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Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE), Diretor de Finanças
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Fab́ıola Gonçalves Pereira Greve (UFBA)
Allan Edgard Silva Freitas (IFBA)
Romildo Martins Bezerra (IFBA) - In Memoriam

Coordenadores do Comitê de Programa
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Mensagem da Coordenadora de Workshops

Os workshops são uma parte tradicional e importante do que hoje faz do SBRC o
principal evento da área no páıs, sendo responsáveis por atrair uma parcela cada vez mais
expressiva de participantes para o Simpósio. Este ano demos continuidade à chamada
aberta de workshops, estimulando a participação da comunidade de Redes e Sistemas
Distribúıdos a sugerir e fortalecer novas linhas de pesquisa, bem como manter em evidência
linhas de pesquisas tradicionais.

Em resposta à chamada, recebemos nove propostas de alta qualidade, das quais sete
estão sendo de fato organizadas nesta edição do SBRC em Salvador. Dentre as propostas
aceitas, quatro reforçaram workshops tradicionais do SBRC, considerados parte do circuito
nacional de divulgação cient́ıfica nas várias subáreas de Redes de Computadores e Sistemas
Distribúıdos, como o WGRS (Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços), o
WTF (Workshop de Testes e Tolerância a Falhas), o WCGA (Workshop em Clouds, Grids
e Aplicações) e o WP2P+ (Workshop de Redes P2P, Dinâmicas, Sociais e Orientadas a
Conteúdo). Além disso, três propostas apoiam a consolidação de subáreas mais recentes,
tais como as propostas de organização do WPEIF (Workshop de Pesquisa Experimental
da Internet do Futuro), do WoSiDA (Workshop de Sistemas Distribúıdos Autonômicos) e
do WoCCES (Workshop de Comunicação de Sistemas Embarcados Cŕıticos).

Esperamos que 2016 seja mais um ano de sucesso para os workshops do SBRC, con-
tribuindo como importantes fatores de agregação para os avanços promovidos pela comu-
nidade cient́ıfica da área de Redes de Computadores e Sistemas Distribúıdos no Brasil.

Aproveitamos para agradecer o inestimável apoio recebido de diversos membros da
comunidade e, em particular a cada coordenador de workshop, pelo brilhante trabalho, e
a Organização Geral do SBRC 2016 pelo profissionalismo e comprometimento.

A todos, um excelente SBRC em Salvador!

Michele Nogueira
Coordenadora de Workshops do SBRC 2016
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Mensagem dos Coordenadores do WCGA 2016

Sejam bem-vindos ao XIV Workshop de Computação em Clouds e Aplicações (WCGA
2016), evento realizado em Salvador-BA em conjunto com o XXXIV Simpósio Brasileiro
de Redes de Computadores e Sistemas Distribúıdos (SBRC 2016).

Com a consolidação da computação em nuvem, este ano o programa do WCGA agrega
artigos que abordam temas espećıficos de gerência de recursos, tais como elasticidade,
escalonamento e alocação de máquinas virtuais no substrato f́ısico, e artigos que tratam do
oferecimento de qualidade para as aplicações, em especial tolerância a falhas, desempenho
e qualidade de serviço. Ainda, a programação também aborda o problema de utilização
de recursos em nuvens privadas e a conjunção de nuvens em Inter-Clouds. Este amplo
espectro de temas corrobora a consolidação da computação em nuvem como uma área de
pesquisa que mantém-se relevante, trazendo à tona novos problemas em ńıveis de abstração
diversos. Os coordenadores do WCGA agradecem todos os autores que submeteram seus
trabalhos e que permitem a continuidade deste workshop com trabalhos de qualidade
voltados para a troca de experiência e discussão de pesquisas em um ńıvel elevado.

Agradecemos os coordenadores do SBRC e a coordenação de workshops pelo apoio na
realização do WCGA, que vem sendo executado em conjunto com o SBRC desde sua quarta
edição em 2006. As primeiras edições do WCGA (2003, 2004, 2005) foram realizadas
no LNCC, em Petrópolis-RJ e, em conjunto com o SBRC, as edições seguintes foram
realizadas em Curitiba-PR (2006), Belém-PA (2007), Rio de Janeiro-RJ (2008), Recife-PE
(2009), Gramado-RS (2010), Campo Grande-MS (2011), Ouro Preto-MG (2012), Braśılia-
DF (2013), Florianópolis-SC (2014), e Vitória-ES (2015), alcançando a sua décima quarta
edição em 2016.

O WCGA 2016 recebeu um total de 24 submissões, dentre as quais 12 artigos com-
pletos foram aceitos para publicação e apresentação oral no evento. Reiteramos o nosso
agradecimento aos autores de artigos submetidos, e enaltecemos o trabalho dos membros
do comitê de programa e revisores externos nas avaliações dos artigos. A excelente qua-
lidade do Comitê de Programa do WCGA permitiu uma avaliação extensiva e criteriosa
dos trabalhos submetidos. Por fim, agradecemos as entidades que acolhem e apoiam os
organizadores do WCGA e SBRC: Unicamp, UFSCar, LNCC, UFBA, IFBA e SBC.

Bruno Schulze, Fábio Verdi e Luiz Bittencourt
Coordenadores do WCGA 2016
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Sessão Técnica 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Uma Abordagem para Avaliação de Topologias de Aplicações em Nuvem
Baseado em TOSCA
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Lourenço Pereira Jr (USP), Helder Jefferson Ferreira da Luz (USP), Flávio Souza
(UFG) e Francisco Monaco (USP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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em Nuvem
Gustavo Rostirolla (UNISINOS), Ivam Guilherme Wendt (UNISINOS), Rodrigo
Righi (UNISINOS) e Cristiano Costa (UNISINOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
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Barbosa (UFC) e José De Souza (UFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

ICE – Uma ferramenta para emulação de InterClouds baseadas em OpenS-
tack
Tiago Ferreto (PUC-RS), Fabricio Cordella (PUCRS), Vinicius Gubiani (PUC-RS)
e Miguel Da Silva (PUC-RS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

xi





Anais do WCGA 2016

WCGA 2016
Sessão Técnica 1
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Elasticity Management for Virtual Machine Fault Recovery 
 

Kleber Divino, Carlos Kamienski 
Universidade Federal do ABC (UFABC) 

kleber.divino@gmail.com, cak@ufabc.edu.br 
 

 
 

Abstract In cloud computing, virtual machine level elasticity and fault 
tolerance are two mechanisms with different purposes but similar features, 
which may generate an overlapping of responsibilities, additional complexity 
and increased usage of resources. This paper advocates that a cloud 
environment with existing elasticity mechanisms does not need additional fault 
tolerance for recovering failures at a virtual machine level. We deployed a 
private cloud with elasticity and recovery mechanisms and undertook several 
experiments, both analyzed together and separately. Our results confirmed our 
hypothesis revealing that for different metrics the use of elasticity only is 
equivalent to the use of recovery only. Also, the use of both mechanisms brings 
only a small improvement. 
 

1 Introduction 
In cloud computing, resources can dynamically adapt according to workload variations and 
users pay according to what they really use [Armbrust 2010]. Elasticity is the key feature in 
cloud environments for providing predictable performance by changing automatically the 
amount of resources allocated to an application to adapt to workload variations in order to 
match demand at any point in time [Mell 2011]. Also, fault tolerance techniques have been 
historically used for enabling systems to operate continuously, even in the case of failures. 
Fault tolerance is a mechanism used to avoid a service to fail to provide the established 
requirements in case of failure using redundant resources  [Avizienis 2004]. Here we use 
the terms VM (virtual machine) recovery management or simply fault recovery for the 
specific class of fault tolerance systems that we deal with.  

Elasticity and fault tolerance at the level of virtual machines are two mechanisms 
aimed at different purposes, but with similar features, which may generate an overlapping 
of responsibilities, additional complexity and increased usage of processing, storage and 
networking resources. Our main hypothesis in this paper is that elasticity for VM 
management is actually a superset of fault recovery at VM level and therefore there is no 
need of an additional fault tolerance mechanism to be put in place only for that purpose.  

Elasticity mechanisms in cloud computing create new resources, e.g. virtual 
machines, whenever existing ones are not able to provide adequate performance to 
applications. Recovery mechanisms at the VM level within a fault tolerance framework 
create new resources for replacing existing ones that were subject to failure in order not to 
allow applications to experience reduced performance. In some environments, when a 
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component fails the remaining ones maintain the service working, but with graceful 
degradation. The monitoring system detects that a component failed and creates a new one. 
In other words, fault recovery fixes VMs in order not to incur performance penalties. For 
elasticity management, the trigger is performance, thus a VM failure generates an 
unbalance in performance that will be understood as an increase in demand and a new VM 
will be created. In conclusion, elasticity management may be considered a superset of VM 
recovery management because the former can deal with both failure and demand variation, 
whereas the latter can only deal with failure. 

This paper advocates that a cloud environment with existing elasticity mechanisms 
does not need an additional fault tolerance mechanism when it comes to recovering failures 
at a virtual machine level, especially for stateless applications. A variety of well-known and 
studied different fault tolerance mechanisms might still be needed whenever state, context 
and history must be recovered integrally. As a matter of fact, we can state that elasticity 
may replace fault recovery mechanisms for applications that can deal with failures by 
starting a new VM. 

We deployed a private cloud with dynamic elasticity and fault recovery mechanisms 
and undertook several experiments for understanding their behavior, both analyzed together 
and separately. Our results confirmed our hypothesis revealing that for different metrics the 
use of elasticity only (no recovery) is equivalent to the use of recovery only (no elasticity). 
Also, using both mechanisms together brings a small improvement.  When it comes to 
deciding whether to use elasticity, recovery or both mechanisms, our experiments show that 
they are equivalent for our particular purpose. And since elasticity is already needed in any 
cloud-based environment for scaling up and down VMs and other resources, we can state 
that a specific recovery mechanism VM-level fault tolerance is not necessarily needed. 

In the remainder of this paper, section 2 presents background and related work. 
Section 3 presents the methodology and section 4 presents our main results. Lessons 
learned are discussed in Section 5 and Section 6 draws conclusions and topics for future 
work. 

2 Background and Related Work 
Elasticity and fault tolerance have similarities in the sense they deal with performance 
problems, but they differ in purpose and scope. The use of elasticity in cloud computing 
empowers users to define policies for automating and enforcing the fulfillment of some pre-
specified performance guarantees. Elasticity allows changing automatically the amount of 
resources allocated to an application to adapt to workload variations in order to match 
demand at any point in time [Herbst 2013]. On the other hand, fault tolerance is a 
mechanism used to avoid a service not to provide the established requirements in case of 
failure using redundant resources [Avizienis 2004]. Recovery in a redundant system may be 
performed by replacing the faulty component by a spare one or by dividing the workload 
among the other remaining components. 

A cloud service must offer different management options for controlling elasticity 
and procedures for analyzing the system efficiency with respect to avoiding over and 
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underprovisioning as much as possible. Here we focus on the ability of an elastic 
mechanism to provide fault recovery for VMs. Elasticity may be implemented as a rule-
based system where conditions match the value of metrics against predefined thresholds to 
take positive or negative actions, whenever more resources are added and removed 
respectively. 

Although elasticity is most commonly associated to public clouds, it can also be used 
by private and hybrid clouds. For example, Amazon AutoScaling1 provides different 
metrics and thresholds for elasticity actions. Unfortunately this feature is not directly 
offered by private cloud platforms, e.g. OpenNebula2 and OpenStack3.  

In a cloud computing environment failures may be divided up into three main groups 
[Tchana 2012]: failures in virtual machines (VMs), failures in hardware and failures in the 
applications. Usually fault tolerance techniques are comprised of two main phases, namely 
fault detection and fault recovery. Since a cloud service is run by a third party provider, 
there is the additional problem in implementing fault tolerance mechanisms, because it is 
not always easy to implement due to the inherent difficulty in defining responsibilities of 
detection and recovery between provider and clients. In this paper we deal only with VM 
failures and we assume that the responsibility is bound to the provider configured by the 
client using the same elasticity mechanism already offered for keeping up with workload 
variations.  

Hypervisor based fault tolerance (HBFT) is an approach where the hypervisor is 
responsible for fault detection and recovery [Bressoud 1996]. The obvious advantage is that 
no changes in the operating system and/or hardware are required for the deployment of 
fault tolerance mechanisms. On the other hand, such solutions are dependent on a particular 
hypervisor, such as Xen, KVM or VMware. HBFT solutions are available for different 
hypervisors, such as Kemari or Remus [Zhu 2010]. In our work we did no consider this 
class of fault tolerance approach that recovers the state of a VM. In other words, our 
recovery mechanism creates a clean new VM whenever necessary. 

As far as we are concerned, there is no other approach available in literature that 
deals with elasticity and failure recovery in the same way we do. Jhawar et. al [Jhawar 
2012] propose an approach that delivers generic fault tolerance on applications running in 
virtual machines using a dedicated service layer, that does not require users to be aware of 
how the mechanism are implemented by the provider. Unlike this proposal, ours is focused 
on virtual machine recovery, but does not need any additional service or middleware layer 
since the existing elasticity mechanism assumes the responsibility of dealing with failures.  

Yang et. al [Yang 2013] undertake a performance analysis study of a cloud service 
considering fault recovery of both processing nodes and communication links. Their work 
proposes some analytical models and methods and presents a numerical example. However, 
it is not related to evaluating a real system using elasticity and recovery mechanisms like 
our approach. Tchana et. al. [Tchana 2012] propose an approach for fault tolerance in a 

                                                             
1 aws.amazon.com/autoscaling 
2 opennebula.org 
3 openstack.org 
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cloud computing environment based on the collaboration of providers and clients and 
autonomic repair measures. They compare their collaborative approach with exclusive 
(provider or client) approaches, leading to significant results. In a previous work, our 
research group studied elasticity management, but without considering faults [Simões 
2014]. 

3 Methodology 
3.1 Scenario and Environment 

In order to obtain a better understanding about using elasticity for fault recovery, we 
conceived a simple scenario where clients download objects of different sizes from a Web 
Server. Although typical Big Data applications and frameworks are very popular these days 
in the cloud, such as those based on Hadoop or Spark, a large portion of applications 
running on the cloud that serve real users are based on Web Servers. We decided to use a 
very simple object download application in order to be able to exert more control over the 
environment and obtain a better understanding of the results.  

Our scenario is composed of four key components specially developed for this 
project, represented in gray by Figure 1: request generator, failure injector, elasticity 
manager and recovery manager. Also, it uses OpenNebula cloud controller, Xen hypervisor 
and Apache server and load balancer. 

Clients send requests for a group of 50 objects with an average size of 8MB 
following a Log-normal distribution [Downey 2001]. Requests are received by a load 
balancer and distributed to Apache Web servers deployed in a variable number of virtual 
machines (VMs). Even though there are different points of failure in a real computing 
system, we considered failures in VMs only, because they are subject to our elasticity 
manager that creates and teardowns them on demand. We used OpenNebula as a private 
cloud controller and Xen hypervisor. We developed a failure detection agent and a recovery 
manager to work together with OpenNebula. Its own built-in detector lacks flexibility for 
our purposes, since it forces the use of some pre-specified monitoring intervals, which 
delays the execution of recovery procedures. Finally, we developed a VM failure injector 
using the Weibull distribution. All components were deployed into 7 servers in a private 
cloud, where the experiments were conducted. 
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Figure 1 – Evaluation Scenario 

3.2 Metrics 

The basic metrics used in our experiments are: 

• Response time per MB (RTMB): the total download time divided by the object size 
in MB. We compute the mean, median and 90th percentile every 10 seconds; 

• Error rate: percentage of objects whose download does not finish successfully; 

• SLA Violations: percentage of requests that violates the SLA, defined as the mean 
RTMB plus three times the standard deviation.  

• Number of VMs: number of VMs allocated by the elasticity to deal with client 
requests; 

• Workload: number of simultaneous requests being handled by the load balancer; 

• MTTD: mean time to detect a fault. 
3.3 Elasticity and Recovery Management 

We implemented both elasticity and recovery mechanisms that can be used together or 
separated. Elasticity actions are positive, when a new VM must be created because the 
average load of all active VMs is causing longer response times, and negative, when active 
VMs are idle. We used workload as the metric for controlling elasticity with two thresholds 
(higher and lower) defined in preliminary experiments for scaling up and down. The higher 
and lower thresholds were configured to 270 and 180 simultaneous requests per VM in the 
load balancer, respectively. We evaluated different thresholds and all confirm our main 
hypotheses, so they are not shown here. We developed a customized elasticity manager 
since there is no general purpose one available with the required flexibility.  
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We adopted an application metric (number of requests) for managing elasticity, 
according to our previous findings where we found out that using application-level metrics 
is more precise than machine-level ones [Simões 2014]. Although there might be some 
dispute over this issue, our previous experience showed that in real settings, system-level 
metrics (such as CPU and memory) are not adequate for elasticity, since there is no clear 
mapping between variations in CPU and memory usage and response times. Also, we only 
considered the number of requests in the load balancer as the elasticity metric, because that 
is what usually the user care in this particular class of application. 

We also developed our own fault recovery mechanism, since it gave us higher 
flexibility when compared to the one provided by OpenNebula. OpenNebula provides a 
fault detection feature that has been also evaluated in some experiments. However, we do 
not show its results since the performance was consistently worst compared to our own 
detection and recovery management mechanism.  

Figure 2 depicts the management mechanisms for both elasticity and recovery. Figure 
2a presents a scenario with elasticity, but no failures, where the elasticity management 
mechanism detects workload variations and takes elasticity actions as a response. In this 
example, we assume an increased workload that causes a momentary performance 
disruption up to the point where the positive elasticity action is taken (a VM is created) and 
the performance is well tuned again.  

 
a) No Failures 

             

 
b) Recovery Only 
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c) Elasticity Only 

 
d) Elasticity & Recovery 

Figure 2 – Elasticity and Recovery Management 

Figure 2b depicts a scenario with recovery but no elasticity where a fault is detected 
and recovered and in-between the performance suffers some disruption. In Figure 2c, an 
elasticity mechanism manages alone both performance and fault problems. In this scenario, 
there are two detection events, for the fault itself and the resulting unbalance from 
workload and system resources. The most complex scenario is depicted by Figure 2d, 
combining elasticity and recovery. In this example, when a fault happens the system 
quickly detects a performance degradation and starts a positive elasticity action. Next, the 
fault itself is detected but the recovery action is blocked until the elasticity mechanism 
finishes the creation of a new VM. This situation may create two new VMs as the outcome 
of a single fault. Also, when the fault detection happens first than the elasticity detection, 
we do not postpone the elasticity action but leave it to the next round to detect.  
3.4 Experiments: Elasticity and Recovery 

We undertook a series of experiments where we managed elasticity and recovery together 
or separated. Table 1 summarizes the factors and levels used in our experiments, i.e. the 
parameters varied during different experiments and the values they assumed. Failure rate 
follows a Weibull distribution with average interarrival times of 15, 10 and 5 seconds, for 
low, medium and high failure rate respectively. However, due to space constraints we only 
present results for high failure rate, since for medium and low failure rates results followed 
intuition, i.e. the lower the failure rate, the better the system performance in general. As it 
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can be noticed, we forced an unusual high failure rate, so that we could perform 
experiments in a realistic platform. Otherwise, experiments could take months to complete, 
waiting for failures to happen. 

Table 1 – Factors and Levels 
Factor Levels 
Elasticity Yes, No 
Failures Yes, No 
Recovery Yes, No 
Arrival Rate Constant, Variable  
Failure Rate Low (15), Medium (10), High (5) 

We conducted experiments with two types of workloads, in order to represent 
situations similar to reality. A first series of experiments used a constant (fixed) workload 
for being able to directly compare the behavior of elasticity and recovery techniques. Even 
though elasticity is fit to situations of variable workloads for adapting resources according 
to demand, a constant rate was needed in order to observe whether its performance is 
similar to a traditional recovery mechanism. In a second series of experiments we increased 
the workload up to a certain point and then started to decrease it little by little. This is done 
by configuring the client start and stop times. Clients start every 5 seconds generating 
requests using a Poisson distribution. For both elasticity and recovery management, the 
monitoring interval was 1 minute.  

Each experiment lasted for 40 minutes and was replicated 15 times with 99% 
asymptotic confidence intervals being computed. Considering processing times, 
experiments took approximately 170 hours. 

4 Results 
4.1 Constant Workload 
Figure 3 presents the typical behavior of the allocated number of VMs when a constant 
workload is used. For the case with no failures the same number of VMs remains from the 
beginning to the end. With failures, the most effective way of dealing with them is using 
both elasticity and recovery mechanisms, which improves performance only slightly.  

 
Figure 3 – Elasticity and recovery – time series 
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Figure 4 depicts the average and confidence interval of 15 replications of each 
experiment and confirms the first impression of Figure 3. Figure 4a shows the response 
time per MB (less is better). It can be observed that without failures it varies around 20 
seconds, where for the elasticity only and recovery only mechanisms it varies around 40 
seconds, with a higher confidence interval. Using both mechanisms, the value of this metric 
varies around 30 seconds. Figure 4b presents the error rate with an equivalent conclusion. 
For both elasticity and recovery mechanisms the error rate is lower and using only one of 
them yields similar values. Figure 4c presents similar information for the number of 
allocated VMs, which is proportional to the other metrics. 

 
a) Response Time per Megabyte 

 
b) Error Rate 

 
c) Number of Virtual Machines 

Figure 4 – Comparison of different mechanisms 

Since the confidence intervals in Figure 4 overlap, we cannot conclude that one 
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elasticity, recovery or both mechanisms, our experiments with constant rate show that they 
are equivalent. Also, since elasticity is already needed in any cloud-based environment for 
scaling up and down VMs and other resources, we can state that a specific recovery 
mechanism VM-level fault tolerance is not necessarily needed for that specific purpose. 

