das. Durante esse procedimento, as requisições dos clientes são recebi-
das, mas as respectivas respostas são armazenadas em um buffer local.

•	 Replicação Assíncrona: “bufferizando” a saída da VM primária, permite 
que a replicação seja realizada de forma assíncrona. Assim, a VM primária 
pode continuar sua execução no exato momento em que seu estado foi 
“bufferizado”, sem esperar pela confirmação da VM de backup, minimizan-
do esse tempo de espera.

Remus
O Remus (CULLY, BRENDAN et al., 2008) implementa um checkpoint espe-

culativo. Conforme a Figura 5, cada período do Remus3 divide-se em quatro etapas:

3No final de 2009, a comunidade Xen adotou o Remus como serviço de tolerância à falha das 
VMs (“Release Information Xen 4.0.x”, [S.d.]) e (“Remus Documentation”, [S.d.]).
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Figura 5. Etapas de um período completo de um checkpoint especulativo. Adaptado de PETROVIC; 
SCHIPER, 2012.

•	 Etapa I – Stop-and-copy: a VM primária é pausada e quaisquer alterações 
de memória e CPU da VM são copiadas para um buffer local, nos mesmos 
moldes do stop-and-copy do Live Migration (Clark et al, 2005) só que com 
algumas otimizações. Uma delas, obviamente, é manter a máquina virtual 
primária executando no host primário após terminar o stop-and-copy. As-
sim que as alterações são copiadas, a VM retorna à atividade e se inicia 
a execução especulativa, que se estende até o final do período. Também 
durante as próximas etapas, todas as saídas de rede são armazenadas em 
um buffer de rede local.

•	 Etapa II – Transmissão: as alterações “bufferizadas” são transmitidas e 
armazenadas na memória do host backup.

•	 Etapa III – Sincronização: as alterações são recebidas e aplicadas pelo 
host de backup, assim como o checkpoint é reconhecido pelo host primá-
rio.

•	 Etapa IV – Liberação: a saída de rede “bufferizada” é liberada para o 
cliente.

• Ainda na Figura 5, também pode-se observar que o cliente tem uma visão 
consistente da VM primária em momentos muitos discricionários, como 
em A e B. Além disso, a taxa de reprodução do checkpoint no host backup 
tem que ser rápido o suficiente para não impactar no período T, pois, se o 
tempo do procedimento de cópia assíncrona for maior que T, acarretará no 
descompasso do protocolo.

• O Remus pode realizar seus checkpoints com ou sem replicação de disco 
(“Remus Documentation”, [S.d.]). No caso da replicação (Figura 6), todas 
as escritas no disco da VM primária (1) são transmitidas de forma assín-
crona para o host de backup (2), onde elas são armazenadas em um buffer 
até que o checkpoint chegue (final da etapa II). Só então essas escritas 
“bufferizadas” são aplicadas no disco (3), de modo a garantir a consistên-
cia entre a memória e o disco. Observe que o Remus não necessita usar 
uma rede de armazenamento, como ocorre em outras técnicas de check-
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point (TAMURA et al., 2008) e (WENCHAO CUI et al., 2009).

Figura 6. Checkpoint assíncrono do disco. Adaptado de CULLY et al., 2008.

Para o failover, o critério adotado, para o host primário, é o timeout de con-
firmação do host backup e, para o host backup, é o timeout de checkpoint do host 
primário. Ou seja, os checkpoints também agem como mensagens de heartbeat, as 
quais permitem identificar se os hosts estão ativos. 

Um dos problemas do checkpoint do Remus é que os aplicativos sensíveis à 
latência de rede, como os definidos em (“SPECweb2009”, [S.d.]), podem não ser 
adequados no seu ambiente de replicação (Cully, Brendan et al, 2008). Além dis-
so, se a rede estiver congestionada, o protocolo pode reduzir significativamente o 
desempenho da VM hóspede, pois os atrasos que ocorrerão na etapa II atrasarão 
a execução da cópia assíncrona e consequentemente descompassarão os check-
points.

Checkpoint Eventual
O checkpoint eventual é baseado em eventos e foi apresentado em (TAMURA 

et al., 2008). Batizado como Kemari, esse tipo de checkpoint tem uma abordagem 
um pouco diferente, uma vez que a sincronização entre os estados da VM de ori-sincronização entre os estados da VM de ori-
gem e da VM backup ocorre quando há um evento, como uma escrita na rede de 
armazenamento, ilustrado na Figura 7. �uando uma VM primária realiza uma es-. �uando uma VM primária realiza uma es-
crita, o hipervisor dessa VM paralisa-a para realizar a sincronização. Assim que o 
hipervisor da VM de backup reconhece a mensagem, a escrita é permitida e então 
o protocolo reinicia a VM primária.
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Figura 7. Sincronização em um checkpoint do Kemari. Adaptado de TAMURA, 2008.

Destaca-se aqui que o Kemari não requer mecanismos externos de buffering, 
que impõem latências de saída e são necessários no checkpoint contínuo e no 
checkpoint especulativo.

Observa-se que esse tipo de checkpoint pode comprometer em muito o de-
sempenho de SGBDs, que possuem uma grande carga de I/O, e assim fariam 
frequentes acessos ao armazenamento e gerariam muitas pausas para realizar a 
sincronização, causando um aumento do tempo de resposta para os usuários.