Figure 5 depicts results for VM fault detection and recovery time for the constant 
workload scenario. It is possible to observe that elasticity responds faster when it comes to 
fault detection, which is due to synchronism caused by the particular way the failure 
detection script is scheduled by the Linux cron mechanism. Also, the averages with the 
confidence interval do not differ significantly. 

 
Figure 5 – Fault Detection time for constant workload 

4.2 Variable Workload 

Further, we conducted experiments with a typical workload typical that cloud services will 
face with dynamic resource allocation and deallocation. As shown by Figure 6a the 
workload is increased up to a certain point and than decreased, by carefully configuring 
clients start and stop times and request arrival rates. In Figure 6b we can observe that the 
response time per MB is kept around 20 seconds, similar to the constant workload and no 
failures experiment showed in Figure 3b, which is our benchmark. Figure 6c shows that we 
start with only one VM and scale it up to 10 and than back to one, according to the demand 
represented by requests. This result corroborates with our previous results from analyzing 
elasticity in private and public clouds [Simões 2014]. 

For these experiments, elasticity is always used, since there will not be possible for a 
system to deal with such increase in the workload without a feature for dynamically 
increasing the number of VMs. However, in order to get a deeper understanding of the need 
of a recovery mechanism for VM management, some experiments use recovery together 
with elasticity and others use elasticity only. 
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a) Number of Requests 

 
b) Response time per Megabyte 

 
c) Number of VMs 

Figure 6 – Elasticity/recovery: Variable workload 

Once more, we can observe that for a variable workload, the use of elasticity can play 
both roles of scaling up and down resources according to demand and replacing VMs in 
case of failures. The key results for variable workload are presented in Figure 7. We can 
observe that there is a significant difference when no failures are injected. The use of 
recovery together with elasticity yields better results in average, i.e., they are closer to the 
no failures scenario. However, there is no statistical significance since the confidence 
intervals overlap. Also for these experiments we computed the SLA violation metric, 
Figure 7d, which corroborates the other results. SLA is less violated when no failures are 
injected and violation increases for the two scenarios with failures (namely elasticity only 
and elasticity & recovery).  
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a) Response Time per Megabyte 

 
b) Error Rate 

 
c) Number of VMs 

 
d) SLA Violations 

Figure 7 – Elasticity with variable workload 
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Figure 8 depicts results for VM fault detection and recovery time for the variable 
workload scenario. One can observe that MTTD is similar for both cases (elasticity only 
and elasticity & recovery) and also similar to the values observed for the constant workload 
scenario presented in Figure 5. 

 
Figure 8 – Fault Detection Time – variable workload 

5 Discussion 
Our results show that for the particular scenario we evaluated, i.e. VM failures in a cloud 
environment, there is no evidence that using elasticity-only, recovery-only or both 
mechanisms is superior to the others. In other words, when it comes to deciding whether to 
use elasticity, recovery or both mechanisms, our experiments show that they are equivalent. 
And since elasticity is already needed in any cloud-based environment for scaling up and 
down VMs and other resources, we can state that a specific recovery mechanism VM-level 
fault tolerance is not necessarily needed, when no other requirements are present. 

We showed that this is valid for a typical pre-cloud scenario (no elasticity) and more 
targeted to fault recovery mechanisms, i.e. a scenario with constant workload. Also, it is 
true for a scenario of variable workload, where the use of elasticity has proven to be able to 
play both roles of scaling up and down resources according to demand and also replacing 
VMs in case of failures. 

Please notice that we are not proposing a complete solution for fault tolerance in 
cloud computing, but only an elasticity-based solution for VM failure recovery in those 
environments. 

6 Conclusions 
Elasticity is a key mechanism for providing the ability to adapt server behavior to variable 
workload in cloud computing. Fault recovery is a traditional mechanism for avoiding 
failing to provide a service with unexpected performance levels. We advocate in this paper 
that when it comes to VM management in a cloud environment, only elasticity management 
is able to perform both roles.  

Particularly, we showed that the performance of a management mechanism based on 
fault recovery achieves similar results to a mechanism solely based on elasticity 
management, or even similar results when both mechanisms are used. Also, we can observe 
this is consistent over constant and variable workload scenarios.  
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As future work we intend to analyze the effect of using different workloads, such as 
by Hadoop/Spark applications or even cloud benchmarks 0. Also, we intend to analyze the 
effect of using predictive elasticity management 0. 
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Abstract. Some users and organizations resist to adopt solutions in clouds, due
to concerns about data security and privacy. Cloud clients have a limited vision
of the provider security, and they request security guarantees over data storage.
This paper shows the results of the modeling, using Colour Petri nets, of an
existing solution for secure storage. The results prove the viability of the use of
formal methods to verify security properties of a system, and, by doing so, it was
possible to identify scenarios in which security violations were not detected by
this solution.

Resumo. Existem usuários e organizações que resistem em adotar soluções em
nuvens, em virtude da preocupação com a segurança e privacidade no armaze-
namento dos dados. Clientes de serviços em nuvens possuem uma visão limitada
da segurança do provedor e necessitam de garantias quanto a segurança dos
dados armazenados. Este artigo apresenta resultados da modelagem em Redes
de Petri Coloridas de uma solução existente para armazenamento seguro dos
dados, identificando cenários em que violações de segurança não eram detec-
tadas, e demonstrando a viabilidade do uso de métodos formais para verificar
propriedades de segurança.

1. Introdução
A computação em nuvem é um paradigma que permite a uma organização concentrar seus
esforços em sua atividade fim, terceirizando seus recursos de Tecnologia da Informação
(TI). É possı́vel utilizar recursos computacionais de uma nuvem pública, reduzindo in-
vestimentos em infraestrutura e pagando apenas pelos recursos consumidos. Além de
∗Este trabalho foi parcialmente financiado pelo programa de cooperação internacional STIC-AMSUD
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reduzir custos, o uso de serviços elásticos permite alocar ou desalocar recursos dinami-
camente de acordo com as necessidades de um cliente [Costa et al. 2011]. A computação
em nuvem é uma realidade, com investimentos de grandes empresas e a oferta de diversos
serviços. Contudo, devido à perda de controle sobre a infraestrutura computacional, algu-
mas organizações resistem em adotar soluções em nuvem, em virtude da preocupação com
a segurança e privacidade dos seus dados [Sun et al. 2014, Subashini and Kavitha 2011].

Os provedores de computação em nuvem implementam controles de segurança
para atender as necessidades dos seus clientes. Esses controles são baseados em fra-
meworks e normas de segurança, elaboradas por órgãos de padronização tais como ISO
(International Organization for Standardization), NIST (National Institute of Standards
and Technology) e CSA (Cloud Security Alliance) [Luna et al. 2015]. No entanto, os
clientes possuem apenas uma visão limitada da segurança de um provedor, requisitando
mecanismos que ofereçam uma maior transparência e garantias quanto a segurança dos
serviços contratados [Luna et al. 2015].

Nesse contexto, pode ser definido um acordo de nı́vel de serviço (Service Level
Agreement – SLA), para fornecer as garantias e a transparência desejada. Contudo, os
aspectos de segurança não são tradicionalmente cobertos pelos SLAs [Rong et al. 2013].
O SLA da Amazon EC2, por exemplo, garante apenas a disponibilidade dos serviços em
pelo menos 99.95% do tempo1. Assim, pesquisas têm sido realizadas buscando soluções
para aumentar a confiança em provedores de computação em nuvem [Bamiah et al. 2014,
Habib et al. 2011]. Em especial, pode-se destacar soluções de auditoria, direcionadas
a demonstração da segurança e a detecção de eventuais violações [Popa et al. 2011,
Hwang et al. 2014].

[Subashini and Kavitha 2011] descrevem diversos aspectos de segurança a serem
abordados em soluções para segurança em nuvens, e [Rong et al. 2013] acreditam que
a maior preocupação é referente à garantia da integridade e confidencialidade dos da-
dos armazenados em nuvem. Além disso, [Popa et al. 2011] identificaram outras duas
propriedades fundamentais a serem garantidas por soluções de armazenamento seguro:
write-serializability e freshness. Os autores propõem ainda uma solução para detectar
violações das propriedades de segurança, denominada CloudProof [Popa et al. 2011].
No entanto, é fundamental que soluções de auditoria sejam adequadamente analisadas
e validadas. A validação de soluções para armazenamento seguro em nuvens é nor-
malmente realizada apresentando teoremas, que nem sempre são provados formalmente
[Wei et al. 2014, Popa et al. 2011, Hwang et al. 2014, Guan et al. 2015].

Por outro lado, métodos formais tem sido utilizados nas últimas décadas para mo-
delagem de sistemas, permitindo a eliminação de ambiguidades e a validação por técnicas
automáticas de verificação de modelos (i.e. model checking) [Clarke and Wing 1996].
Esses métodos, entretanto, não tem sido aplicados no projeto de soluções para armazena-
mento seguro. Todavia, os mesmos podem ser utilizados para demonstrar propriedades
de segurança e encontrar falhas no projeto dessas soluções.

No estudo de caso, apresentado nesse artigo, o CloudProof foi modelado e erros
de projeto foram detectados. Com o uso de Redes de Petri Coloridas, foi possı́vel identi-
ficar cenários em que violações de segurança não eram detectadas pela solução proposta

1http://aws.amazon.com/ec2/sla/
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inicialmente. Assim, este artigo demonstra a viabilidade do uso de métodos formais para
modelagem e detecção de eventuais falhas no projeto de soluções para armazenamento
seguro. Além disso, a modelagem permite uma análise detalhada, observando aspectos
fundamentais para o funcionamento correto de uma solução. O CloudProof foi selecio-
nado como estudo de caso desta pesquisa, por ser uma das primeiras iniciativas propostas
para detecção de violações de propriedades de segurança, e por ser referência em pesqui-
sas sobre o tema.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, é discutido
sobre o armazenamento seguro em nuvens, descrevendo o CloudProof. Os uso de métodos
formais para especificação e validação de sistemas são expostos na Seção 3. Trabalhos
relacionados, sobre a verificação de propriedades de segurança, são abordados na Seção
4. Na Seção 5, o resultado da modelagem e análise do CloudProof é detalhado. Por fim,
as considerações finais são apresentadas.

2. Armazenamento seguro em nuvem
Ao utilizar ambientes terceirizados de computação em nuvem, a segurança dos da-
dos armazenados e processados na nuvem pode ser comprometida. As soluções
propostas na literatura abordam diferentes aspectos, incluindo: privacidade; prova
de recuperabilidade e localização [Albeshri et al. 2012]; compartilhamento e controle
de acesso [Yu et al. 2010]; e remoção segura de dados [Vanitha and Kavitha 2014].
Existem ainda abordagens diferenciadas, tais como operações com dados cifrados
[Samanthula et al. 2012] e a manipulação de dados anônimos [Zhang et al. 2014] para
prover a privacidade dos dados.

No âmbito desta pesquisa, deseja-se prover confiança em serviços de computação
em nuvem, por meio de mecanismos de auditoria que detectem eventuais violações de
propriedades de segurança. [Popa et al. 2011] identificaram as seguintes propriedades de
segurança desejáveis para armazenamento seguro de dados: confidencialidade; integri-
dade; write-serializability; e freshness. A confidencialidade e integridade são proprieda-
des de segurança frequentemente citadas na literatura, referente a garantias quanto a lei-
tura e alteração de dados apenas por usuários autorizados. Ao prover write-serializability
e freshness, um provedor garante, respectivamente, a consistência quanto a ordem das
operações de escrita e a leitura de dados atualizados.

[Popa et al. 2011] descrevem ainda um sistema, denominado CloudProof, que per-
mite que um cliente possa detectar e provar a ocorrência da violação de alguma propri-
edade. Infelizmente, esse sistema não detecta violações de confidencialidade, apesar de
permitir que os usuários criptografem os dados a serem armazenados. Nesse sistema, o
cliente (i.e. owner) contrata um serviço de armazenamento de um provedor de nuvem,
disponibilizado a usuários autorizados. Esses usuários realizam operações de escrita e
leitura de blocos por meio dos comandos get e put de uma interface. O bloco é a unidade
básica de armazenamento manipulada pelo sistema.

No CloudProof, um cliente deve determinar os usuários que podem acessar o sis-
tema, configurando o controle de acesso aos dados. Além disso, um cliente pode realizar
a auditoria do sistema, comprovando a conformidade do mesmo com as propriedades ci-
tadas. O controle de acesso é baseado nas listas de controle de acesso (Access Control
List - ACL) de cada bloco. Uma ACL determina quem pode ler e/ou escrever em um
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bloco. É valido destacar que as ACLs podem ser atualizadas, permitindo revogar o acesso
a determinado usuário ou liberar o acesso a novos usuários. A leitura de um bloco é feita
com uma chave secreta compartilhada por um sistema eficiente de distribuição, baseado
nas técnicas de Broadcast Encryption e Key Rotation.

Os usuários com permissão de escrita devem assinar um bloco sempre que mo-
dificá-lo. Com essa assinatura, o provedor pode verificar se a atualização de um bloco
foi feita por um usuário autorizado, garantindo a integridade do sistema. Se o provedor
permitir a escrita de blocos com assinaturas inválidas, o mecanismo de atestações irá de-
tectar a violação. Sempre que um usuário autorizado ler um dado, o provedor envia um
atestado de que está enviando o dado correto. Esse atestado contém a assinatura do bloco
a ser verificada pelo usuário. Sempre que o usuário escrever um bloco, é enviado também
um atestado de escrita, solicitando a atualização dos dados e o provedor responde com
outro atestado, informando que o bloco foi atualizado. A Figura 1 apresenta as estruturas
desses atestados.

Figura 1. Estrutura dos atestados [Popa et al. 2011]

A versão do bloco e o hash é utilizado para garantir a write-serializability e a
chain hash para garantir a freshness. O cálculo da chain hash é feito com os dados atuais
da atestação e a chain hash da atestação anterior. O nounce, enviado pelo usuário ao
solicitar a leitura de um bloco, é usado para evitar que o provedor envie um atestado
antigo. É importante ressaltar que um usuário não pode enganar um provedor com falsas
acusações.

A integridade dos dados armazenados é facilmente comprovada por meio das as-
sinaturas dos blocos. Após um determinado perı́odo, denominado época, uma auditoria
deve ser realizada para garantir que as outras propriedades não foram violadas. No pro-
cesso de auditoria, o cliente ordena as transações de determinado bloco, e verifica suas
versões ao longo de toda cadeia de atestados, detectando eventuais violações. Os atestados
são enviados, pelos usuários, ao cliente, e ao final da auditoria podem ser descartados. Se
necessário, o provedor deve fornecer algum atestado pendente e pode ser penalizado, caso
o provedor não colabore com a auditoria. O CloudProof foi implementado na nuvem da
Microsoft e [Popa et al. 2011] apresentam uma avaliação do sistema, demonstrando sua
eficiência e escalabilidade.
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3. Métodos formais
A confiabilidade e robustez de sistemas computacionais são influenciadas pela ausência
de erros nesses sistemas e conformidade com os requisitos dos mesmos. Nesse con-
texto, métodos formais podem ser utilizados na especificação e validação de um sistema
[Clarke and Wing 1996, Ardis 1997]. A especificação de um sistema é baseada em lin-
guagens formais, que possuem sintaxe e semântica definidas matematicamente, propor-
cionando a eliminação das inconsistências existentes na descrição de sistemas. As ferra-
mentas e técnicas desenvolvidas para linguagens formais permitem validar um sistema,
antes de sua implementação. É possı́vel realizar simulações em um sistema modelado
formalmente, mas não é possı́vel simular todos os cenários possı́veis, garantindo que
determinadas propriedades sejam satisfeitas. Então, duas abordagens são normalmente
utilizadas no processo de validação de um sistema: verificação de modelos e prova de
teoremas [Clarke and Wing 1996].

Redes de Petri, Estelle, LOTOS e SDL são exemplos de linguagens formais uti-
lizadas para especificação de sistemas [Ardis 1997]. As Redes de Petri Coloridas (Co-
loured Petri Nets - CPNs) são amplamente utilizadas para especificação e verificação
de protocolos de segurança [Pommereau 2010, Seifi 2014, Bouroulet et al. 2008]. CPN
é uma linguagem que permite a modelagem gráfica de sistemas, com auxı́lio de
uma linguagem de programação (e.g. CPN ML, usada na ferramenta CPN Tools)
[Jensen and Kristensen 2009]. Nesta pesquisa, a CPN Tools foi utilizada para a mo-
delagem do CloudProof, em virtude da facilidade no uso dessa ferramenta, da ampla
documentação existente sobre CPNs, e por ser adequada para especificação de protocolos
de segurança.

A modelagem de um sistema em redes de Petri é feita descrevendo um grafo com-
posto por vértices que indicam os lugares e as transições do sistema. Arcos direcionados
conectam lugares à transições ou vice-versa, mas nunca dois lugares ou duas transições.
Os lugares de uma rede de Petri contêm fichas, que podem habilitar transições a serem
disparadas. Ao disparar uma transição, fichas dos lugares de origem são consumidas,
e novas fichas são adicionadas nos lugares de saı́da, conforme os pesos informados nos
arcos. A escolha pela transição a ser disparada é não-determinı́stica. A disposição ini-
cial das fichas nos lugares é denominada de marcação inicial, e cada marcação durante o
funcionamento de um sistema representa um estado do mesmo.

A rede de Petri colorida é uma extensão da rede de Petri, que permite atribuir
cores ou valores às fichas. De modo semelhante às linguagens de programação é possı́vel
definir que tipo de informação pode ser armazenada em cada lugar e, ainda, atribuir ou
verificar os valores das fichas. Assim, o tamanho dos modelos criados é reduzido. Existem
ainda outras extensões, incluindo as redes de Petri hierárquicas e as temporizadas, que
possibilitam respectivamente dividir um sistema em módulos e adicionar temporizadores
nas transições. Esse tópico é aprofundado em [Jensen and Kristensen 2009], com detalhes
sobre os tipos de redes de Petri e definições formais.

Como exemplo, pode-se destacar o trabalho de [Jensen et al. 2007], que descreve
a modelagem, utilizando a CPN Tools, de um protocolo de comunicação segundo a es-
tratégia stop-and-wait (vide Figura 2). Nesse trabalho, é possı́vel compreender o fun-
cionamento da ferramenta, bem como os aspectos essenciais para modelagem de CPNs.
Nessa ferramenta, simulações automáticas ou manuais podem ser executadas para verifi-
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car o funcionamento de uma CPN, e os resultados podem ser visualizados em diagramas
de sequência (Message Sequence Charts - MSC). Ao usar simulações, é possı́vel detectar
erros, mas não é possı́vel provar que eles não existem, por não ser viável verificar todos
os cenários existentes. Assim, para validar um modelo é necessário analisar o espaço de
estados (space state) de uma CPN. O espaço de estado é um grafo direcionado que repre-
senta todos os fluxos de execução possı́veis, em que cada arco indica uma transição do
sistema, alterando a marcação de uma CPN.

Figura 2. Modelagem do protocolo stop-and-wait [Jensen et al. 2007]

No entanto, é possı́vel que uma CPN não seja representada por um espaço de esta-
dos finito. No protocolo stop-and-wait, por exemplo, o emissor pode enviar diversas vezes
a mesma mensagem, devido a possibilidade de perda da mesma ou de sua confirmação.
Assim, para evitar a retransmissão de infinitas mensagens e consequentemente a explosão
de estados, foi limitada, em três unidades, a quantidade de mensagens e/ou confirmações
transitando simultaneamente na rede, conforme visualizado na CPN da Figura 2. Além
do espaço de estados, a CPN Tools gera um relatório com diversas informações, incluindo
as marcações possı́veis de cada lugar.

Para verificar se um sistema modelado satisfaz determinada propriedade e validar
uma CPN, deve ser realizada uma verificação de modelos, por meio de funções em CPN
ML ou em lógicas temporais [Jensen et al. 2007]. Ao usar uma função em CPN ML, todas
as marcações do sistema são analisadas, observando as fichas armazenadas em cada lugar
para detectar alguma violação. O caminho executado até a violação pode ser analisado
para propor correção do modelo.

Para validação do protocolo stop-and-wait, [Jensen et al. 2007] definiram uma
função para verificar se é possı́vel reenviar mensagens antigas já recebidas e confirmadas
corretamente. Desse modo, por exemplo, a primeira mensagem não pode ser reenviada
após a segunda mensagem ser transmitida. A função criada compara, em cada marcação
do espaço de estados, o número de sequência da próxima mensagem a ser enviada com o
número de sequência esperado da mensagem a ser recebida. Apesar de não alterar a men-
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sagem recebida ao final da transmissão, a CPN modelada não respeita essa propriedade
da estratégia stop-and-wait. Então, é necessária uma alteração no modelo, de modo que,
ao receber uma confirmação, o número de sequência da próxima mensagem a ser enviada
seja atualizado pelo maior valor entre o número de sequência da confirmação recebida e
o o número de sequência da última mensagem enviada.

O processo de verificação de modelos pode ainda ser realizado utilizando lógicas
temporais, como a Linear Temporal Logic (LTL) e a Computational Tree Logic (CTL)
[Clarke et al. 1986]. Ao utilizar uma lógica temporal pode-se verificar o comportamento
de um sistema ao longo dos fluxos/caminhos de execução. É possı́vel, por exemplo, de-
finir fórmulas lógicas para verificar se todos os caminhos atendem determinada condição
ou se existe algum caminho em que uma condição qualquer é satisfeita. Assim, poder-se-
ia desenvolver uma fórmula lógica, com base nas mensagens enviadas, que detectasse o
mesmo erro exposto anteriormente. Um manual, detalhando o uso de fórmulas em CTL
na CPN Tools, está disponı́vel em [Christensen and Mortensen 1996].

4. Trabalhos relacionados
A literatura descreve estudos em que métodos formais são utilizados para de-
monstrar a segurança em protocolos, APIs (Application Programming Interfa-
ces) e processos de negócios [Armando et al. 2014]. Pesquisas detalham fa-
lhas, especialmente, em protocolos de autenticação, tais como: baseados em
Single Sign-On (SSO) [Armando et al. 2013], Kerberos [Panti et al. 2002], Kao-
Chow (KC) [Bouroulet et al. 2008] e Needham-Schroeder (NS) [Pommereau 2010,
Seifi 2014]. Nessas pesquisas, as violações de autenticidade foram detectadas em
CPNs [Pommereau 2010, Seifi 2014, Bouroulet et al. 2008], ou usando os verificadores
SATMC [Armando et al. 2013] e NuSMV [Panti et al. 2002].

O protocolo de autenticação NS é baseado em criptografia assimétrica e sua fa-
lha foi descoberta por [Lowe 1995], que apresentou ainda uma correção. Contudo,
não foi realizada uma avaliação formal do protocolo, descrita em outros trabalhos
[Pommereau 2010, Seifi 2014]. [Seifi 2014] propõe uma metodologia para a modela-
gem de protocolos de segurança utilizando redes de Petri. Nessa metodologia, uma CPN
hierárquica é projetada com base nas mensagens do protocolo, usando uma abordagem
top-down. Em seguida esse modelo preliminar é avaliado e só então o atacante é mo-
delado. Por fim, as propriedades são traduzidas em fórmulas lógicas ou funções para
validação de CPNs.

Nesse tipo de protocolo, o comportamento de um atacante é tradicionalmente de-
finido segundo o modelo Dolev-Yao (DY) [Dolev and Yao 1983], em que o atacante pode:
i) copiar ou bloquear mensagens; e ii) alterar ou criar mensagens, limitado por restrições
criptográficas. O atacante não pode quebrar a criptografia, mas, caso conheça as chaves,
pode decifrar mensagens e armazená-las em uma base de dados, junto com mensagens
capturadas.

[Seifi 2014] descreve ainda estratégias para facilitar a modelagem e evitar a ex-
plosão de estados. É possı́vel: i) definir lugares para indicação de erros e, assim, inter-
romper a criação do espaço de estado ao atingir uma marcação inesperada; ii) construir
modelos parametrizados, permitindo alteração dos mesmos por meio de constantes; iii)
controlar a execução, usando fichas para habilitar ou desabilitar transições; ou ainda iv)
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manipular as fichas que podem ser armazenadas em cada lugar para evitar que infinitas
marcações representem um mesmo estado, contendo, por exemplo, fichas duplicadas.

5. Modelagem e análise do CloudProof
Neste artigo, a viabilidade do uso de métodos formais no projeto de soluções de armaze-
namento seguro em nuvens é demonstrada com a especificação e verificação formal do
CloudProof, proposto por [Popa et al. 2011]. Além de indicar alguns pontos que necessi-
tam de esclarecimentos, a análise realizada expõe falhas a serem corrigidas em uma nova
versão dessa solução. Em virtude da integridade ser uma propriedade amplamente dis-
cutida na literatura e do CloudProof seguir procedimentos padronizados para assinar os
dados, a pesquisa realizada foi restrita às propriedades write-serializability e freshness.

5.1. Modelagem do protocolo original
Algumas simplificações foram realizadas durante a modelagem, removendo aspectos que
aumentariam a complexidade da CPN e, até mesmo, causariam a explosão de estados.
Essas simplificações, no entanto, não alteram o comportamento do protocolo proposto e
permitem a verificação das propriedades citadas. Nesse contexto, os campos BlockID,
KeyBlockVersion e Hash (i.e. BlockHash ou NewHash) foram desconsiderados da es-
trutura dos atestados (vide Figura 1).

O campo BlockID não é necessário pois as operações de escrita e/ou leitura são
realizadas em um único bloco. O gerenciamento de chaves não foi avaliado nesse mo-
mento e a chave utilizada não impacta nas propriedades analisadas. Assim, a versão da
chave não precisa ser considerada. Na realidade, para facilitar a compreensão da mode-
lagem, o conteúdo dos blocos é representado como texto em claro, sem prejuı́zo para o
resultado da análise. Por fim, supõe-se que todas as mensagens enviadas são assinadas
e o controle de acesso é adequadamente realizado, podendo ser omitido o Hash dessas
mensagens.

O protocolo modelado é constituı́do das mensagens get, getAck, put e putAck. O
get é uma mensagem apenas com o nounce, por não necessitar indicar o bloco a ser lido.
O comando getAck contém o atestado de leitura do provedor e o bloco, representado por
seu conteúdo e sua versão. Pelo comando put, um usuário solicita a gravação de um bloco,
enviando o novo conteúdo e atestado de escrita do usuário, e recebe o atestado do provedor
pela mensagem putAck. É importante destacar que usuário deve ter conhecimento da
versão do bloco, pois o número da mesma é um dos metadados do bloco assinado pelo
usuário.

A Figura 3 expõe a modelagem do CloudProof de acordo com as especificações
em [Popa et al. 2011] e as simplificações realizadas. Para evitar a explosão de estados,
três novos blocos e cinco nounces diferentes foram utilizados para compor as transações
de uma época. O número da versão do bloco deve ser atualizado ao processamento
das confirmações recebidas pelo usuário, para reconhecer as operações de escrita dos
usuários. Outro detalhe é a representação do hash da cadeia de atestados por meio de uma
tupla, composta pelo número de versão do bloco e de sequência. Apesar do protocolo
prevê a interação de diversos usuários, em virtude do comportamento análogo de cada
usuário, a CPN da Figura 3 detalha o funcionamento de um único usuário. Entretanto,
simulações e a validações do protocolo foram realizadas também em modelos com dois
usuários.
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Figura 3. Modelagem do protocolo CloudProof

Simulações foram realizadas para demonstrar o funcionamento adequado do pro-
tocolo. Na validação do modelo, pôde-se perceber que existe a possibilidade do número
de versão do bloco, gerenciado pelo usuário, esteja desatualizado. Esse fato ocorre, por
exemplo, quando um usuário solicita a leitura de um dado e a escrita de um novo bloco. O
provedor pode executar o comando de leitura, seguido pelo de escrita. Contudo, o usuário
pode processar a confirmação da escrita antes da leitura. Assim, após o processamento
da confirmação da leitura, o número da versão do bloco gerenciado pelo usuário estará
desatualizado. Nesse caso, o modelo pode ser corrigido de modo que o maior número de
versão fosse armazenado após o processamento da confirmação de leitura.

Por outro lado, nesse exemplo, o atestado de leitura não pode ser descartado, ape-
sar da informação recebida está desatualizada. Esse descarte iria comprometer o processo
de auditoria descrito posteriormente nesta seção. Nesse contexto, entende-se que a me-
lhor solução seria o controle das solicitações por parte do usuário, permitindo uma única
operação por vez. Com esse controle, uma nova operação de leitura ou escrita só poderia
ser realizada após processar a confirmação da mensagem anterior. Esse controle facilitaria
ainda a análise com a redução do espaço de estados.

No entanto, a implementação desse controle requer uma nova alteração no pro-
tocolo original, pois o mesmo não prevê que o provedor informe a um usuário que uma
escrita não foi efetivada por fornecer um bloco com o número de versão desatualizado.
Esse fato é factı́vel, pois em um cenário com vários usuários, existe a possibilidade de dois
usuários solicitarem concorrentemente a escrita de novos blocos, em virtude do controle
das operações ser realizado pelos usuários. Nesse caso, apenas uma escrita seria efetivada
e o outro usuário esperaria indefinidamente pela resposta. Ao fornecer uma confirmação
negativa da operação de escrita, o provedor pode informar a versão atual do bloco, permi-
tindo ao usuário criar um novo bloco com o número de versão correto. Outra opção seria
solicitar previamente ao provedor o número de versão atualizado, contudo o número de
mensagens aumentaria sendo necessária uma análise de desempenho que foge do escopo
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deste artigo.

5.2. Processo de auditoria e análise de segurança

Além do protocolo, é necessário modelar o processo de auditoria para verificar as proprie-
dades write-serializability e freshness. Violações de integridade podem ser detectadas em
tempo real, analisando a assinatura das mensagens recebidas. Contudo, outras violações
são detectadas apenas na auditoria, utilizando a cadeia de atestados. Em um cenário com
vários usuários, por exemplo, não tem como um usuário saber se a informação recebida é
ou não a mais atual.

A auditoria é realizada após a coleta, pelo cliente, dos atestados de todos os
usuários. Em seguida os atestados são ordenadas, e declara-se que a segurança do pro-
vedor foi violada se a ordenação não for possı́vel. Na modelagem da auditoria apre-
sentada na Figura 4, a ordenação é baseada no número de sequência, e uma violação
ocorre quando existem números de sequências iguais ou ausentes. Após a ordenação,
é verificado se houve violações, comparando, com o valor esperado, as versões infor-
madas nos atestados da última até a primeira operação. Uma violação de freshness (ou
write-serializability) é detectada caso uma divergência seja encontradas em um atestado
de leitura (ou escrita).

Figura 4. Modelagem do Processo de Auditoria do CloudProof

Nenhuma violação foi detectada, nas simulações realizadas, e fichas no lugar Er-
rorAudit não foram encontrados no espaço de estados. Além disso, foi desenvolvida
funções para verificar se os números de séries dos blocos lidos e escritos caracterizam
violações por parte do provedor. A auditoria exposta analisa as transações de uma única
época, mas é importante ainda verificar as versões iniciais e finais de um bloco em épocas
consecutivas.

No contexto do CloudProof, os ataques são caracterizados por provedores malici-
osos que fornecem blocos desatualizados ou escrevem dados fora de ordem. Assim, CPNs
diferentes foram modeladas para representar comportamentos maliciosos de um provedor.
Para violar a freshness, o provedor foi projetado para armazenar todos os blocos grava-
dos e escolher aleatoriamente aquele que deve ser retornado a um usuário. Um usuário
pode até detectar uma violação em tempo real, se o provedor enviar um bloco antigo de
acordo com o número de versão mantido pelo usuário, mas em um ambiente com vários
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usuários, não é possı́vel manter esse valor sempre atualizado. A violação, então, só é
comprovadamente detectada durante a auditoria.

Os autores do CloudProof argumentam que o nounce é fundamental para evitar
que um provedor elabore previamente uma atestação por desconhecer o nounce a ser uti-
lizado pelo usuário. Assim, esperava-se que o nounce fosse suficiente para detectar uma
violação de freshness em tempo real. Nossos testes provaram que o nounce não é ne-
cessário para identificar violações realizadas pelo provedor. Por outro lado, o nounce é
fundamental para evitar ataques de reprodução (replay) em conformidade com o modelo
Dolev-Yao. Porém, a ausência do nounce inviabiliza identificar se há um atacante externo
ou um provedor malicioso. Atacantes externos tem suas ações limitadas, pois as mensa-
gens transmitidas são assinadas e não podem ser alteradas sem serem detectadas. Em uma
operação de escrita, ataques de replay são evitados ao não permitir a gravação de blocos
que possuem números de versão antigos.

Em virtude de o usuário não saber previamente qual é a versão atualizada de bloco,
é possı́vel que solicite a escrita de um bloco com o número de versão incorreto. Um
provedor malicioso pode efetuar a gravação, porém a violação da write-serializability é
detectada na auditoria. No entanto, existe um cenário em que a violação não foi detec-
tada pela auditoria. Um usuário pode solicitar uma escrita e um provedor malicioso, que
informa a gravação do bloco, sem efetuar a mesma em disco. Se a próxima transação for
outra escrita e todas as outras transações forem processadas corretamente, a violação não
será detectada. Isso ocorre pelo fato da auditoria ser baseada na cadeia de atestados, que
será ordenada e validada sem erros.

Teoricamente, é inviável que um provedor saiba previamente se serão realizadas
duas gravações seguidas. Além disso, salvo em um sistema com controle de versão, o
bloco antigo não será solicitado por um usuário posteriormente. Contudo, essa pode ser
considerada uma falha no projeto do protocolo. É possı́vel corrigir essa falha analisando
todas as versões gravadas no sistema de controle de versão ou alterar o protocolo evitando
que duas gravações seguidas possam ser realizadas, exigindo, por exemplo, uma leitura
antes de toda gravação. Uma abordagem semelhante foi sugerida previamente, ao alterar o
protocolo para incluir uma mensagem para verificar qual o número atualizado da versão de
um bloco. Todavia é necessário ainda uma análise mais completa para avaliar o impacto
da adição de novas mensagens.

Em uma outra análise, o provedor foi modelado para processar corretamente as
operações de um usuário, construindo uma cadeia de atestados com base apenas nas
operações desse usuário. As operações de um segundo usuário são respondidas, mas não
são efetivadas no provedor. Nenhuma violação será detectada caso, o segundo usuário não
envie os atestados para a auditoria. Esse usuário pode estar indisponı́vel, ser malicioso
ou, até mesmo, estar sob ataque e informar que não executou transações. O uso de um
broker ou um terceiro confiável para centralizar as solicitações dos usuários é uma abor-
dagem interessante, permitindo tratar esse tipo de situação. Além disso, essa abordagem
permitiria a detecção de violações em tempo real.

O roll-back attack, descrito por [Hwang et al. 2014], ocorre quando um provedor
descarta uma série de transações após um incidente ou ataque, e restaura o sistema para
um estado consistente. Nesse cenário, o cliente pode detectar violações, pois os usuários
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mantêm todos os atestados, incluindo os das transações descartadas. O CloudProof foi de-
senvolvido para identificar provedores maliciosos. Apesar da auditoria detectar violações
de segurança, foram encontrados comportamentos maliciosos que não são detectados,
comprometendo a segurança do processo.

A abordagem descrita neste artigo pode ser utilizada para verificar outras propri-
edades de segurança em protocolos para armazenamento seguro. Contudo, é necessário
destacar que não é possı́vel usar a mesma para avaliar a segurança de algoritmos crip-
tográficos isoladamente. Assim, a verificação, por exemplo, da confidencialidade é res-
trita a observar quais as informações podem ser obtidas por um atacante, e se as chaves
criptográficas são atualizadas adequadamente.

Por fim, alguns aspectos do protocolo não foram detalhados adequadamente em
[Popa et al. 2011], como a adição e remoção de blocos. É possı́vel, ainda, supor que
existem duas cadeias de atestados diferentes, pois os autores usam, em um determinado
momento, o termo cadeia de escrita (i.e. write chain). Contudo, testes comprovaram que
deve ser utilizada uma única cadeia de atestados, demonstrando as vantagens do uso de
métodos formais para a eliminação de dúvidas e ambiguidades. O armazenamento, pelo
provedor, apenas do último atestado de escrita enviado é outro aspecto a ser esclarecido,
pois os blocos são assinados e só poderiam ser criados por usuários autorizados. Uma
análise mais completa também é desejável, avaliando a segurança do controle de acesso e
gerenciamento das chaves.

6. Conclusão e trabalhos futuros
Métodos formais são amplamente utilizados na literatura para especificação e verificação
de sistemas. No entanto, a validação de soluções para segurança em nuvem não tem
sido apresentada com o formalismo adequado. Esta pesquisa apresenta a modelagem de
uma solução de armazenamento seguro, proposta por [Popa et al. 2011]. No CloudProof,
a auditoria é realizada para detecção de violações, mas a análise aqui realizada expõe
cenários em que violações não são detectadas pelo sistema. Os resultados, apresentados
neste artigo, demonstram as vantagens e a viabilidade do uso de métodos formais oferecer
garantias quanto a segurança em ambientes de computação em nuvem.

Em virtude dos problemas destacados neste artigo, é necessário, como trabalho fu-
turo, atualizar o CloudProof ou modelar uma nova solução, satisfazendo as propriedades
de segurança desejadas. A modelagem em redes de Petri e a verificação de modelos pode
ser utilizada para validar uma solução, e, como resultado, essas propriedades podem ser
incluı́das em um SLA. É possı́vel ainda considerar aspectos negligenciados no protocolo
modelado. O uso de chave compartilhada, por exemplo, não permite verificar a propri-
edade de irretratabilidade. Além disso, pode-se considerar métricas, como a repetição
de chaves, na análise da confidencialidade. Um broker deve viabilizar o gerenciamento
adequado de chaves e a detecção de violações em tempo real.

Diversas modelagens foram realizadas para representar comportamentos malici-
osos de um provedor. Assim, um modelo, semelhante ao Dolev-Yao, pode ser proposto
para caracterizar todos os comportamentos possı́veis de um provedor. Nesse modelo, é
possı́vel encontrar comportamentos maliciosos não abordados neste artigo. Uma meto-
dologia genérica pode ainda ser elaborada para ser usada na modelagem e validação de
outras soluções sobre o tema. Por fim, novas pesquisas devem ser realizadas, identificando
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limitações e novos horizontes para o uso de métodos formais no projeto e validação de
soluções para segurança em computação em nuvem.
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Abstract. The amount of resources necessary for the execution of an applica-
tion is generally defined by the user. If the application is rigid, this decision can
be easy since it can only be executed with fixed number of resources. However,
for moldable applications, users may wish to take other considerations in to ac-
count when making their choice: resource availability; required execution time
and/or cost; etc. One additional advantage for a moldable application is the
possibility to start its execution sooner with fewer resources instead of waiting
for the chosen number of the resources to become available. In relation to this
problem, this paper proposes the analysis of moldable applications with relation
to performance based on the percentage of total resources requested as an alter-
native to maximize the use of these resources, ensuring the pre-established prio-
rity order and also an alternative to optimize deadline related metrics. Another
contribution presented in this work is the execution of experiments with different
queue types and workloads to assess the performance of the proposed approach
for each environment. The experiments present satisfactory results for moldable
applications using the proposed approach combined with Backfilling.

Resumo. A quantidade de recursos necessários para a execução de uma
aplicação é, em geral, definida pelo usuário que deseja executá-la. Esta
demanda por recursos pode ser definida através de experimentos prévios a
fim de identificar o melhor speedup para esta aplicação podendo ser fixa ou
moldável. Uma aplicação moldável tem como vantagem adicional a possibili-
dade de começar a executar mais cedo com menos recursos do que esperar pela
liberação da quantidade de recursos definida pelo usuário. Com base neste
problema, este trabalho, propõe a análise de aplicações moldáveis com desem-
penho baseado na porcentagem do total de recursos solicitados como uma al-
ternativa para maximizar a utilização destes, garantindo a ordem de prioridade
preestabelecida e também como uma alternativa para otimizar métricas relaci-
onadas ao deadline. Outra contribuição presente neste trabalho é a realização
de experimentos variando os tipos de fila e cargas de trabalho a fim de ava-
liar o comportamento da abordagem proposta em relação a cada ambiente. Os
experimentos realizados apresentaram resultados satisfatórios para aplicações
moldáveis quando utilizando a abordagem proposta junto com Backfilling.
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1. Introdução

A tendência atual no projeto de servidores multicores utilizados em ambientes de HPC
(High Performance Computing) está motivando provedores de aceitar graus cada vez mais
consolidados em poucos servidores. Porém a utilização de forma eficiente destes recur-
sos, estando agora concentrados muitas vezes em apenas um ou poucos servidores, e a
crescente demanda de usuários de HPC tem nos levado a necessidade do compartilha-
mento deste tipo de ambiente. Neste tipo de ambiente compartilhado, os recursos não
encontram-se dedicados a execução de uma aplicação, isto é, existem aplicações que já
estão utilizando os recursos e o escalonador deve decidir se a aplicação que está no inicio
da fila pode ser executada com os recursos que estão disponı́veis ou se a mesma deve
aguardar pela liberação de mais recursos para ser executada. Entretanto, caso os recursos
não sejam suficientes e a aplicação necessite esperar para ser executada, estes recursos
livres permanecerão ociosos até que os requisitos da aplicação sejam satisfeitos. Maxi-
mizar a utilização dos recursos e garantir a execução de todas as aplicações recebidas é o
problema a ser tratado pelo escalonador.

Para atender a todas as aplicações recebidas com suas diferentes prioridades,
várias polı́ticas de escalonamento Fair-Share tem sido propostas visando o compartilha-
mento dos recursos de forma justa. Porém definir uma polı́tica de escalonamento que
seja justa é relativo, e geralmente depende do ponto da vista. A polı́tica pode ser “justa”
com um tipo de usuário do ambiente ou classe de aplicação e não com outro dependendo
dos seus objetivos, ou, como é mais comum, favorecendo o provedor por tentar melhor a
utilização a custo da redução do desempenho para aplicações dos usuários. Desta forma
é difı́cil afirmar o quão “fair” uma polı́tica Fair-Share acaba sendo de fato.

Já a maximização da utilização dos recursos, geralmente, é trabalhada através da
técnica de Backfilling. Esta permite que, uma vez que não há recursos disponı́veis o
suficientes para executar o job do inicio da fila de espera, seja verificado se existe um
job com menos prioridade a esse que pode ser executado com os recursos disponı́veis
naquele momento. Porém esta técnica pode gerar o atraso na execução do job que já estava
aguardando pela liberação dos recursos, dependendo de como a fila for implementada.
Uma solução que é utilizada para minimizar esse atraso é só permitir um job posterior
passar a frente quando o tempo de execução deste impactar o mı́nimo possı́vel em relação
ao tempo de espera pelos recursos que faltam para a execução do job que está no inicio
da fila[Li et al. 2014].