Otimizando Checkpoints
Um modo de melhorar o desempenho do host de origem durante o procedi-

mento de checkpoint é otimizar o processo de rastreamento das páginas alteradas. 
Um modo de fazer isso é implementar um algoritmo de predição que tentaria prever 
quais páginas serão alteradas em uma iteração e assim conceder antecipadamente 
a permissão de escrita nessas entradas.

�uando uma página é predita pelo algoritmo para ser alterada em um determi-
nado período de checkpoint, a página apontada por esta entrada é marcada como 
“suja” e lhe é concedida a permissão de escrita, o que evita falta de página em caso 
de alteração futura. No entanto, erros de predição produzirão páginas sujas falsas, 
provocando consequentemente um maior consumo de banda para atualizar a VM 
backup. (JUN ZHU et al., 2011)

Um outro procedimento de otimização de checkpoint é o Rastreamento de 
Pequenas Regiões Sujas (FDRT) da memória, apresentado em (MAOHUA LU; TZI-
-CKER CHIUEH, 2009). Nessa abordagem, um bloco de rastreamento (tracking 
block) é definido como a mínima unidade de região suja (dirty region tracking) e é 
menor do que uma página. A vantagem nessa técnica é a possibilidade de reduzir 
significativamente o custo da transferência de dados, uma vez que, na técnica con-
vencional, um único byte alterado acarreta na transferência de uma página inteira. 
Obviamente, fazer um controle dos blocos de rastreamento gerados provocará uma 
sobrecarga no desempenho da VM.

Em (MINHAS et al., 2011), foi proposto algumas otimizações que podem ser 
aplicadas conforme o comportamento de algumas aplicações, em especial para 
SGBDs. Uma das abordagens era identificar quais são as páginas que são cons-
tantemente alteradas e enviá-las independentemente das mudanças ocorridas. 
Com isso é gerado um ganho de desempenho pelo fato de não haver a necessida-
de de monitorar essas páginas recorrentes. Uma outra abordagem era não enviar 
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páginas alteradas caso elas tenham acabado de serem carregadas do disco. Como 
o disco é sincronizado, basta enviar informações para que o host de backup carre-
gue tais páginas para a memória.

Outras técnicas, adotadas no LM, também podem otimizar o checkpoint, como 
a geração de deltas (HACKING; HUDZIA, 2009) ou a compactação de dados (HAI 
JIN et al., 2009),  que são enviados a cada etapa do procedimento.

Checkpoint em WAN
Por fim, vale destacar o SecondSite (RAJAGOPALAN et al., 2012), que é 

um serviço de tolerância a desastres concebido para a Computação em Nuvens, 
baseado no Remus, permitindo que máquinas virtuais sejam replicadas sobre um 
ambiente WAN. Para alcançar esse objetivo na grande rede, foram avaliadas ques-
tões como:

• a Replicação eficiente baseado na banda disponível: usou-se a compacta-
ção dos dados dos checkpoints;

• a detecção confiável de falhas: o critério deve ser bem definido, de modo 
a evitar que ocorra que duas VM iguais fiquem ativas ou que o failover não 
demore muito. Para isso, optou-se por estabelecer um “serviço de arbitra-
gem” que julga a necessidade de realizar o failover; e

• o redirecionamento de tráfego em uma rede WAN: como a distância entre 
os hosts é grande, o failover deve ser “compreensivo” e em tempo oportu-
no. Assim, esse failover necessita que as atualizações de rotas IP do BGP 
sejam oportunas e, para isso, foi necessário adaptar o roteador BGP para 
essa realidade.

• A Figura 8 mostra a arquitetura de roteamento. �uando o site principal 
falha, o site de backup executa a reconfiguração necessária da rede (por 
exemplo, atualizações de BGP) e retoma a execução de todas as máquinas 
virtuais protegidas. Isso é possível fazendo o uso do BGP multi-homing.

Figura 8. Configuração do SecondSite sobre WAN. Extraído de RAJAGOPALAN et al., 2012
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A desvantagem do SecondSite é que ele não é bom para aplicações com mui-
ta escritas. No entanto, pode ser útil para soluções off-the-shelf, no intuito de de-
senvolver e implantar rapidamente aplicações web. Assim, SecondSite é uma boa 
alternativa para essas aplicações, pois elimina o fardo de manter a consistência, 
acrescentando alta disponibilidade e é transparente para a aplicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por sistemas tolerantes à falha é constante pelas organizações de TI. 
Porém, a implementação desses sistemas é proibitiva, devido a sua complexidade 
e custos. Nesse cenário, os Sistemas de Tolerância à Falha baseado em Check-
point de Máquinas Virtuais tornam-se uma possível solução para esse problema. 
No entanto, essa solução traz uma grande sobrecarga de rede e CPU. 

De fato, os estudos atuais nessa área estão calcados nesses desafios. Uma 
tentativa de superá-los seria conjugando técnicas otimização de checkpoints apre-
sentadas, bem como as técnicas de otimização de Live Migration apresentadas, 
verificando as possibilidades de redução do custo sobre a rede e de ganho de de-
sempenho.
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