Tanto o Fair-Share como a utilização de técnicas como Backfilling, ou até mesmo
a utilização de ambas em conjunto, dependem, muitas vezes, da prioridade da aplicação
ou do usuário e do perfil de consumo de recursos da aplicação a ser executada para saber
se há recursos para atendê-la. Essa quantidade de recursos necessários para a execução da
aplicação é determinada, em geral, pelo usuário no momento da submissão da aplicação.
Este determina a quantidade de recursos com base nos dados de entrada a serem utilizados
por sua aplicação em execuções anteriores. Na prática, esse valor é determinado pela
quantidade de recursos onde a aplicação ofereceu o melhor speedup. Porém a variação do
speedup da aplicação não é necessariamente linear mediante ao aumento da quantidade
de recursos a serem utilizados. Pelo contrário, a tendência é que uma aplicação tenha
um crescimento do speedup inicialmente e depois, vá reduzindo o seu crescimento até
chegar um momento no qual o problema, ou a sua entrada, se tornam desproporcionais
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para a quantidade de tarefas geradas. Sendo assim, o tempo para a geração e distribuição
destas tarefas se torna maior do que o ganho obtido pela distribuição do processamento,
acarretando em uma perda de desempenho, mesmo com a utilização de mais recursos.

A demanda por recursos para as aplicações, como definida por Feitelson
em [Feitelson et al. 1997], pode ser rı́gida, moldável, evolutiva e maleável. Uma
aplicação que possui uma quantidade fixa de recursos é rı́gida e não pode ter esse valor
alterado. Já para uma aplicação moldável, como é o caso de grande parte das aplicações
paralelas existentes atualmente, há a possibilidade da mesma ser executada variando com
mais ou menos recursos do que o estipulado inicialmente. As aplicações evolutivas e
maleáveis são semelhantes às aplicações moldáveis, porém permitem a variação da quan-
tidade de recursos que estão sendo utilizados pela aplicação em tempo de execução. O
que difere um tipo do outro é que no caso das evolutivas essa variação ocorre por uma
demanda da aplicação, esta solicita a variação dos recursos. Já para aplicações maleáveis,
as aplicações respondem a disponibilidade do sistema, o mesmo oferece recursos para
aplicação mediante a disponibilidade e a necessidade da mesma. Para a utilização de
abordagens como a de aplicações evolutivas ou maleáveis, é necessária, muitas vezes,
uma reimplementação das aplicações comumente utilizadas para que elas se tornem auto-
gerenciáveis. Aliado a este problema estas abordagens são mais complexas e mais onero-
sas. Porém a solução proposta para aplicações moldáveis pode ser igualmente aproveitada
por aplicações evolutivas ou maleáveis.

Desta forma, podemos perceber que a quantidade de recursos para a execução
de uma aplicação, em alguns casos, será fixo, pré-determinado que deve ser respeitado
pelo sistema. Entretanto, há outras aplicações onde a variação da quantidade de recursos
ofertados não trará um impacto negativo no seu funcionamento, acarretando somente em
um tempo de execução maior.

Com base no problema de escalonamento de ambientes de HPC compartilhados,
e na questão referente à quantidade de recursos necessários para a execução de uma
aplicação, este trabalho propõe a análise do impacto de aplicações moldáveis e rı́gidas
em relação às abordagens de escalonamento clássicas. Aliada a esta análise é proposta a
utilização de Backfilling com aplicações moldáveis utilizando uma abordagem baseado na
porcentagem de recursos disponı́veis em relação ao total solicitado, como uma alternativa
para manter a prioridade de jobs determinada pela fila utilizada, e garantir a maximização
da utilização dos recursos do ambiente de HPC. Esta técnica de porcentagem é utilizada
uma vez que não há recursos para atender ao job que está aguardando no inicio da fila,
então é proposta uma porcentagem, ou seja, com os recursos disponı́veis restantes, é ofer-
tado uma parte do total de recursos que o job necessita para executar para que o mesmo
possa ser executado imediatamente ao invés de aguardar indefinidamente pela liberação
dos demais recursos. Através destas abordagens o presente trabalho visa avaliar o im-
pacto de diferentes abordagens de escalonamento considerando que as aplicações podem
ser rı́gidas ou moldáveis e avaliar estas abordagens através de diferentes métricas, a fim
de identificar o impacto das abordagens e das métricas selecionadas no objetivo final do
usuário.

Na Seção 2 são discutidos alguns trabalhos focados no problema de escalona-
mento de tarefas moldáveis e compartilhamento de recursos. Na Seção 3, é apresentado
o problema a ser estudado neste trabalho. Seção 4 descreve os experimentos realizados
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com base no problema descrito e nas possı́veis soluções apresentadas. Por fim, é apresen-
tado na Seção 5 a conclusão obtida através dos resultados dos experimentos e os trabalhos
futuros propostos também com base nestes resultados.

2. Trabalhos Relacionados
Trabalhos como [Cirne and Berman 2002] e [Liu and Weissman 2015] indicam o inte-
resse continuo na estratégia de jobs moldáveis, onde um job pode receber mais recursos
para ser executado de forma mais rápida e liberar recursos o quanto antes para liberar
espaço para outros jobs ou pode ter sua quantidade de recursos reduzida para se adap-
tar a um fragmento de espaço disponı́vel aumentando proporcionalmente o seu tempo de
execução. O trabalho de [Utrera et al. 2012], nos revela uma abordagem semelhante va-
riando o tipo de filas utilizados entre FCFS, Easy backfilling e o que o autor chama de
FCFS-malleable que ainda, segundo o autor, permite reduzir ao máximo a fragmentação
e iniciar o máximo de jobs o quanto antes sem se preocupar com o tempo que levaram
para terminar. O algoritmo proposto apresentou uma média de tempo de resposta, tempo
de espera e de slowdown melhores do que o algoritmo Easy Backfilling.

Em [Huang et al. 2013a] é apresentado um trabalho que trata do problema de esca-
lonamento de aplicações moldáveis em ambientes HPCaaS. Neste são apresentadas duas
abordagens de escalonamento uma com base no tempo de execução da aplicação e outra
sem o conhecimento desta informação. Segundo o autor, ambas as propostas ofereceram
melhoras significantes as demais abordagens comparadas quanto a média de tempo de
turnaround, segundo o mesmo as abordagens chegaram a ser 78% e 89% superiores as
demais.

Já o trabalho apresentado em [Dutot et al. 2005] relata uma abordagem de esca-
lonamento de aplicações moldáveis do tipo BSP (Bulk Synchronous Parallel). Neste tra-
balho a utilização do BSP é o que permite os jobs se tornarem moldáveis. Segundo o
autor esta proposta tem por base a variação do tempo da aplicação, caso os recursos não
sejam suficientes em termos de CPU, de forma que esta seja o resultado da divisão do
número de processadores requeridos para execução da aplicação, dividido pelo máximo
de processadores livres no recurso, multiplicado pelo tempo estimado de execução da
aplicação. Segundo os mesmos esta abordagem tem por objetivo minimizar o makespan
da aplicação.

O trabalho presente em [Jansen 2012] nos remete a um algoritmo de aproximação
para o problema de escalonamento de aplicações moldáveis e não moldáveis em um
mesmo conjunto de recursos. Entretanto, no trabalho apresentado em [Wu et al. 2015], é
apresentado tal problema focando em ter como métrica principal de desempenho a média
de turnaround do conjunto das aplicações. Neste trabalho é proposto o algoritmo HRF
(highest revenue first) que tem por objetivo maximizar o rendimento dos recursos no me-
nor intervalo de tempo possı́vel para reduzir a média de turnaround das aplicações.

Trabalhos como o apresentado em [Hunold 2015], difere dos anteriormente ci-
tados pois levam em consideração o speedup da aplicação para a variação ou não dos
recursos. Pois é comprovado, através de experimentos e diversos trabalhos, que cada
aplicação se comporta de uma forma diferente e existe uma grande diferença entre a te-
oria apresentada anteriormente de aplicações moldáveis, e a prática. Na prática, o que
podemos ver são variações não lineares no desempenho de acordo com a variação dos
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recursos, por exemplo, para grande parte das aplicações, oferecer o dobro de recursos não
garantirá que ela obtenha um desempenho duas vezes melhor. Em [Huang et al. 2013b]
os autores apresentam uma abordagem para jobs moldáveis onde o escalonamento de cada
um é baseado no seu speedup e na carga de trabalho.

Com relação ao fator deadline da aplicação, o trabalho [Chen and Matis 2013]
apresenta uma polı́tica de escalonamento que organiza a fila de entrada do escalonador
dando prioridade aos jobs que têm o vencimento dos seus prazos mais próximos. Porém,
este tenta reduzir o impacto da reordenação dos jobs na eficiência do escalonamento em si.
Em [Yang et al. 2012] o autor aborda o mesmo problema através de algoritmos genéticos
visando a minimização da soma dos tempos de atraso de cada job mais os tempos dos
jobs que executaram de forma antecipada ao seu prazo. Com relação a tarefas moldáveis
com prazo, o trabalho apresentado em [Saule et al. 2010] propõe um algoritmo de escalo-
namento que oferece bons resultados, segundo o autor, para tarefas de tamanho pequeno.

Pelo que podemos identificar nos trabalhos citados, muitos dos relacionados ao
escalonamento de aplicações moldáveis tem como métrica para a análise do desempenho
apenas a média do turnaround e estas aplicações não possuem prazos para terminar a
sua execução como deadlines ou due dates, uma métrica cada vez mais relevante dado o
interesse crescente em computação em nuvem, qualidade de serviço e Service Level Agre-
ements. Desta forma, neste trabalho é proposto o estudo do uso de aplicações moldáveis
com prazos para suas execuções considerando diferentes abordagens de escalonamento e
diferentes métricas para a avaliação dessas abordagens.

3. Problema
O escalonamento de jobs em ambientes compartilhados depende que haja a liberação
dos recursos necessários para a execução do primeiro job da fila do escalonador para
que esse possa ser alocado. Porém, em alguns ambientes, é comum que haja recursos
disponı́veis, mas que não sejam suficientes para a execução do job em questão. Para evitar
que recursos fiquem ociosos, surgiram técnicas que até hoje são estudas e aprimoradas
como, por exemplo, o Backfilling.

Com relação ao job que está aguardando a liberação dos recursos, algumas
considerações são importantes de serem analisadas, tais como: quem define a quanti-
dade de recursos que a aplicação necessita para executar? Esse valor é constante? Esse
valor tem que ser fixo ou poderia ser variado mediante a oferta de recursos? Não seria
melhor executar com um pouco menos de recursos do que ficar aguardando a liberação
dos recursos que faltam? Qual é o objetivo a ser otimizado? Qual abordagem de escalo-
namento deve ser utilizada para este objetivo? Qual métrica deve ser utilizada para avaliar
essa abordagem?

De uma forma geral, a quantidade de recursos necessários é definida pelo usuário
ao identificar a melhor relação de speedup para a aplicação, considerando que o mesmo
conheça de fato a sua aplicação. Porém, a ideia apresentada neste trabalho é que a variação
deste valor estabelecido pelo usuário para a execução da aplicação pode apresentar resul-
tados satisfatórios. Esta variação das necessidades de recursos de uma aplicação para que
a mesma possa se adaptar a quantidade de recursos disponı́veis, torna esta uma aplicação
moldável.

Ao analisarmos a variação do tempo de execução de uma aplicação paralela com
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um mesmo conjunto de dados, variando a quantidade de recursos ofertados, é possı́vel
perceber que, para cada aplicação, a variação dos recursos, seja para mais ou para me-
nos, pode ter impactos distintos. Por exemplo, em aplicações baseadas em matrizes de
tamanhos fixos, é comum ter uma redução linear do tempo até que em um determinado
momento, e mesmo aumentando os recursos, o ganho de tempo pode ser pouco significa-
tivo. Se continuar aumentando a quantidade de recursos para a mesma matriz, a tendência
é que o tempo comece a piorar gradativamente. Isso se dá pois o paralelismo chegou ao
nı́vel onde a aplicação está perdendo mais tempo com a transferência dos dados e com a
comunicação, do que com o processamento em si.

Quanto ao critério de otimização do escalonador, cada usuário tem um objetivo
que pode ser: reduzir o custo, ou reduzir o turnaround, ou atender o deadline dos jobs por
exemplo. De uma forma geral a abordagem de escalonamento, que deveria ser de acordo
com os critérios do usuário, é estabelecida pelo provedor dos recursos sem se preocupar
em atender os diferentes perfis de usuários. Para avaliar essas abordagens é necessário
estabelecer qual métrica será utilizada para avaliar a abordagem, por exemplo, em geral,
utilizam-se métricas como o turnaround. Porém existem diferentes métricas onde cada
qual pode representar em um ou outro caso um objetivo do usuário ou critério de escalo-
namento. Com base neste problema apresentado, o presente trabalho visa apresentar um
conjunto de experimentos que avalie diferentes abordagens com e sem o uso de variação,
e avalie estas abordagens através de diferentes métricas.

4. Experimentos
Estes experimentos têm por objetivo analisar o comportamento do escalonamento utili-
zando variações dos recursos necessários para a execução da aplicação quando os recursos
disponı́veis não são suficientes para a execução do job.

Para a realização do conjunto de testes foi implementado um simulador em Java
que simula o processo de escalonamento de um ambiente de job shop scheduling. O
simulador Simula um conjunto de recursos com capacidade de núcleos N e, aloca os
jobs de acordo com a abordagem de escalonamento testada, quando pronto o mesmo
é retornado. Este simulador recebe como entrada dados de jobs obtidos de workloads
[Lublin and Feitelson 2003]. Estes workloads são amplamente conhecidos por servirem
de base para simulações de ambientes de Grids, Clouds e HPC. Dentre os disponı́veis,
foi selecionado o workload Zewura e deste arquivo foram consideradas as seguintes
informações de cada job:

• Id do job: identificador do job;
• Tempo de execução: ou tamanho do job, define quanto tempo aquele job demora

para ser executado com a quantidade de recursos necessários para a sua execução;
• Quantidade de núcleos: é a quantidade de núcleos ideal, definida pelo usuário,

para a execução do job;
• Due date: é o prazo estabelecido para a execução de job, este prazo deve ser sem-

pre maior que o seu tempo de execução. Este parâmetro não existia inicialmente
no workload e foi gerado e adicionado ao mesmo. O due date é gerado randomi-
camente de forma a ser entre 3 e 6 vezes maior que o tempo de execução. Este
cálculo foi gerado após vários experimentos a fim de encontrar um valor inter-
mediário de forma que os prazos não fossem nem sempre atendidos e nem sempre
descumpridos.
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Apesar do workload informar diferentes tempos de chegada para cada job, esta
informação não foi utilizada. Na simulação, foi considerado que todos os jobs possuem
praticamente o mesmo tempo de chegada de forma a causar a sobrecarga dos recursos até
que todos os jobs sejam executados. Cada job que é carregado é alocado diretamente na
fila para execução. Desta forma, em uma fila FIFO, a ordem de chegada é determinada
pela ordem em que os jobs foram carregados para a fila.

Foram executados 400 jobs em um ambiente com a disponibilidade de 100 núcleos
para que fosse possı́vel a sobrecarga do ambiente. Desta forma existem 100 núcleos no
ambiente, todos com a mesma capacidade de processamento. Quanto ao workload, este é
formado por jobs pequenos e que consomem poucos recursos. Em média, cada job precisa
de apenas 5 núcleos para executar. Em comparação com um ambiente real, este workload
representa um ambiente onde os usuários possuem aplicações de pequeno porte, cada qual
com um percentual de consumo que representa menos de 3% dos recursos disponı́veis.

Durante a simulação, foi considerada apenas a quantidade de núcleos livres como
limitador para saber se há ou não condições de executar um determinado job em um dado
momento. Neste experimento, como o objetivo é verificar o comportamento das filas e
das métricas em cada situação, partimos do principio que sempre há a disponibilidade
dos demais tipos de recursos no servidor. Para a execução de um job, basta que ele
seja o próximo da fila e haja núcleos disponı́veis suficientes para a sua execução. Para
cada abordagem, serão realizadas simulações com e sem a possibilidade de variação dos
recursos necessários e com ou sem o uso de Backfilling, foram utilizados os seguintes
tipos de fila em cada abordagem:

• FIFO (First In First Out): o primeiro job a entrar na fila será o primeiro a sair;
• EDF (Earliest deadline first): a fila será ordenada por deadline em ordem cres-

cente. jobs que têm o prazo de execução mais próximo têm maior prioridade.
• SJF (Shortest Job First): a fila será ordenada pelo tempo de execução em ordem

crescente. Dando maior prioridade aos jobs que são menores.

A fim de simular a perda de desempenho causada pela redução dos recursos uti-
lizados na execução, será aplicado o percentual de perda para cada aplicação com base
nos valores pré-estabelecidos como mostrado na Tabela 1. A tabela foi montada com
base na extrapolação (limite superior) do aumento do tempo em função da variação dos
recursos com base em experimentos realizados com uma aplicação paralela (o benchmark
LINPACK).

Percentual de Recursos 100% 80% 70% 60% 50% 40%
Tempo Normalizado 1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5

Tabela 1. Tabela de variação.

Como métricas para avaliação de cada técnica de escalonamento foram utilizados
os seguintes dados coletados durante cada teste:

• Quantidade de jobs atrasados: é a quantidade de execuções que terminaram após
o deadline;
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• Somatório dos atrasos: é a soma do quanto cada job que não cumpriu o deadline
extrapolou do deadline. É representada em Milissegundos.
• Tempo de Turnaround: é o tempo médio (aqui em milissegundos) que um job leva

desde o momento que é enviado para ser executado (entrada na fila) até o fim da
execução;
• Tempo total de simulação: é o tempo em milissegundos que a simulação leva

desde carregar e alocar os jobs na fila até que todos os jobs tenham sido executa-
dos.
• Turnaround step by step: permite identificar a média de turnaround dividindo os

jobs em janelas de execução. Esta métrica calcula a média de turnaround step by
step, de 10 em 10 jobs por ordem de chegada. Desta forma conseguimos a média
de turnaround a cada step.

Figura 1. Tempo total de escalonamento e execução dos jobs.

A Figura 1 apresenta os resultados referentes a métrica de Tempo Total de
simulação para as abordagens testadas. Neste caso a variação foi utilizada quando não
há recursos suficientes para atender ao job que está no inicio da fila aguardando para ser
executado. Os resultados para esta métrica foram os que apresentaram menor variação em
relação às demais utilizadas. Os melhores resultados foram obtidos nas abordagens FIFO
e SJF, ambos com Backfilling, com tempos 11% inferiores aos seus casos bases (FIFO e
SJF sem Backfilling ou variação). Para as abordagens com EDF, é possı́vel perceber que
o uso de variação acarretou em uma leve melhora (4% em relação ao EDF sem variação)
e o EDF com Backfilling obteve o pior desempenho entre todas as abordagens testadas.

O gráfico apresentado na Figura 2 contempla os resultados referentes a quantidade
de jobs atrasados para cada abordagem. É interessante percebermos, que para cada tipo
de fila a abordagem com variação apresenta sempre um caso intermediário entre a abor-
dagem básica e a abordagem com o uso de Backfilling. Isso acontece exatamente por ser
uma abordagem que procura respeitar a ordem da fila oferecendo uma alternativa para a
execução do job em espera através da variação da quantidade de recursos necessários para
a sua execução. Porém a técnica de Backfilling tem se mostrado mais eficiente para esta
métrica, por sacrificar os jobs que ficam em espera, por necessitarem de mais recursos,
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Figura 2. Quantidade de jobs que passaram do deadline.

para atender jobs posteriores a estes quando os recursos oferecidos naquele momento são
suficientes para a sua execução. Para esta métrica as abordagens com EDF apresentaram
os melhores resultados, onde a utilização da variação e o uso de Backfilling permitiram
uma redução de 22% e 36%, respectivamente, em relação ao EDF sem estas técnicas.

Figura 3. Somatório dos atrasos dos jobs.

Na Figura 3, é apresentado o gráfico com os resultados referentes ao somatório
dos atrasos para cada abordagem. No gráfico podemos perceber que o comportamento
das abordagens com FIFO e SJF foram semelhantes ao ocorrido para a métrica referente
à quantidade de jobs atrasados. De igual forma, os melhores resultados foram obtidos nas
abordagens EDF. Porém, a abordagem EDF com Backfilling foi consideravelmente pior
que o EDF sem esta técnica, chegando a apresentar um tempo 7 vezes maior. Isso se deu,
como mostrado no experimento 1, devido ao grande atraso nos jobs que necessitam de
mais recursos, causado pelo uso de Backfilling com filas EDF.
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A Figura 4 apresenta em destaque os resultados de EDF com e sem a variação.
Através deste gráfico é possı́vel perceber que a utilização da variação possibilitou uma
melhora no desempenho, reduzindo o somatório dos atrasos em 5%. Apesar da diferença
ser relativamente pequena, o uso de variação se mostrou vantajoso para todas as métricas
em relação aos seus casos bases.

Figura 4. Somatório dos atrasos dos jobs para as abordagens com EDF.

Em relação à média de Turnaround, apresentada na Figura 5, foi identificada a
mesma relação que para as métricas anteriores, onde o uso de variação permitiu obter
um resultado intermediário, otimizando esta métrica em relação ao caso base para cada
tipo de fila e respeitando a ordenação dos jobs realizada pelas filas. Porém, os melhores
resultados foram obtidos, mais uma vez, pelas abordagens com o uso de Backfilling com
tempos 52% menores para FIFO e SJF e 37% para EDF, em relação às suas abordagens
sem o uso da mesma. O melhor resultado com variação foi obtido com a fila EDF com
tempos 9% menor que o caso base EDF e praticamente iguais as abordagens FIFO e SJF,
ambos com Backfilling.

Figura 5. Média de Turnaround dos jobs.

Através dos resultados foi possı́vel verificarmos que na maioria dos casos é mais

Anais do WCGA 2016

40



vantajosa a utilização do Backfilling em relação a variação para as métricas utilizadas. Isto
é esperado uma vez que ignorou-se o tempo de chegada e com isso aumentou conside-
ravelmente a probabilidade de achar um job (via backfilling) que poderia ser escalonado
naquele momento. Porém a utilização do Backfilling desrespeita, de certa forma, a or-
dem de prioridade definida pela fila. Isto acontece pois, enquanto a variação trabalha
com a simples “negociação” da demanda por recursos necessários para a execução do job
que aguarda no inicio da fila, a técnica de Backfilling consiste em buscar pela ordem de
prioridade da fila, qual o job que se encaixa na disponibilidade de recursos para aquele
momento. A fim de minimizar o atraso gerado pela técnica de Backfilling ao job do ini-
cio da fila, uma alternativa seria combinar as duas abordagens. Neste novo modelo, uma
vez que não há recursos suficientes para atender ao job do inicio da fila, antes de iniciar
o Backfilling, é realizada a negociação da variação de recursos com este job. Somente
se, mesmo com a variação, não for possı́vel atender ao job do inicio da fila, é que será
realizado o Backfilling.

Jobs Atrasados Somatório Atrasos Média Turn Tempo Total
FIFO 279 117.519.984 5.541.84 1.373.646
FIFO com Var. 263 89.527.209 439.845 1.378.620
FIFO Backfilling 239 46.855.116 265.535 1.223.244
FIFO Backfilling com Var. 251 69.756.312 347.093 1.364.832
EDF 98 2.473.678 291.651 1.400.228
EDF com Var. 76 2.347.550 264.676 1.353.195
EDF Backfilling 62 17.585.390 183.177 1.436.243
EDF Backfilling com Var. 57 11.558.598 174.635 1.409.433
SJF 279 117.488.354 554.241 1.374.300
SJF com Var. 263 90.032.299 438.835 1.374.357
SJF Backfilling 238 46.789.658 265.225 1.227.557
SJF Backfilling com Var. 251 68.850.665 345.003 1.357.569

Tabela 2. Consolidação dos resultados obtidos para cada métrica em cada uma
das abordagens.

Partindo deste principio, foi implementada e testada esta abordagem de Backfilling
com variação para cada um dos tipos de filas testados e comparados com os demais. Com
os resultados obtidos foi possı́vel perceber que, para as filas FIFO e SJF, o desempenho
foi pior que as suas abordagens com Backfilling e melhor que as suas abordagens somente
com a variação. Porém a utilização desta abordagem se mostrou vantajosa com filas EDF
para determinadas métricas, com destaque para a redução de 9% e 25% da quantidade de
jobs atrasados em relação ao EDF com Backfilling e EDF com variação, respectivamente
(Figura 6(a)). Em relação ao somatório dos atrasos, o seu desempenho ficou 34% melhor
que o EDF com Backfilling, porém este tempo corresponde a quase 5 vezes o tempo para
o EDF com variação apenas (Figura 6(b)). No que se refere a média de turnaround, o seu
desempenho foi melhor que os demais, apresentando uma redução de 5% e 34% do tempo
de turnaround em relação ao EDF com Backfilling e EDF com variação, respectivamente
(Figura 6(c)). A Tabela 2 apresenta os valores numéricos de cada teste realizado neste
experimento para as quatro métricas citadas anteriormente.

Neste experimento foi adicionada ainda uma nova métrica com um perfil um
pouco diferente das demais. Esta métrica permite o acompanhamento do turnaround dos
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(a) Jobs Atrasados (b) Somatório dos atrasos

(c) Média de Turnaround

Figura 6. Resultados da utilização de Backfilling com a variação.

jobs em etapas de forma a avaliar o comportamento de cada abordagem não apenas ao
final da execução mas também durante o processo de escalonamento. Esta métrica visa
permitir uma análise do escalonamento com base em dados intermediários diferentemente
das demais que representam dados finais. Desta forma, a cada 10 jobs terminados, foi cal-
culada a média de turnaround, totalizando 40 steps até o final da execução. Os gráficos a
seguir apresentam os resultados obtidos separados de acordo com o tipo de fila utilizada.

Figura 7. Turnaround step by step para a fila EDF.

O gráfico da Figura 7 apresenta os valores referentes a média de turnaround a
cada conjunto de 10 jobs para as abordagens com filas EDF. Este tipo de fila reordena os
jobs dando maior prioridade aos que possuem menor deadline. Como, neste trabalho, o
deadline é baseado no tempo de execução, jobs menores possuem menor deadline. Desta
forma, os maiores jobs e que consomem mais recursos ficam para o final. Um outro
importante favor notado é que a variação do turnaround é pequena inicialmente e vai
crescendo gradativamente. Já nos últimos steps acontecem variações maiores devido ao
processamento desses jobs maiores. Podemos ver através do gráfico que a diferença entre
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as abordagens se torna maior exatamente quando os jobs são maiores, jobs pequenos tem
menor impacto, e a utilização do EDF com variação permite que a curva de crescimento do
tempo seja mais leve em certos momentos em relação ao EDF básico. Em geral podemos
perceber que o EDF com Backfilling, apesar de, em certos momentos, obter tempos piores
que os demais, possui um dos melhores resultados, próximo do EDF com Backfilling e
variação que se manteve mais constante como a melhor alternativa para este workload.

5. Conclusão
Com base nos testes realizados neste trabalho podemos concluir que a utilização da
variação permite a melhora do desempenho em relação às abordagens básicas mantendo
a ordem de prioridade estabelecida pela fila utilizada. Porém, de uma forma geral, a
utilização de Backfilling mostrou-se mais vantajosa em relação as demais abordagens
testadas. A possibilidade de utilizar uma técnica como complemento da outra não foi
vantajosa para FIFO e SJF, porém mostrou-se promissora para ser testada com outros
workloads com filas EDF. Outra importante análise a ser feita é referente a utilização de
métricas que oferecem informações a cada etapa do escalonamento durante a execução,
permitindo uma análise mais precisa do escalonamento e a identificação de possı́veis gar-
galos na abordagem utilizada.

Neste trabalho limitamos os experimentos a utilização de apenas um modelo de
variação que foi considerado como um limite superior aos experimentos realizados com o
Linpack. Como trabalhos futuros pretende-se realizar novos experimentos com diferentes
valores de variação para diferentes perfis de aplicações. Os resultados obtidos possibili-
tarão uma análise mais aprofundada com extrapolações para casos onde a aplicação tenha
um comportamento melhor apesar da variação dos recursos.

Este trabalho tem como um dos seus principais objetivos nos seus trabalhos
futuros a extrapolação para o escalonamento de aplicações adaptativas (maleáveis ou
moldáveis) e o escalonamento destas em conjunto com aplicações rı́gidas.
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Abstract. Provisioning cloud applications usually is a complex task as it invol-
ves the deployment and configuration of several components (e.g., load balan-
cer, application server, database) and cloud services (computing, storage, CDN,
etc.) also known as application blueprints or topologies. The Topology and Or-
chestration Specification for Cloud Applications (TOSCA) is a recent standard
that has focused on standardizing the way cloud applications are structured and
managed to favor interoperability. In this paper we describe an approach that
facilitates the evaluation of different application topologies by enabling cloud
users to easily provision and evaluate different TOSCA topology options based
on performance and cost metrics. We show the technical feasibility of the ap-
proach based on a case study with the WordPress blogging application where
various topologies were automatically provisioned and evaluated in order to
gain insights into the best (w.r.t. performance) options.

Resumo. Provisionamento de aplicações em nuvem geralmente é uma tarefa
complexa, uma vez que envolve a implantação e configuração de vários com-
ponentes (ex: balanceador de carga, servidor de aplicações, banco de dados)
e serviços de nuvem (computação, armazenamento, CDN, etc.), também conhe-
cido como blueprints ou topologias. Topology and Orchestration Specification
for Cloud Applications (TOSCA) é um padrão recente que tem se concentrado
em padronizar a forma com que as aplicações em nuvem são estruturadas e
gerenciadas para favorecer interoperabilidade. Neste artigo descrevemos uma
abordagem que facilita a avaliação de diferentes topologias de aplicações, per-
mitindo que os usuários de nuvem facilmente provisionem e avaliem diferentes
opções de topologias TOSCA baseado em métricas de desempenho e de custo.
Nós mostramos a viabilidade técnica da abordagem com base em um estudo
de caso com a aplicação de blog WordPress onde várias topologias foram pro-
visionadas automaticamente e avaliadas, a fim de obter informações sobre as
melhores opções.

1. Introdução
A computação em nuvem foi rapidamente adotada por um crescente número de
organizações que perceberam a nuvem como uma forma mais escalável e de baixo
custo, em comparação com aquisição e manutenção de sua própria infraestrutura lo-
cal [Armbrust et al. 2010]. Os provedores de nuvem, como Amazon, Rackspace, Goo-
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gle e Microsoft oferecem uma ampla gama de recursos de computação virtual que va-
riam em capacidade e preço, bem como uma gama de modelos de preços (por exem-
plo, pay-as-you-go, instâncias reservadas, instâncias spot). Estes recursos podem ser
facilmente adquiridos ou liberados pelos usuários da nuvem, conforme a demanda
cresce ou diminui, possibilitando controlar mais eficazmente a utilização de recursos
e os custos. No entanto, apesar do fato destes recursos computacionais poderem ser
facilmente gerenciados ainda é comum que usuários da nuvem desperdicem recursos
mesmo quando utilizam serviços de controle automático de elasticidade (autoscaling)
[Almeida Morais et al. 2013][Gonçalves et al. 2015].

Serviços de Autoscaling em nuvem geralmente se concentram em adição ou
remoção de máquinas virtuais (também conhecido como escalabilidade horizontal)
com base em limiares definidos pelo usuário sobre o consumo de recursos virtu-
ais, como CPU e memória. Apesar disto ser um mecanismo útil para gerenciar
uma gama de aplicações, especialmente aquelas com demandas mais imprevisı́veis,
muitos trabalhos já mostraram a importância de se provisionar e testar o desem-
penho de aplicações para descobrir as melhores opções de recursos virtuais (i.e.,
tipos de instância do provedor de nuvem) para nı́veis particulares de demanda
[Jung et al. 2013][Jayasinghe et al. 2012][Cunha et al. 2013][Silva et al. 2013]. A
seleção adequada de recursos virtuais é crı́tica para se atingir um uso efetivo da nuvem e
ainda mais relevante caso a aplicação tenha uma demanda mais previsı́vel.

Apesar dos muitos benefı́cios oferecidos pelas soluções de computação
em nuvem existentes, e a relativa simplicidade de aquisição e liberação de re-
cursos na nuvem, muitos usuários ainda tem dificuldades na seleção dos re-
cursos e serviços que melhor atendam às necessidades das suas aplicações
[Frey et al. 2013][Saripalli and Pingali 2011][Gonçalves Junior et al. 2015]. Por exem-
plo, estudos anteriores [Cunha et al. 2013][Borhani et al. ] mostraram que variações na
quantidade e tipos de máquinas virtuais (VMs) utilizadas para implantar uma aplicação
web multicamadas na nuvem da Amazon podem acarretar diferenças significativas de de-
sempenho da aplicação. Particularmente para algumas camadas especı́ficas da aplicação
(ex: camada web e de aplicação) arquiteturas de implantação (topologias) baseadas em
clusters contendo múltiplas VMs de baixa capacidade podem significativamente melhorar
o desempenho e reduzir os custos da aplicação quando comparada à topologias baseadas
em uma única VM de grande capacidade [Cunha et al. 2013]. Portanto, as decisões de
arquiteturas durante a implantação de aplicações em nuvem podem ter um impacto direto
não apenas nos custos operacionais das aplicações, mas também em muitos outros atri-
butos importantes, como performance, escalabilidade, uso de recursos, segurança e assim
por diante [Gonçalves Junior et al. 2015][Chung et al. 2013].

A solução dos problemas relacionados à escolha de topologias adequadas requer o
tratamento adequado de alguns desafios ainda em aberto. Primeiramente é importante que
se tenha uma solução para a implantação e configuração automatizada dos componentes
da aplicação (ex: servidores de aplicação, balanceadores de carga, banco de dados) além
de prover os recursos necessários (ex: máquinas virtuais, armazenamento) para o provi-
sionamento da aplicação no ambiente de nuvem [Breitenbucher et al. 2014]. Além disso,
também é importante que se tenha uma maneira sistemática para testar diferentes topolo-
gias da mesma aplicação para investigar quais topologias são mais eficazes sob a ótica de

Anais do WCGA 2016

48



algum critério (ex: desempenho e custo).

Neste artigo apresentamos uma abordagem que se foca em apresentar soluções
para os desafios supracitados. A abordagem baseia-se na Topology and Orchestra-
tion Specification for Cloud Applications (TOSCA) [OASIS 2013b][OASIS 2013a], um
padrão para especificar e automatizar a avaliação de diferentes opções de topologias de
aplicação. Como exemplo, considere uma aplicação web LAMP, tais como WordPress,
que é composto de um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. A nossa
abordagem permite especificar e automatizar a implantação, configuração e provisiona-
mento de múltiplas variações de topologia da aplicação (por exemplo, todos os compo-
nentes na mesma VM, servidor de aplicação e banco de dados em diferentes VMs, cluster
de servidores de aplicação que executam em diferentes VMs e assim por diante), utili-
zando TOSCA como o formalismo subjacente. Além disso, a abordagem permite aos
usuários especificarem diferentes tipos de recursos a serem testados (por exemplo, uma
gama de diferentes tipos de instância), bem como os parâmetros de desempenho a serem
medidos (ex: tempo de resposta). Em suma, permitirá automatizar a execução de uma
variedade de testes de desempenho para múltiplas variações da topologia de aplicação em
combinação com um gama de seleção de tipos de recursos. Para o melhor de nosso conhe-
cimentos nossa abordagem é a primeira tentativa de combinar esses duas caracterı́sticas
de uma perspectiva baseada no padrão TOSCA.

O restante deste artigo é descrito da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os
principais conceitos e tecnologias relevantes para o nosso trabalho. A Seção 3 descreve a
abordagem proposta e sua implementação. A Seção 4 mostra a avaliação da abordagem
através de um estudo de caso baseado na aplicação de blog WordPress. A seção 5 compara
a nossa abordagem com os trabalhos relacionados. Finalmente, a Secção 6 conclui o
artigo e oferece sugestões para trabalhos futuros.

2. Background
Esta seção apresenta o padrão TOSCA, bem como duas tecnologias que são utilizadas por
nossa abordagem: Cloudify [Gigaspaces ] e Cloud Crawler [Cunha et al. 2013].

2.1. TOSCA

Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA) é um padrão
criado pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Stan-
dards) para descrever componentes de aplicações em nuvem e seus relacionamentos
[OASIS 2013b][OASIS 2013a]. TOSCA define um Topology Template (também refe-
rido como o modelo da topologia de um serviço) que é um metamodelo para a definição
de aplicações. O Topology Template define os componentes da aplicação, bem como uma
forma de gerenciá-la de forma independente do provedor de nuvem. Diferenças signifi-
cativas entre as APIs de diferentes provedores de nuvem estão encapsuladas por trás da
implementação TOSCA.

A Figura 1 mostra os principais elementos de um Topology Template: Node Tem-
plate e Relationship Template. O primeiro descreve os componentes da aplicação em
nuvem e o último os seus relacionamentos. Juntos, Node Template e Relationship Tem-
plate definem uma topologia da aplicação como um grafo. Um Node Template especifica
a ocorrência de um Node Type como um componente de um serviço. Um Node Type
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define as propriedades dos componentes da aplicação e as operações disponı́veis para ma-
nipular esses componentes. Essa abordagem permite que Node Types sejam reutilizados
por outros Node Templates. Relationship Templates especificam a ocorrência de um rela-
cionamento entre os nós em um Topology Template. Cada Relationship Template refere-se
a um Relationship Type que define a semântica e propriedades do relacionamento.

Figura 1. TOSCA Service Template [OASIS 2013b]

2.2. Cloudify

Cloudify [Gigaspaces ] é uma plataforma de orquestração open-source baseada em
TOSCA. Ela automatiza o processo de implantação, configuração e gerenciamento da
aplicação, e foi concebida para apoiar qualquer tipo de aplicação em diversos provedo-
res de nuvem. Usuários Cloudify definem a aplicação usando uma linguagem baseada
em TOSCA. Esses arquivos de definição, chamados blueprints, descrevem a topologia
da aplicação que inclui os detalhes necessários para instalar e gerenciar a aplicação em
nuvem.

2.3. Cloud Crawler

O ambiente Cloud Crawler [Cunha et al. 2013] suporta usuários de nuvem IaaS para ava-
liar automaticamente o desempenho de suas aplicações sob uma variedade de perfis de
configuração e cargas de trabalho. O ambiente permite aos usuários da nuvem especi-
ficar os testes de desempenho a serem executados na nuvem de forma declarativa, em
um nı́vel mais alto de abstração. Para este fim, Cloud Crawler fornece uma linguagem
especı́fica de domı́nio (DSL) declarativa, denominada Crawl, que permite a descrição de
uma rica variedade de avaliações de desempenho de aplicações na nuvem. Crawl também
oferece um recurso para controlar o ciclo de vida dos recursos de nuvem (por exem-
plo, algumas máquinas virtuais podem ser configuradas para serem desligadas no final de
cada teste individual, enquanto outras podem ser deixadas em execução até que o último
teste seja executado), permitindo assim que os usuários da nuvem tenham um controle
mais refinado sobre os seus custos de nuvem. O ambiente também inclui um mecanismo
de execução, chamado Crawler, que é o serviço responsável pelo pré-processamento, a
análise, validação, execução, monitoramento e coleta dos resultados das avaliações de
desempenho das aplicações descritas no Crawl.
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Cloud Crawler foi desenvolvido por nosso próprio grupo de pesquisa e durante os
testes foi responsável por gerar a carga de trabalho exigida, a implantação, execução e
monitoramento do desempenho da aplicação de destino. É importante mencionar que, no
contexto deste trabalho Crawler é chamado por um serviço do Cloudify após a aplicação
baseada em TOSCA ser implantada e configurada pelo Cloudify conforme detalhado na
a próxima seção.

3. A Abordagem Proposta
A Figura 2 mostra a abordagem proposta em detalhes. A fim de auxiliar a compreensão
da abordagem ilustramos os passos com base na aplicação WordPress, que foi utilizado
para a avaliação descrita na seção 4.

Figura 2. A abordagem proposta

No passo 1 os usuários definem um conjunto de especificações de topologia para
uma aplicação especı́fica. Cada especificação de topologia tem um conjunto de arquivos
que descrevem os componentes da aplicação, e suas propriedades de configuração. É
importante destacar que o apoio atual do framework Cloud Topology Evaluation Tool
(CTE) não permite editar a especificação da topologia ou gerá-la a partir de um modelo
visual. Esses arquivos são criados em YAML baseado no padrão TOSCA e podem ser
reutilizados e extendidos a partir de arquivos criados anteriormente como blueprints do
Cloudify. A idéia principal do Passo 1 é facilitar a seleção de várias topologias que mais
tarde serão avaliadas pela execução de um conjunto de testes de desempenho configurados
com os parâmetros fornecidos pelo usuário (por exemplo, cargas de trabalho, tipos de
máquinas usadas, bem como parâmetros de provedor de nuvem) e capturados pelo CTE.
No futuro pretendemos melhorar a criação de topologias usando uma abordagem baseada
em modelos.

A Figura 3 mostra um exemplo que descreve uma das topologias utilizadas du-
rante a nossa avaliação do WordPress (wordpress-blueprint.yaml). Este arquivo foi origi-
nalmente reutilizado do Cloudify e complementado com a criação de outros tipos, bem
como parâmetros fornecidos como entrada pelo usuário no Passo 2. As linhas 8-12 mos-
tram os parâmetros de entrada capturados pela nossa ferramenta, tais como a imagem a
ser utilizada, o tamanho (neste caso um tipo de instância na Amazon) e agente de usuário
(usuário que o cloudify utiliza para se conectar à VM via SSH). As linhas 14-40 definem
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os node templates que representam os componentes da aplicação. O host (linhas 16-20)
representa uma máquina virtual na Amazon, cujo tipo de instância será configurado com
base no parâmetro de entrada size e imagem fornecidos anteriormente. Esta máquina vir-
tual será o host do banco de dados MySQL e da aplicação WordPress (veja seção relações
definidas nas linhas 26-27; e as linhas 37-38). Para cada componente foi definido um tipo
de nó especı́fico, para o banco de dados (linha 22) e para o Wordpress (linha 30), tal como
sugerido pelo padrão TOSCA.

Figura 3. Exemplo de um arquivo de topologia (wordpress-blueprint.yaml)

A Figura 4 mostra os tipos de nó e tipos de relacionamentos utilizados no modelo
de topologia anterior. MySQLDatabase (linhas 3-13) e WordpressApplicationModule (li-
nhas 15-25) são os dois tipos de nós definidos. Estes tipos estendem tipos previamente
definidos e definem as propriedades porta, bem como um conjunto de interfaces, que re-
presentam fases do ciclo de vida (criar, iniciar, parar) que referenciam scripts que são
chamados quando esses nós são implantados pelo Cloudify. As linhas 28- 33 mostram
a definição do relacionamento que conecta o WordPress ao banco de dados. A proprie-
dade postconfigure referencia um script que será chamado durante a implantação, a fim
de definir o IP do banco de dados em um arquivo de configuração do WordPress.

Figura 4. Tipos de Nós e Relacionamentos definido para WordPress

Depois de concluir essas definições, o usuário aciona a ferramenta CTE que
por sua vez chama um serviço do Cloudify passando os arquivos com a especificação
da topologia (arquivos YAML definidos anteriormente), bem como a os parâmetros de
configuração que serão utilizados posteriormente durante os testes com Cloud Crawler.
Isto é o que é feito no Passo 3. Dentro do Cloudify Manager o Workflow Engine
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será responsável por orquestrar as tarefas para implantação da aplicação, bem como
a sua configuração (por meio do task broker). O agente Cloudify é responsável pela
comunicação com a API do provedor de nuvem (neste exemplo Amazon AWS) e realiza
a implantação e configuração da toda a pilha da topologia descrita anteriormente (Passo
4).

Uma vez que toda a aplicação é completamente implantada e configurada na
nuvem, a ferramenta Cloudify chama a API do Cloud Crawler (Passo 5) passando os
parâmetros de testes coletados durante o Passo 1. Esses parâmetros, tais como: lista de
tipos de máquina virtual a ser testado; cargas de trabalho a ser executada (por exemplo,
100, 300, 500, ... usuários simultâneos) e número de repeticões de testes que são usados
pelo Crawler para configurar seus cenários de testes. Cloud Crawler irá então usar seu
gerador de carga para testar a aplicação (neste caso Wordpress) com cada um dos os tipos
de máquinas virtuais selecionadas a partir da lista e cada carga de trabalho (Passo 6). Uma
vez que os testes forem concluı́dos, Crawler retorna os dados coletados (Passo 7) para a
ferramenta CTE.

É importante destacar que as etapas anteriores serão exercidas de forma repetitiva
para cada modelo de topologia a ser avaliada. Uma vez que todas as topologias são testa-
das, o usuário terá dados suficientes para fazer a seleção da configuração das topologias
mais apropriadas para uma determinada carga de trabalho. Esse argumento será reforçado
na próxima sessão.

4. Avaliação
A fim de avaliar a utilização da nossa abordagem nós realizaramos um estudo para execu-
tar o provisionamento automatizado e testes de diferentes topologias da aplicação Word-
Press.

4.1. Questões de Pesquisa
Este estudo centrou-se em responder as seguintes questões de pesquisa:
QP1. Como diferentes topologias de aplicações se comportam em termos de desempenho
e custo?
QP2. Como os diferentes tipos de máquinas provisionadas afetam o desempenho de uma
determinada topologia?
QP3. Qual é o impacto do uso de TOSCA para provisionar as diferentes topologias?

4.2. Projeto do Estudo
Nós selecionamos o WordPress [Borhani et al. ], uma aplicação de web blogging real,
como a nossa aplicação de referência. Essa seleção deveu-se a popularidade desta
aplicação e a sua arquitetura de componentes escalável que são ideais para implantação
em nuvem. WordPress segue uma tı́pica arquitetura multi-camadas, compreendendo duas
camadas: aplicação e dados. Em cada uma dessas camadas implantamos os seguinte
componentes: o servidor de aplicação Apache e o MySQL servidor de banco de dados
relacional, respectivamente. Para avaliarmos o desempenho do WordPress sob diferentes
condições de carga nós usamos o framework de testes de carga Gatling [Gatling ]. Gatling
apresenta uma DSL amigável que permite a definição de uma variedade de operações de
usuários e estatı́sticas associadas, permitindo testar facilmente o desempenho e coletar os
resultados de aplicações web interativas.
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O estudo considerou diferentes variações de topologia da aplicação WordPress
como mostra a Figura 5. Nós basicamente definimos 5 topologias diferentes e provisio-
namos cada topologia em diferentes tipos de instâncias na nuvem da Amazon, conforme
descrito abaixo. Nós definimos três tipos diferentes de instâncias (m3.medium, m3.large
e m3.xlarge) para cada topologia definida e executamos testes para diferentes cargas de
trabalho (100, 300, 500, 700 e 900 usuários simultâneos). Cada teste foi repetido três
vezes baseados na seguinte sequência de requisições: logar; adicionar um novo post; pro-
curar o novo post; atualizar o novo post; procurar um post anteriormente existente por
palavra-chave; atualizar o post já existente; e por fim, sair.

Figura 5. Diferentes topologias para WordPress

A topologia 1 é a mais simples contendo apenas uma máquina virtual que inclui o
WordPress (Servidor Apache) e o banco de dados (MySQL). Como descrito acima, essa
topologia irá variar quanto ao tipo de instância (m3.medium, m3.large e m3.xlarge) e vai
ser testada 3 vezes para cada uma das cargas de trabalho anteriores.

A topologia 2 separa a camada web (Servidor Apache) e banco de dados
(MySQL) em duas máquinas virtuais diferentes. Neste caso, só variamos o tipo da VM
(m3.medium, m3.large e m3.xlarge) do servidor de aplicação e o banco de dados foi fi-
xado como uma única instância do tipo m3.xlarge como recomendada por outros trabalhos
[Gonçalves Junior et al. 2015]. Novamente nós repetimos o teste três vezes.

As topologias 3, 4 e 5 são baseados em uma ligeira variação da topologia 2 onde
o servidor de aplicação (Apache) é replicado, respectivamente, em dois, três e quatro
VMs e um Balenceador de Carga (Nginx) é adicionado para receber a entrada e distri-
buir requisições para um dos grupos de servidores do Apache. Os testes também são
executados três vezes para as mesmas cargas de trabalho.

4.3. Execução do Estudo

A fim de avaliar as topologias que se aplicam a abordagem definida na seção 3, nós
primeiramente definimos a especificação TOSCA para cada uma das topologias definidas
anteriormente como mostrado na Figura 6 e na Figura 7. A Figura 6 mostra a definição da
topologia T2 e a Figura 7 mostra a especificação das topologias T3, T4 e T5. A topologia
T1 já foi mostrada na Figura 3.

T2 é uma variação da especificação T1 onde dois diferentes hosts são definidos
como máquinas virtuais da Amazon, sendo um para o banco de dados MySQL e outro
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Figura 6. Especificação TOSCA para topologia T2

Figura 7. Especificação TOSCA para topologias T3, T4, T5

para a aplicação WordPress.

T3, T4 e T5 compartilham a mesma definição YAML onde um parâmetro (ins-
tances) é configurado durante o tempo de implantação para receber um número maior de
instâncias como definido pelo usuário. Isto representa um cluster de Apaches utilizado
para a camada de negócio do WordPress.

Depois de descrever as topologias, o usuário fornece as entradas necessárias para
os testes de desempenho para a ferramenta de CTE. Os parâmetros passados serão: cre-
denciais da nuvem; lista de tipos de máquinas a serem testadas e lista de cargas de trabalho
a serem executadas. Estes parâmetros serão usados pela abordagem para configurar os tes-
tes no Cloud Crawler como discutido na seção 3. Após todos os testes serem executados
para todas as topologias com todas os tipos de máquinas e cargas de trabalho a abordagem
é finalizada e os dados são analisados.

4.4. Resultados e Discussões

A Figura 8 mostra os resultados dos testes de desempenho para as topologias anteriores.

Os dados representam os tempos médios de resposta (em milissegundos) para as
cargas de trabalho estudadas (100, 300, 500, 700 e 900) para todas as topologias exceto T4
e T5. A razão pela qual omitimos essas duas topologias foi para melhorar a legibilidade.
Nós avaliamos os dados com relação às questões de pesquisa anteriores.

QP1. Como diferentes topologias de aplicações se comportam de termos de de-
sempenho e custo?

A fim de avaliar os dados é também importante salientar que os tempos correspon-
dem a uma série de operações e que avaliar o que é bom ou ruim dependerá das restrições
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Figura 8. Resultados de desempenho para topologias WordPress

do usuário e do nı́vel de qualidade esperado. Para esta combinação de operações, por
exemplo, um tempo de resposta inferior a 10s (10.000ms) é considerado muito bom.

Considerando a carga de trabalho de 100 usuários pode-se ver que todas as topo-
logias apresentam tempos médios de resposta muito baixos. O maior seria T1-M (Topo-
logia T1 com uma máquina virtual do tipo m3.medium), com cerca de 5s que ainda seria
bom. T1-M no entanto, não se mostra uma configuração muito confiável quando há 300
usuários simultâneos, pois o seu tempo de resposta aumentou para cerca de 30s em média,
o que pode ser considerado não adequado para usuários da aplicação.

Separar o banco de dados do servidor de aplicação (T2) mostra uma grande me-
lhoria nos tempos de resposta para todos os tipos de máquina selecionados. Por exemplo,
para 300 usuários T2-M dá um tempo de resposta de cerca de metade do tempo de T1-M
(15s quando comparado a T1-M que é em torno de 30s).

Adicionando um balanceador de carga e réplicas do servidor de aplicação (T3)
melhora o tempo de resposta significativamente especialmente para cargas de trabalho
mais elevadas. Por exemplo, a melhor configuração de T2 (T2-XL) é consideravelmente
superado por T3-XL (por exemplo, para 900 usuários médias T3-XL 403ms enquanto as
médias T2-XL cerca de 5000ms).

Este tipo de análise também é muito importante quando considerado os custos de
utilização de recursos. Os valores de custo para cada tipo de instância (on demand no
Oeste da Virginia) são: m3.medium = $0,067; m3.large = $0,133; m3.xlarge = $0,266).
Por exemplo, se os usuários considerarem o tempo de resposta de 10 segundos como
aceitável, a seguinte seleção poderia ser aplicada:

100 usuários: T1-M seria o mais barato, uma vez que utiliza uma única VM do
tipo medium.

300 usuários: para esta carga de trabalho duas opções são as melhores em termos
de custo: T1-XL ou T2-L. A primeira usa uma única VM (m3.xlarge) com custo de
$0,266 e o segunda usaria duas VMs (m3.large) dando o mesmo custo. Por escalabilidade
melhor, o usuário pode decidir usar a segunda opção.
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500 usuários: para essa carga de trabalho o mesmo raciocı́nio da carga de trabalho
300 pode ser aplicada. A única observação aqui é que, neste caso o tempo médio de
resposta de T1-XL é mais perto dos limite dos 10s o que poderia reforçar a seleção de
T2-L.

700 usuários: neste caso, T2-M é a melhor opção em termos de custo, mas o seu
desempenho é muito perto do limite. Neste caso, o T2-XL dá um melhor desempenho
com o tempo de resposta médio de cerca de 2.3s mas o custo para a VM do Apache
seria o dobro (de $0,133 para $0,266). Outra opção seria T3-M que teria um desempe-
nho intermediário (cerca de 7s), mas terı́amos que acrescentar uma outra máquina para o
balanceador de carga e outra para o servidor web Apache.

900 usuários: para essa carga de trabalho a melhor escolha seria T2-XL, uma vez
que não terı́amos a máquina do balanceador de carga e terı́amos uma uma máquina virtual
a menos para o Apache, em seguida, T3-L.

QP2. Como os diferentes tipos de máquinas provisionadas afetam o desempenho
de uma determinada topologia?

O aumento do tamanho da máquina virtual para qualquer topologia (a.k.a esca-
labilidade vertical) teve um impacto direto sobre os resultados. Praticamente todas as
topologias testadas tiveram uma melhora de desempenho quando foram usados tamanhos
maiores de VM. Contudo, o que os usuários precisam ter em mente é que às vezes é me-
lhor aumentar o número de instâncias de máquinas virtuais (escalabilidade horizontal),
ao invés de apenas aumentar a capacidade de VM. Por exemplo, a topologia T3, que se
baseia em um cluster de Apaches supera significativamente as outras topologias especi-
almente para cargas mais elevadas. A topologias T4 e T5 (não mostradas no gráfico)
melhoraram ainda mais estes resultados. Portanto, se os usuários precisam de um limiar
de desempenho muito rigoroso, então é aconselhável escolher as topologias T3, T4 ou
T5.

QP3. Qual é o impacto do uso de modelos TOSCA para provisionamento as
diferentes topologias?

A resposta para esta pergunta é melhor compreendida analisando-se as Figuras 3,
6 e 7. Pode ser visto que, uma vez que o usuário definiu uma topologia tal como a topolo-
gia T1 mostrado na Figura 3 é muito fácil estender os arquivos YAML para criar as outras
topologias. Na Figura 6, o usuário só precisa alterar a especificação anterior, separando
os dois componentes (WordPress e MySQL) para usar dois diferentes hosts definidos na
especificação YAML. Para as topologias T3, T4 e T5 (Figura 7), a reutilização é ainda
melhor, uma vez que podem compartilhar o mesmo arquivo de especificação. Neste caso
outro host precisava ser definido para o balanceador de carga Nginx, bem como seu tipo
de nó. Um parâmetro (instances) é configurado durante tempo de implantação para rece-
ber um número maior de instâncias conforme definido pelo usuário. Isto irá representar
um cluster de servidores Apache utilizado para a camada de aplicação WordPress.

Além de reutilizar as especificações de topologias, usando TOSCA temos a vanta-
gem de facilitar a portabilidade de implantação de aplicativos para outras nuvens e infraes-
truturas locais que são suportados por uma implementação baseada em TOSCA, tais como
Cloudify e outras ferramentas. No caso do nosso trabalho isso representa a capacidade
de implantar com facilidade, configurar e testar o desempenho das diferentes topologias
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para diferentes nuvens, como Cloud Crawler também suporta múltiplas implementações
de nuvem [Cunha et al. 2013].

5. Trabalhos Relacionados
Provisionamento automático de aplicações na nuvem é assunto de vários tra-
balhos [Breitenbucher et al. 2014][Lu et al. 2013][Qasha et al. 2015][Binz et al. 2014].
Esses trabalhos concentram-se na questão do fornecimento de um caminho
para especificar a topologia do aplicativo em nuvem baseado em TOSCA
[Breitenbucher et al. 2014][Qasha et al. 2015][Binz et al. 2014] ou em uma linguagem
especı́fica própria [Lu et al. 2013]. Binz et al. [Breitenbucher et al. 2014] apresenta um
meio para combinar os dois sabores de planos de provisionamento, declarativas e impera-
tivas, que são gerados com base em modelos baseados na topologia TOSCA. Estes planos
de provisionamento são fluxos de trabalho que podem ser executados automaticamente e
podem ser personalizados por desenvolvedores de aplicação. Lu et al. [Lu et al. 2013]
implementa um serviço de implantação que é semelhante à abordagem anterior, no qual
define a estrutura da aplicação por meio de um modelo proprietário de topologia que é
usado para provisionamento. A abordagem pesquisa maneiras diferentes de provionsar
cada componente contido na topologia e executar suas operações diretamente sem gerar
um plano explı́cito de execução. Além disso, essa abordagem baseia-se em uma DSL pro-
prietária em vez de TOSCA o que limita a sua aplicação no que se refere à portabilidade.
Qasha et ai. [Qasha et al. 2015] mostra como TOSCA pode ser usado para especificar
os componentes e gerenciar o ciclo de vida de workflows cientı́ficos por mapear os ele-
mentos básicos de uma carga de trabalho real para entidades especificadas pelo TOSCA.
Binz et al. [Binz et al. 2014] mostra a implementação de um conjunto de ferramentas de
suporte ao pacote TOSCA, assim como o implantação e gerenciamento. Essas aborda-
gens anteriores são complementares ao nosso trabalho, e vão incidir principalmente sobre
provisionamento, pois não abordam avaliação de desempenho das aplicações.

Em relação à avaliação de desempenho de aplicações em nuvem, podemos citar
vários trabalhos anteriores [Jung et al. 2013][Jayasinghe et al. 2012][Silva et al. 2013],
incluindo o nosso próprio [Cunha et al. 2013]. Estes trabalhos focam-se basicamente
em oferecer suporte para executar testes de desempenho de aplicações na nuvem. Ne-
nhum destes trabalhos se baseiam na especificação TOSCA e podem ser entendidos como
complementares ao trabalho deste artigo inclusive sendo utilizados como ferramenta de
execução como fizemos com o Cloud Crawler.

Por isso, nós afirmamos que, com o melhor do nosso conhecimento, que o trabalho
apresentado neste artigo é a melhor forma de combinar provisionamento de topologias
TOSCA com a capacidade de realizar avaliações de desempenho reais para diferentes
variações de topologia.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
A seleção de um conjunto apropriado de tipos de máquinas virtuais e configurações
de implantação de uma determinada aplicação é fundamental para um uso eficaz de
recursos de nuvem. Isto é particularmente verdadeiro para aplicações multi-camadas
com nı́veis de carga mais previsı́veis, para os quais soluções de reconfiguração au-
tomática existentes, como autoscaling, podem resultar em super-provisionamento de re-
cursos. Este artigo apresentou uma abordagem que utiliza um padrão existente para

Anais do WCGA 2016

58



especificação e implantação de topologias de aplicações em nuvem (TOSCA) e ferramen-
tas de implantação e avaliação de desempenho em nuvem existentes (Cloudify e Cloud
Crawler, respectivamente) para facilitar a seleção das melhores topologias de implantação
para uma dada aplicação em nuvem, em termos de certos atributos de qualidade. A vi-
abilidade e a utilidade da abordagem foram ilustrados por meio de um estudo de caso
realizado com a aplicação de blog WordPress na nuvem Amazon AWS, onde foram es-
pecificadas cinco topologias WordPress diferentes, implantadas, testadas e analisadas no
que diz respeito ao seu custo operacional e desempenho considerando diferentes tipos de
máquinas virtuais e configurações de implantação.

Como trabalho futuro, pretendemos estender a nossa abordagem e apoiar o de-
senvimento de um conjunto de ferramentas para analisar outros atributos de qualidade da
aplicação, tais como a segurança e escalabilidade. Nós também planejamos conduzir mais
experimentos para investigar se e como a nossa abordagem poderia ser generalizada para
outros domı́nios de aplicação e plataformas em nuvem, com um foco especial em nuvens
hı́bridas e cenários de implantação multi nuvem.
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Abstract. This paper presents a performance comparison between Xen and
KVM virtualizers regarding the use of affinity function, which is common to
both virtualizers. Currently, virtualization gained prominence for being the ba-
sis for the realization of cloud computing. However, as cloud providers omit
some information about the infrastructure used is not always possible to know
which features provided by virtualizers are actually used by cloud providers.
Thus, the purpose of this article is to demonstrate how application performance
may be affected by the use of a common specific function to virtualizers Xen
and KVM. Through experiments, the affinity function is used. The Xen results
presented performance variations with the use of affinity function, since, for the
virtualizer KVM, performance was not affected.

Resumo. Este artigo apresenta uma comparação de desempenho entre os virtu-
alizadores Xen e KVM com relação à utilização da função affinity, que é comum
aos dois virtualizadores. Atualmente a virtualização ganhou destaque por ser
uma da principais bases para a realização da computação em nuvem. No en-
tanto, como os provedores de nuvem omitem algumas informações sobre a infra-
estrutura utilizada, nem sempre é possı́vel saber quais funcionalidades providas
pelos virtualizadores são utilizadas de fato. Sendo assim, o objetivo deste ar-
tigo é demonstrar como o desempenho de aplicações pode ser afetado com a
utilização de uma função especı́fica comum aos virtualizadores Xen e KVM. Por
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meio de experimentos a função affinity foi utilizada. Nos resultados foi possı́vel
verificar que o virtualizador Xen apresentou variações de desempenho com a
utilização da função affinity, sendo que no virtualizador KVM o desempenho
não foi afetado.

1. Introdução
A computação em nuvem é um tipo de computação que vem revolucionando a história
da Tecnologia da Informação (TI) [Weingärtner et al. 2015]. A forma como os serviços
são oferecidos, por meio da Internet, é o que faz com que a computação em nuvem seja
atraente, tanto para os consumidores como para os prestadores de serviços. Essa forma
de computação faz com que os serviços sejam acessados de uma maneira mais prática do
que as formas convencionais, uma vez que as aplicações estão disponı́veis na Internet e
o acesso às informações e aplicações depende, na maior parte das vezes, apenas de um
navegador Web [Weingärtner et al. 2015].

Com a utilização da nuvem, é necessário considerar diferentes abordagens para a
utilização dos recursos computacionais e dos serviços oferecidos, como, por exemplo, a
forma como os dados são processados. Nesse contexto, surge a necessidade de oferecer
qualidade de serviço para os serviços de infraestrutura de nuvem [Armbrust et al. 2009].

A Qualidade de Serviço (QoS) pode ser definida como a percepção do usuário em
relação à eficiência de um dado serviço. Prover QoS significa garantir a um serviço carac-
terı́sticas como: perdas mı́nimas, desempenho máximo, pequeno tempo de resposta, exa-
tidão e consistência dos dados recebidos [Kumar et al. 2013] [Dubey and Agrawal 2013]
[Alhamazani et al. 2014].

Um problema enfrentado na computação em nuvem é a ausência de informações
por parte dos provedores de serviço sobre a infraestrutura que hospeda as máquinas
virtuais, tornando a avaliação e seleção de um serviço uma tarefa complexa
[Manvi and Krishna Shyam 2014]. A presença de vários fatores envolvidos, como ti-
pos de virtualizadores, utilização de função affinity, middlewares de gerenciamento e
otimizações do ambiente tornam ainda mais complexa a determinação do desempenho
apresentado pelos provedores de serviços de nuvem.

Como há uma grande quantidade de fatores que podem ser considerados, neste
artigo iremos abordar a função CPU-affinity12. Com essa função é possı́vel fazer a relação
de um vCPU a um CPU do hospedeiro. Em outras palavras, é possı́vel fazer com que o
escalonamento de CPU real e vCPU seja feito de forma que cada vCPU ocupe sempre o
mesmo núcleo da CPU que lhe foi configurado.

Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar como a utilização da função
affinity pode influenciar na QoS dos serviços de infraestrutura, contribuindo assim com
a discussão sobre qual tipo de virtualizador pode promover um melhor desempenho para
as aplicações em nuvem. Para avaliar a utilização do recurso affinity, foram utilizados
os virtualizadores Xen e KVM, por serem duas tecnologias amplamente utilizadas em
ambientes de nuvens comerciais. Além disso, dois tipos de benchmarks foram utilizados,

1Para informações do virtualizador Xen, acesse: http://wiki.xen.org/wiki/Tuning Xen for Performance
2Para informações do virtualizador KVM, acesse: http://docs.fedoraproject.org/en-

US/Fedora/13/html/Virtualization Guide/ch25s06.html
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e os resultados mostraram que no virtualizador Xen a utilização da função affinity pode
promover diferenças significativas de desempenho, o que não ocorreu com o virtualizador
KVM.

As demais seções deste artigo estão organizadas da seguinte forma: na seção 2
é apresentada a revisão da literatura demonstrando o estado da arte em virtualização;
na seção 3 é apresentada a metodologia utilizada para a elaboração dos experimentos;
na seção 4 os resultados são apresentados; na seção 5 são apresentadas as discussões
pertinetes ao tema e na seção 6 são apresentadas as conclusões deste artigo.

2. Revisão da Literatura
A virtualização é uma das principais tecnologias utilizadas pela computação em nuvem.
Essa tecnologia apoia, principalmente, os serviços do tipo IaaS, mas também serve de
base para os demais tipos de serviços [Nadeem and Qaiser 2015].

A virtualização pode ser definida como a utilização de um ou vários computa-
dores lógicos em um único computador real, o que implica dizer que um único com-
putador fı́sico pode assumir o papel de vários computadores lógicos também chama-
dos de máquinas virtuais (VMs). Cada VM fornece um ambiente completo aos seus
utilizadores, semelhante a uma máquina fı́sica [Chieu et al. 2009]. Assim, cada VM
pode ter seu próprio sistema operacional, aplicações, serviços de armazenamento e rede
[Carissimi 2008].

O trabalho de [Chierici and Veraldi 2010] apresenta uma análise quantitativa entre
os virtualizadores KVM e Xen. No caso do Xen, os autores utilizaram as duas formas de
virtualizar permitidas pelo Xen: virtualização completa e paravirtualização. A motivação
para a avaliação foi perceber que o KVM possui bons resultados com aplicações ci-
entı́ficas. Os testes realizados foram relacionados ao uso de CPU, acesso a disco e rede.
Os experimentos apresentam o Xen (tanto virtualização completa como paravirtualização)
como a melhor solução entre os três testes realizados.

Uma análise de tecnologias de virtualização para ambientes de computação de
alto desempenho é apresentada por [Younge et al. 2011]. A avaliação dos autores con-
siderou aspectos funcionais de quatro virtualizadores, como suporte a paravirtualização
e virtualização completa, quantidade de memória suportada e quantidade de núcleos su-
portados. Além dessa avaliação, foi abordada uma avaliação quantitativa entre o Xen, o
KVM e o VirtualBox, onde os melhores desempenhos foram obtidos pelo virtualizador
KVM.

[Leite et al. 2012] apresentam uma avaliação de desempenho sobre os virtualiza-
dores que podem ser utilizados na nuvem. Os autores avaliaram os virtualizadores Xen
e KVM em relação às cargas de trabalho de CPU e sistema. As comparações de desem-
penho foram realizadas comparando uma VM com a máquina fı́sica, com a finalidade de
estimar a porcentagem de degradação causada pelo uso da camada de virtualização e em
relação às quantidades de máquinas virtuais concorrendo por recursos. Nos resultados o
virtualizador KVM foi o que obteve os melhores resultados.

Em [de Carvalho and Bellezi 2014], uma análise sobre os virtualizadores Xen e
KVM é apresentada. Nesse estudo os autores avaliaram: escrita e leitura em disco, acesso
à memória, CPU, largura de banda de rede e escalabilidade. Os resultados demonstraram
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que o Xen foi superior ao KVM, inclusive nos acessos ao disco.

[Huber et al. 2011] apresentam uma avaliação de desempenho sobre recursos vir-
tualizados aplicados à nuvem. Nesse estudo são comparados os virtualizadores Xen e
VmWare e vários componentes do sistema são avaliados, entre eles a utilização da função
affinity. Os resultados apresentados demonstram que a utilização da função affinity é util
na escalabilidade entre máquinas virtuais.

[Gupta et al. 2013] apresentam um estudo sobre computação de alto desempenho
na nuvem. Um dos principais pontos é a utilização da função affinity em aplicações con-
correntes. Os autores utilizaram em seus estudos apenas o virtualizador KVM e con-
cluem que a função affinity causa influência nos resultados obtidos quando a quantidade
de instâncias é pequena. Além disso, nos resultados os autores não determinam se a
relação foi de uma vCPU para uma CPU ou se há várias vCPUs para uma mesma CPU.

[Nadeem and Qaiser 2015] apresentam uma avaliação sobre três diferentes pla-
taformas de nuvem privada. Nesse estudo cada plataforma possui um virtualizador dife-
rente, sendo: KVM, Xen e Openvz. Foram considerados: o tempo de resposta, throughput
do processador, desempenho de memória, memória cache e operações de entrada e saı́da.
Nos resultados, os autores indicam que não há uma solução melhor que outra. Na verdade,
para cada tipo de situação um virtualizador pode ser melhor que o outro.

Há vários trabalhos que consideram a avaliação ou comparação de desempenho
entre virtualizadores. Essa avaliação é necessária uma vez que esses virtualizadores pos-
suem arquiteturas diferentes, como é o caso do Xen e KVM. Esses estudos demonstram
que as tecnologias de virtualização estão em constante evolução.

Sendo assim, este trabalho se diferencia por apresentar uma comparação entre os
virtualizadores Xen e KVM com relação à utilização da função affinity e pela utilização
da relação de apenas uma vCPU por uma CPU fı́sica.

3. Metodologia
Como a camada de infraestrutura de nuvem possui vários componentes, desenvolver um
ambiente de nuvem se torna um desafio. Sendo assim, a ferramenta Cloudstack foi utili-
zada para desenvolver o protótipo utilizado neste estudo.

A Cloudstack é uma plataforma de código aberto que reúne funcionalidades para
o desenvolvimento de nuvens públicas, privadas e hı́bridas e o fornecimento de serviços
de IaaS [Kumar et al. 2014]. Todos os componentes necessários para uma nuvem funci-
onar, como rede interna, armazenamento e serviços de computação, são gerenciados pelo
Cloudstack.

Uma das vantagens na utilização da Cloudstack é a possibilidade de utilização de
mais de um virtualizador no processo de gerenciamento do serviço de computação, sendo
suportados os virtualizadores: Xen, VMware, KVM e Openvz [Kumar et al. 2014]. To-
dos os nós envolvidos no desenvolvimento do protótipo possuem a mesma configuração,
apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1. Caracterı́sticas fı́sicas dos hospedeiros
Memória 16 GB (2 x 8 GB) 1333 MHz DDR3

Processador Intel Core i7 870 2.93 GHz
Cores 4

Threads 4
Cache 8 MB
Disco SATA 1 TB 7.200 rpm

Sistema Operacional Ubuntu Server x64 12.04
LTS Kernel 3.11

Como apresentado na Tabela 1, todas as máquinas fı́sicas possuem o mesmo tipo
de hardware e suporte à virtualização. As vCPUS das VMs serão alocadas com relação
de 1 para 1, ou seja, cada vCPU terá um núcleo especı́fico.

As avaliações experimentais seguiram a metodologia apresentada por [Jain 1991].
A metodologia utilizada propõe que o ambiente seja conhecido e o experimento seja con-
trolado, possibilitando assim a reprodução dos resultados obtidos e a validação dos dados
de forma estatı́stica.

O projeto de experimentos utilizados foi o fatorial completo [Jain 1991]. A Tabela
2 apresenta o modelo de experimentos realizado, demonstrando as variações de nı́veis
para os fatores vCPU, memória, affinity e quantidade de VMs.

Tabela 2. Experimentos considerando a presença ou ausência da função affinity
Fatores vCPU Memória affinity VMs
Nı́veis 2 3,5 Sim 2
Nı́veis 4 7 Não 4

A Tabela 2 é a mesma tanto para o virtualizador Xen quanto para o virtualizador
KVM. Além disso, o sistema operacional das VMs é o Ubuntu server 12.04. Com relação
às variáveis de resposta, ou resultados, foram considerados os benchmarks N-queens e
Apache, com o tempo de resposta e a quantidade de requisições por segundo. Essas
duas cargas de trabalho podem ser descritas como:

• N-queens - Essa carga é relacionada ao tempo de solução do problema das N
rainhas em um tabuleiro de tamanho 18. É um problema combinatório exponen-
cial que necessita de uma elevada carga de processamento, logo é uma carga de
trabalho do tipo CPU-bound.
• Apache 1.6 - Essa carga é relacionada às solicitações por segundo que um deter-

minado sistema pode atender quando são realizados 1.000.000 pedidos, sendo 100
solicitações realizadas simultaneamente. Essa carga de trabalho pode ser conside-
rada de sistema, pois há uma grande quantidade de utilização de memória, disco e
processador.

Para todos os conjuntos de experimentos foram consideradas N execuções do
benchmark (carga de trabalho) selecionado, possibilitando assim realizar as análises es-
tatı́sticas. As N execuções são utilizadas para a composição das médias e obtenção do
desvio padrão e erro obtido nas observações [Jain 1991]. O desvio e o erro são descritos
de acordo com as Equações 1 e 2.

Dp =

√√√√
n∑

i=1

(M − a1)2

(N − 1)
(1)
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(
Dp ∗ Const√

N

)
(2)

O desvio padrão (Dp) apresentado na Equação 1 é calculado a partir da observação
entre a média obtida (M ) e cada amostra (a1...an) em um conjunto de N execuções.

Cada conjunto de experimento foi submetido ao teste de normalidade, mais es-
pecificamente o Teste Shapiro-Wilk [Shapiro and Wilk 1965]. Com isso, foi possı́vel ob-
servar que os dados possuı́am normalidade, possibilitando escolher o Teste t-student para
análise comparativa das amostras.

4. Resultados
Nesta seção iremos apresentar os resultados obtidos, separando os virtualizadores para o
melhor entendimento dos resultados.

4.1. Affinity no virtualizador Xen

O gráfico da Figura 1 apresenta o resultado obtido na execução da carga de trabalho N-
queens, considerando a execução dos 16 experimentos.
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Figura 1. Tempos de resposta observados considerando 5% de erro.

Os resultados apresentados na Figura 1 mostram que os tempos de resposta são
mais elevados com a utilização do affinity. A Tabela 3 sumariza os resultados obtidos.

Tabela 3. Diferenças de desempenho no uso da função affinity
Melhor desempenho VM vCPU AF Diferença %

134,78s 1 2 Não 27,89%
73,69s 1 4 Não 17,61%

146,44s 2 2 Não 22,31%
97,38s 2 4 Não 0,14%

Na Tabela 3 os melhores tempos de resposta são obtidos com a não utilização
da função affinity. É importante observar as diferenças de tempo de resposta obtidas no
aumento da quantidade de VMs. Na Tabela 4 são apresentadas as diferenças nos tempos
de resposta com o aumento no número de VMs.
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Tabela 4. Comparações com o aumento no número de máquinas virtuais.
Comparação Tempo vCPU AF Diferença
1VM x 2VM 6,73s 2 Sim 3,90%
1VM x 2VM 11,65S 2 Não 8,64%
1VM x 2VM 10,56s 4 Sim 12,19%
1VM x 2VM 23,68s 4 Não 32,14%

Para os casos apresentados na Tabela 4, quanto menor a diferença de tempos de
resposta entre a quantidade de VMs utilizadas melhor é a qualidade com que os serviços
são disponibilizados. Na Figura 2 são apresentadas as influências causadas pelos fatores
considerados.
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Figura 2. Gráfico de Pareto com os valores de influência absolutos para a carga
de trabalho N-queens com grau de confiança de 95%.

Na Figura 2 o eixo X representa a quantidade absoluta de influência obtida e o
eixo Y apresenta os fatores mais influentes em ordem crescente. O limite de influência
são duas unidades, ou seja, todos os valores que estão acima de duas unidades possuem
influência nos resultados obtidos. É possı́vel descrever a porcentagem de influência de
cada fator através das Equações 3 e 4.

SST = SSA+ SSB + SSC + SSD + SSAB + SSAC + ...+ SSABCD (3)

A Equação 3 é utilizada para obter a soma total dos quadrados (SST) e a partir do
valor de SST é possı́vel obter a porcentagem de influência dos demais fatores utilizando
a Equação 4.

InfX =
SSX

SST
(4)

Na Equação 4 o valor de X representa o fator analisado. No caso da Figura 2,
nota-se que as maiores influências são dadas pelos fatores vCPU; affinity; a combinação
de vCPU e affinity; e quantidade de VMs e são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5. Fatores com maior influência.
Fatores mais influentes Porcentagem

vCPU 51,48%
affinity 15,40%

Combinação vCPU e affinity 10,64%
VMs 9,75%

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos na execução de experimentos com a
carga de trabalho Apache. Para esses resultados são consideradas as requisições atendidas
por segundo e, neste caso, quanto mais elevado o resultado, melhor.
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Figura 3. Requisições por segundos atendidas na execução do benchmark Apa-
che considerando 5% de erro.

De acordo com a Figura 3, os melhores resultados são obtidos na não utilização
da função affinity. No entanto, essa superioridade pode esconder caracterı́sticas de de-
sempenho importantes. Quando há um acréscimo de máquinas virtuais há também uma
queda de desempenho. Com a função affinity os valores mudam 4,10% para dois vCPUs
e 11,30% para quatro vCPUs. Sem a função affinity os valores mudam 8,9% para dois
vCPUs e 30,55% para quatro vCPUs.

A função affinity é uma boa opção para ambientes que compartilham recursos,
como é o caso da computação em nuvem. Com o aumento de recursos utilizados o de-
sempenho teve uma queda de apenas 11,30% enquanto sem a utilização desta função, a
queda no desempenho ficou em 30,55%. As influências dos fatores utilizados para este
experimento são apresentadas na Figura 4.
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Figura 4. Gráfico de Pareto com os valores de influência absolutos para a carga
de trabalho Apache com 5% de erro.

De acordo com o gráfico da Figura 4, os fatores com maior influência são o fator
vCPU, VMs e affinity e as interações entre esses fatores, sendo as diferenças percentuais
apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6. Relação de fatores e suas influências.
Fatores mais influentes Porcentagem

vCPU 37,94%
VMs 16,35%

affinity 12,34%
vCPU e VMs 9,73%

vCPU e affinity 9,19%
VM e affinity 7,14%

vCPU, VM e affinity 4,18%

4.2. Affinity no virtualizador KVM

Assim como no virtualizador Xen, um conjunto de experimentos foi realizado. As mes-
mas cargas de trabalho foram consideradas. A Figura 5 apresenta os resultados obtidos
na execução da carga N-queens.
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Figura 5. Tempos de resposta observados na execução do benchmark N-queens
considerando um grau de confiança de 95%.
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Nos resultados apresentados na Figura 5 não há diferenças significativas entre o
uso ou não da função affinity. Esse fato é diretamente relacionado à arquitetura dos virtu-
alizadores utilizados. Nesse caso não foram observados ganhos ou perdas significativas.
A Figura 6 apresenta a influência dos fatores.
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Figura 6. Gráfico de Pareto com os valores de influência absolutos para a carga
de trabalho N-queens considerando 5% de erro.

De acordo com o gráfico da Figura 6, as maiores influências foram obtidas pelos
fatores vCPU, VM e interação vCPU e VM. As porcentagens das influências são apresen-
tados na Tabela 7.

Tabela 7. Relação de fatores e suas influências.
Fatores mais influentes Porcentagem

vCPU 69,7%
VM 21,32%

vCPU e VM 8,32%

De acordo com a Tabela 7 e diferente dos resultados obtidos no virtualizador Xen,
a função affinity não foi determinante na obtenção dos resultados. Como no virtualiza-
dor Xen, a carga de trabalho Apache também foi utilizada. Os resultados obtidos são
apresentados na Figura 7.
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Na carga de trabalho Apache houve diferenças de desempenho na utilização da
função affinity. Na Figura 7 apenas os resultados com duas VMs e quatro vCPUs tive-
ram diferenças significativas, sendo a diferença de desempenho em torno de 5,69%. As
diferenças de desempenho com o aumento de quantidade de núcleos virtuais ficou em
16,12% com a utilização do affinity para uma VM e não houve diferenças para duas VMs.
Sem a utilização do affinity, o desempenho ficou em torno de 11,95% melhor com o au-
mento de vCPUs e em torno de 6,10% para duas VMs também com o aumento de vCPUs.
O gráfico da Figura 8 apresenta as influências dos fatores.
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Figura 8. Gráfico de Pareto com os valores de influência absolutos para a carga
de trabalho Apache.

De acordo com a Figura 8, as maiores influências são observadas nos fatores VM,
vCPU, memória e interações vCPU e VM, vCPU, VM e affinity e VM e affinity, como é
apresentado na Tabela 8.

Tabela 8. Influência dos Fatores.
Fatores mais influentes Porcentagem

VM 37,11%
vCPU 19,06%

Memória 4,03%
vCPU e VM 13,62%

vCPU, VM e affinity 6,0%
VM e affinity 3,94%

5. Discussão
Os resultados apresentados sobre diferentes tipos de virtualizadores são importantes para
compreender o funcionamento da infraestrutura de nuvem que, apesar de ser formada
por uma grande quantidade de componentes, usa a tecnologia de virtualização para o
fornecimento de serviços.

Os resultados demonstram que, dependendo do tipo de carga de serviço, um vir-
tualizador pode ser melhor que o outro independente do hardware que está hospedando
esses virtualizadores.

A função affinity foi utilizada para demonstrar a diferença de desempenho que
pode ocorrer. Hoje em dia não é possı́vel saber se um provedor usa ou não essa função.
Esse fato pode conduzir a problemas de escalabilidade, por exemplo. Nos resultados
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apresentados foi demonstrado que, quando a função affinity não é utilizada, as mudanças
de desempenho são maiores. Esse fato implica na contratação do serviço da seguinte
forma: se há apenas um cliente no hospedeiro, seu desempenho será mantido, no entanto,
se adicionarmos mais um cliente no mesmo hospedeiro, o desempenho poderá ser afetado.
Essas considerações são importantes antes de se fazer um investimento em serviços de
nuvem.

Para os serviços do tipo IaaS, espera-se que seu desempenho seja sempre o me-
lhor, independente se há compartilhamento de recursos ou não. Atualmente, o modelo de
cobrança contempla o pagamento por hora, dos recursos contratados, e nem sempre os
usuários tem certeza de que estão utilizando o que estão contratando.

Outro problema encontrado atualmente é a ausência de informação sobre a in-
fraestrutura que esta sendo contratada. Por se tratar de um serviço alugado (pague pelo
que foi contratado) é necessário o conhecimento sobre as caracterı́sticas do provedor que
será contratado, evitando assim despesas desnecessárias e baixa qualidade nos serviços
contratados.

6. Conclusão

A computação em nuvem, apoiada pelo uso de virtualização, pode trazer benefı́cios na
prestação de serviços de infraestrutura. Considerar todas as funcionalidades que os virtu-
alizadores possuem pode ser um diferencial no fornecimento de serviços com qualidade.

De forma geral, os resultados foram apresentados de forma a demonstrar que a
preocupação com os serviços de infraestrutura são necessários quando a qualidade de
serviço é desejada. O principal atributo utilizado foi o desempenho observado nos vir-
tualizadores Xen e KVM com a utilização da função affinity. É possı́vel estender esses
estudos para outros tipos de atributos, como: disponibilidade, confiabilidade entre outros.
Como o foco deste trabalho foi desempenho, o mesmo foi investigado. E foi demons-
trado que o virtualizador Xen é o que fornece maiores diferenças de desempenho com a
utilização da função affinity.
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contribuição de pesquisadores do grupo que deram valiosas sugestões. Além de agradecer
as agências FAPESP, CNPq e CAPES pelo apoio financeiro.

Referências

Alhamazani, K., Ranjan, R., Mitra, K., Rabhi, F., Jayaraman, P., Khan, S., Guabtni, A.,
and Bhatnagar, V. (2014). An overview of the commercial cloud monitoring tools:
research dimensions, design issues, and state-of-the-art. Computing, 96:1–21.

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R. H., Konwinski, A., Lee, G.,
Patterson, D. A., Rabkin, A., Stoica, I., and Zaharia, M. (2009). Above the Clouds:
A Berkeley View of Cloud Computing. Technical Report UCB/EECS-2009-28, EECS
Department, University of California, Berkeley.

Anais do WCGA 2016

72



Carissimi, A. (2008). Virtualização: da teoria a soluções. In 26 Brazilian Symposium on
Computer Networks and Distributed Systems, SBRC 2008, pag. 173-207. May 26th-
30th, 2008, Rio de Janeiro, Brazil.

Chierici, A. and Veraldi, R. (2010). A quantitative comparison between xen and kvm.
Journal of Physics: Conference Series, 219(4):042005.

Chieu, T. C., Mohindra, A., Karve, A. A., and Segal, A. (2009). Dynamic Scaling of
Web Applications in a Virtualized Cloud Computing Environment. In ICEBE ’09:
Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on e-Business Engineering,
pages 281–286, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.

de Carvalho, F. L. and Bellezi, M. A. (2014). Avaliação de desempenho dos hypervisors
xen e kvm utilizando administração simplificada através do libvirt. Revista TIS, 3(1).

Dubey, S. and Agrawal, S. (2013). Methods to Ensure Quality of Service in Cloud Com-
puting Environment. International Journal, 3(6):406–411.
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Abstract. This paper presents an empirical method for analytical modeling of
transient overloads in computer systems by means of dynamical modeling. The
technique, based on linear time-invariant approximations, aims at identifying
the computer system’s capacity in absorbing variations on the workload. The
methodology relies on the parametrization of a dynamical model obtained from
experimental procedures, considering abrupt, long-lasting distrubances, and
the results are evaluated through comparison of the model prediction with the
simulated system.

Resumo. Este trabalho apresenta um método empı́rico para modelagem
analı́tica de sobrecargas transientes em sistemas computacionais por meio de
modelagem dinâmica. A técnica baseada em aproximações lineares e invarian-
tes no tempo, tem como objetivo identificar a capacidade de um sistema com-
putacional absorver variações na carga de trabalho. A metodologia baseia-se
na parametrização de um modelo dinâmico a partir de ensaios experimentais,
considerando perturbações bruscas e de longa duração, e os resultados são
avaliados por comparação das predições do modelo em relação aos obtidos por
simulação ou aferição.

1. Introdução
A provisão de QoS em sistemas computacionais tem sido tema de expressivo trabalho
de pesquisa, especialmente pela acelerada disseminação das aplicações de Internet em
modalidades inovadoras, as quais incluem os avanços na computação móvel e em nuvem.
Há diversas formas de atuar sobre os parâmetros de desempenho para o cumprimento
do SLA (Service Level Agreement) associado, dentre elas o mecanismo de controle de
admissão, que busca restringir a carga de trabalho imposta ao sistema de forma a não
permitir sobrecarga na utilização de recursos e, em consequência, a violação do acordo de
serviço. Com base nas propriedades das requisições recebidas e na capacidade atual do
sistema em atender à demanda sem prejudicar os demais usuários, a polı́tica de admissão
pode prever o descarte ou renegociação da ordem de serviço.

Para o correto projeto de uma polı́tica de admissão eficaz é importante o prévio
conhecimento da capacidade do sistema frente à carga de trabalho a que deverá ser sub-
metida, a fim de que se possa dimensionar os recursos e estabelecer os limites de aceitação
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de novas requisições em tempo de execução. A capacidade de um sistema computacio-
nal pode ser estimada por meio de técnicas de avaliação de desempenho, onde há duas
possibilidades básicas de abordagem: aferição e modelagem [Jain 1991] . A aferição
possibilita a aquisição de resultados realı́sticos mediante à aplicação de carga sistema
fı́sico; no entanto, deve-se atentar a possı́veis interferências de fatores externos não con-
siderados, incluindo a própria instrumentação. A modelagem, por sua vez, consiste na
abstração do sistema considerando as caracterı́sticas que podem influenciar no resultado.
De modo geral, o modelo pode ser abordado segundo duas alternativas: analiticamente ou
por simulação. A primeira utiliza a representação matemática do sistema relacionando di-
retamente os estı́mulos às saı́das. A simulação, diferentemente, utiliza uma representação
equivalente do sistema por meio de algum outro sistema, de constituição diferente, mas
de propriedades supostamente análogas, e que pode ser exercitado e mensurado — tem
como vantagem a modelagem dos aspectos de interesse, sob o risco da negligência de
fatores adversos que influenciem os resultados no sistema real.

Independentemente do método utilizado para a avaliação de desempenho, aferição
ou modelagem, há outro aspecto que define a abrangência das conclusões obtidas a cerca
da capacidade do sistema, conforme esse seja considerado em suas propriedades estáticas
ou dinâmicas. Tradicionalmente, as abordagens de avaliação de sistemas computacionais
extraem a análise estática. As propriedades dinâmicas do sistemas, visı́veis por meio
de avaliação não-estacionária, não são consideradas. Este artigo discute o emprego da
avaliação de desempenho não-estacionário na modelagem de sobrecargas transientes. A
técnica baseada em aproximações lineares e invariantes no tempo é capaz de representar
o comportamento do sistema em estudo ao absorver variações na carga de trabalho. A
metodologia baseia-se na parametrização de modelos auto-regressivos a partir de dados
experimentais obtidos de perturbações bruscas e de longa duração. Os resultados são
avaliados por meio de comparação entre os dados obtidos por simulação ou aferição em
relação aos preditos pelo modelo.

2. Avaliação de capacidade estática vs. dinâmica
Na sua forma mais amplamente explorada no domı́nio dos sistemas computacionais, a
avaliação de desempenho é feita em regime estacionário, i.e., sob carga constante, e após
desaparecimento de efeitos da inicialização. Essa forma de avaliação fornece dados para
estimar a capacidade estática do sistema. Para esse fim, excita-se o sistema com a entrada
de interesse, até a estabilização da resposta em seu valor final, seja este um valor constante
ou variável dentro de um intervalo que compreende tanto a estocasticidade da resposta
quanto flutuações periódicas inerentes ao processo. Essa condição é atingida passados os
efeitos do assim referido perı́odo de warm up (aquecimento), em que o sistema está em
estado transitório de inicialização dos seus diversos subsistemas.

A determinação da capacidade é feita através de estimulação do sistema até seu
limite de desempenho aceitável, quando é determinada a carga estática máxima suportada
e, desse modo, podem ser definidos os parâmetros para a polı́tica de admissão. Não obs-
tante o amplo emprego da avaliação de capacidade estática em sistemas computacionais,
tanto na pesquisa como na indústria, esta se limita aos resultados que podem ser obtidos
pela análise em regime estacionário, desconsiderando os efeitos do perı́odo transitório.
No entanto, diversas informações relevantes podem ser obtidas pela análise do comporta-
mento nesse perı́odo. De fato, em regime transiente, a quantidade de recursos necessários
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para garantir a QoS especificada pode variar consideravelmente em relação ao estado es-
tacionário. Observa-se, por exemplo, que embora durante o regime estacionário possa
haver recursos suficientes para a absorção da carga de trabalho apurada na avaliação de
capacidade estática, durante um perı́odo transiente causado por uma perturbação na en-
trada, esses recursos podem se apresentar temporariamente insuficientes para manter o
desempenho desejado. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido a um aumento brusco
no regime de carga (ou diminuição na capacidade do sistema por indisponibilidade tem-
porária de recursos), resultando em uma falta no comprimento do SLA, mesmo que o
aumento da carga a leve para um nı́vel dentro daquele determinado como suficiente pela
análise estacionária.

Como ilustração, seja um sistema mecânico onde uma mola mantém suspensa uma
massa m. A lei de Hooke diz que a força F exercida por uma mola ideal é diretamente
proporcional na direção contrária à distensão x, i.e. F = −k.x, em que k é uma carac-
terı́stica da mola. Assim sob a ação da gravidade, e livre de outras forças externas, na
condição de equilı́brio a mola é esticada da sua posição relaxada, até um alongamento x1.
Nesse ponto, a força exercida pela mola −k.x1 se anula perfeitamente com a força peso
m1.g entrando o sistema em regime estacionário. Nesse sistema, a mola precisa suportar
uma massa sem que a distenção ultrapasse determinado limite. Na avaliação em regime
estacionário, aumenta-se a carga gradativamente e observa-se a distenção final com a fi-
nalidade de observar se o limite estabelecido foi alcançado. Seguindo o procedimento,
aumentando gradualmente a massa, chega-se a uma massa m2, que estica a mola até o li-
mite especificado, correspondendo ao limite da capacidade estática do sistema. Observe-
se, contudo, que se ao invés de aumentar gradualmente o valor da massa, for adicionado
um acréscimo súbito, de modo que a massa passe de m1 para m2 repentinamente, mesmo
sem necessidade de uma análise matemática a partir das equações fı́sicas, intuitivamente
pode-se esperar que a mola distenda-se temporariamente além do ponto x2, e oscile em
torno deste — convergindo eventualmente para o ponto de equilı́brio no caso de um sis-
tema real com perda de energia. Essa distensão transiente pode, inclusive, ultrapassar o
limite estipulado, levando o sistema além do seu limite no perı́odo transitório.

Assim, uma mesma carga que em regime estacionário é determinada como su-
portável com base na avaliação de capacidade estática, no regime transiente pode mostrar-
se excessiva dependendo da velocidade em que é aplicada ao sistema — o que pode ser
antecipado por técnicas de avaliação de desempenho dinâmica. Em um sistema com-
putacional, embora o efeito inercial seja usualmente não relevante para efeito de mui-
tas aplicações convencionais, a literatura cientı́fica vem reconhecendo uma tendência
no questionamento dessa hipótese, especialmente com a disseminação de sistemas dis-
tribuı́dos de grande escala [Xiong 2012, Hellerstein et al. 2012]. Observa-se, por exem-
plo, que enquanto a avaliação de capacidade estática determina a máxima carga supor-
tada pelo sistema, a avaliação de capacidade dinâmica permite determinar a máxima
taxa com que essa carga pode ser recebida [Mamani et al. 2015, Pereira et al. 2015b,
Pereira et al. 2015a]. Com essa informação, é possı́vel decidir se um determinado sis-
tema é capaz de suportar determinadas perturbações, bem como calcular a quantidade
de recursos necessários para tal. Ainda, a polı́tica de admissão pode ser projetada não
apenas para aceitar ou rejeitar requisições em função da capacidade estática do sistema,
mas também ajustar a taxa de entrada de requisições de modo a cumprir com requisi-
tos de desempenho transiente como máxima queda de desempenho e máximo tempo de
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restabelecimento ao nı́vel desejado.

Este trabalho tem como objetivo a formulação de um método empı́rico para
previsão de sobrecargas transientes em sistemas computacionais. Consideram-se
perturbações bruscas e de duração prolongada em relação à dinâmica do sistema, por
hipótese caracterizada como linear e invariante no tempo, e aproximável por um modelo
de segunda ordem. Os resultados são demonstrados por meio de aplicações-exemplos em
sistemas computacionais utilizando técnicas de simulação validadas na literatura.

3. Trabalhos relacionados
Modelagem dinâmica é uma abordagem essencial para diversos ramos da Engenharia
como as que tratam sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos e outros. Em seu instru-
mental analı́tico e de simulação conta-se com métodos de análise do transiente de sistemas
dinâmicos, dos fatores internos e externos que influenciam a variável de saı́da e medi-
das, tais como dimensão do impacto, tempo de recuperação e qualidade da estabilização.
A utilização de modelos dinâmicos em arquiteturas de sistemas computacionais para
otimização de desempenho ou confiabilidade é, todavia mais recente e consideravelmente
menos explorada que em outros domı́nios.

Essa abordagem de modelagem tem sido empregada, ainda que menos expressi-
vamente, por exemplo, para clusterização dinâmica de processadores paralelos em pro-
blemas de particionamento de recursos, e para formatação de throughput em mecanismos
de controle de congestão em redes de comunicação [Abdelzaher et al. 2003]. Escalona-
mento retroalimentado (feedback scheduling) é considerado um paradigma de ponta no
campo de sistemas de tempo-real [Lu et al. 2003], especialmente em aplicações desti-
nadas a ambientes não-determinı́sticos. Essa perspectiva tem sido também investigada
em controle de admissão adaptativo em arquiteturas multicamadas[Kamra et al. 2004],
controle de latência em servidores Web [Henriksson et al. 2004], bem como aplicações
em computação em nuvem [Lim et al. 2009], redes de computadores [Xia et al. 2008],
computação verde (green computing) [Wang et al. 2011].

Considerada ainda uma formação mais especı́fica das engenharias, o reconhe-
cimento da ampla aplicabilidade aos sistemas computacionais, especialmente os de
grande escala e complexidade, as oportunidades tem inspirado também iniciativas ex-
plicitamente dedicadas a tornar mais acessı́vel a teoria a cientistas da computação por
meio de publicações especialmente dirigidas a esse fim [Hellerstein et al. 2005]. O
projeto de estratégia de controle para implementar propriedades autonômicas de auto-
gerenciamento em resposta à perturbações em tempo de execução, constituem ineren-
temente exemplos onde o modelo do comportamento é transiente e implı́cito ao aten-
dimento de requisitos de tempo-real. Este é o caso, por exemplo, de trabalhos como
[Lu et al. 2006]. O que possibilita também um abordagem complementar a avaliações
de desempenho de sistemas computacionais implantados (deployed) nas nuvens UFC
[Coutinho et al. 2014, Muchalski and Maziero 2014]

Nobile [Nobile 2013] apresenta um estudo que demonstra que as caracterı́sticas
dinâmicas de um ambiente de computação em nuvem de larga escala tem impacto
apreciável no desempenho dos mecanismos de provisão de QoS, e que a modelagem
das propriedades de resposta transiente, bem como a aplicação de técnicas de Teoria de
Controle podem ser justificadamente motivadas em projetos de mecanismos de controle
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Figura 1. Diagrama da arquitetura de controle de Nobile [Nobile 2013].

realimentado em ambiente de recursos elásticos. O trabalho de Nobile fornece um ro-
teiro para o projeto de um controle regulatório que gerencia, adaptativamente, o número
de máquinas virtuais (VM) de um datacenter, de modo a manter a taxa de utilização do
sistema constante, a despeito de variações na demanda.

Tendo o sistema proposto por Nobile como estudo de caso, o método apresentado
no presente trabalho de pesquisa é utilizado como exemplo para modelar o comporta-
mento dinâmico daquele ambiente. A comparação da modelagem analı́tica segundo a
abordagem proposta com observações experimentais produzidas por simulação é avali-
ada e discutida nas próximas seções. O desafio e a contribuição propostos no trabalho
incluem investigar se a complexidade de um sistema dessa dimensão, com todas as suas
caracterı́sticas não determinı́sticas e não lineares pode ser aproximado adequadamente
por um modelo operacional simples e abordável analiticamente.

3.1. Arquitetura do sistema de Nobile
Em seu escopo, Nobile [Nobile 2013] propõe uma abordagem de implementação de um
mecanismo adaptativo de alocação de recursos em arquitetura de computação em nuvem,
a partir das técnicas de análise e projeto inspiradas em conceitos de controle clássico. O
objetivo do mecanismo desenvolvido é regular a taxa de utilização dos recursos do data-
center, definida como a fração da capacidade do sistema que, em média, é utilizada. A
taxa de utilização pode ser aumentada ou reduzida pelo respectivo aumento ou diminuição
do desempenho do datacenter, proporcional ao número de VMs (recurso elástico). As-
sim, a estratégia de gerenciamento adaptativo de recursos consiste em ativar ou desativar
máquinas virtuais a fim de manter a taxa de utilização regulada frente a perturbações na
carga de trabalho.

A Figura 1 oferece uma representação em alto nı́vel do sistema proposto. No
diagrama, utilizando a notação convencional, os blocos representam as funções de trans-
ferência de cada um dos subsistemas, e as setas indicam seus respectivos sinais de entrada
e saı́da. No diagrama o datacenter é representado pelo bloco G, sendo a entrada x a
quantidade de máquinas virtuais desejadas, e a saı́da y a taxa de utilização resultante da
carga de trabalho imposta ao sistema. O sinal d é uma perturbação imposta à carga cau-
sando o aumento ou diminuição na taxa de utilização final o. O bloco H é um sensor que
mede a taxa de utilização e aplica uma média móvel exponencial, sendo m seu resultado.
O sinal r é o valor da taxa de utilização desejada, sendo e o erro residual de r − m. O
bloco C é o controlador que utiliza o erro e para gerenciar a quantidade de máquinas
virtuais necessárias, x. O sistema foi simulado computacionalmente com o auxı́lio da
ferramenta CloudSim [Buyya et al. 2009]. O software permite que ambientes de nuvem
de larga escala compostos de vários nós sejam avaliados com a implementação simples
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de um programa de simulação. Os resultados obtidos por meio do CloudSim, para a ar-
quitetura desenvolvida, são coerentes com aqueles previstos pela modelagem proposta e,
assim, evidenciam a validade da contribuição.

Nobile determina experimentalmente que a planta, i.e datacenter, representado
pelo blocoG, tendo como entrada e saı́da os sinais indicados, pode ter seu comportamento
dinâmico aproximado por um sistema linear invariante no tempo (LTI) de primeira ordem,
logo, respondendo assintoticamente na forma exponencial a uma entrada na forma de
degrau, mudança súbta no número de máquinas virtuais (VMs). O laço de realimentação
(sinal m), eleva a ordem do sistema, de modo que em malha-fechada, o sistema tem
comportamento oscilatório. Os parâmetros do controlador foram ajustados para que a
dinâmica seja a de um sistema estável, com oscilações subamortecidas.

4. Modelo empı́rico LTI no domı́nio da frequência

Para a realização dos estudos deste trabalho, considera-se a representação do sistema
por meio de simulação e sua respectiva análise através de softwares que implementam
métodos computacionais que solucionam os modelos dinâmicos a serem empregados.
Desse procedimento resultam equações analı́ticas que representam o comportamento do
sistema com respeito ao formato da saı́da, dada uma determinada entrada. A avaliação
da qualidade desse modelo, no presente estudo, é feita comparando-se a previsão com os
resultados gerados pelo simulador especı́fico CloudSim [Buyya et al. 2009], que reproduz
o comportamento de uma infraestrutura de computação em nuvem.

A formulação analı́tica da descrição de um sistema consiste basicamente em ex-
pressar matematicamente o comportamento de interesse. Quando a relação entrada-saı́da
tem um comportamento dinâmico (i.e. a saı́da depende da entrada e do estado atual do sis-
tema, caracterizando portanto uma memória “inercial”), o modelo corresponde a equações
diferenciais. No caso de sistema que se apresentam lineares (sinais de entrada superpos-
tos são combinados linearmente na saı́da), e cujos parâmetros são fixos (não alteram-se
ao longo do processo), o sistema pode ser representado por um modelo linear invari-
ante no tempo (LTI). Essa condição tem uma razão prática em Engenharia, pois admite
soluções analı́ticas viáveis. No caso de sistemas discretos, a formulação é por meio de
equações de diferenças que representam como a saı́da varia em função do tempo. O
arcabouço matemático na teoria clássica de LTI de única entrada e única saı́da, é conve-
niente à representação das equações de diferença na sua forma equivalente no domı́nio da
frequência, mediante a transformada Z, análoga à transformada de Laplace para o domı́no
contı́nuo. Nessa forma, cada bloco do sistema da Figura 1 denota uma função de trans-
ferência que converte a entrada na saı́da, tendo em conta os efeitos inerciais. As funções
de transferências tem a propriedade de poderem ser multiplicadas algebricamente quando
em arranjos sequenciais, de modo que, no diagrama, a relação y = g(c(x)), no domı́nio
do tempo, se torna Y = FG ·X , no domı́nio da frequência complexa discreta Z.

Uma das formas de se obter um modelo de um sistema é a partir dos princı́pios
básicos (i. e. leis da Fı́sica) que governam seu funcionamento. Essa forma, conhecida
como análise de “caixa branca” é muito útil quando o conhecimento interno de um sis-
tema pode ser convenientemente suposto, entendido e então modelado, o que é válido
para alguns sistemas mecânicos ou elétricos, mas que pode ser de difı́cil aplicação em
sistemas computacionais em função da complexidade e dos seus nı́veis de abstrações que
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vão do software ao hardware. Nesse caso, pode ser conveniente a modelagem mediante
outras técnicas nas quais o conhecimento tácito do comportamento interno não seja ne-
cessário. Técnicas assim são comumente referenciadas como de caixa preta e Hellerstein
et al. (2004) propôs um fluxograma para aplicação de técnicas desse tipo, em sistemas
computacionais.

Tendo sido o escopo bem definido, uma técnica bastante útil para parametrização
do modelo, sumarizada por [Parekh et al. 2002], considera a utilização de modelos autor-
regressivos para identificar sistemas invariantes no tempo que obedeçam aos princı́pios
de causalidade e superposição. Enquanto o princı́pio de causalidade diz que uma resposta
do sistema deve depender apenas das entradas anteriores a mesma, a superposição diz
que se uma resposta do sistema é fruto da aplicação da combinação de duas entradas,
então a mesma resposta pode ser obtida da soma das respostas individuais resultantes da
aplicação individual das entradas consideradas. Esse princı́pio é especialmente útil para
definição de sistemas lineares.

5. Estudo de caso
Nesse estudo, a arquitetura de Nobile, esquematizada na Figura 1, é tomada como uma
caixa preta. Objetiva-se obter um modelo que informe como o número de máquinas vir-
tuais (VMs), instanciadas e desativadas pelo gerenciador adaptativo de recursos elásticos,
varia em função de um aumento da carga de trabalho. Evidentemente há uma relação pro-
porcional entre as duas variáveis (pela ação do controlador), mas este estudo demonstra
que essa relação é dinâmica e que existem componentes transientes. Isso significa que,
se o sistema opera inicialmente com um número médio de máquinas, uma perturbação na
carga de trabalho pode produzir um pico transitório no número de máquinas virtuais, que
pode perdurar até que as novas máquinas absorvam a demanda e levem a saı́da a um novo
patamar estacionário.

Considerando que em sistemas de computação em nuvem não há cobrança ape-
nas de máquinas em execução, mas também das máquinas em processo de inicialização
[Amazon 2014] , a saı́da do modelo é tomada como o número de máquinas virtuais (VMs)
alocadas, independente do seu estado. A variável de entrada do sistema escolhida é a
carga de trabalho. Sendo N o número de máquinas virtuais e W a carga de trabalho dada
por W = µ/λ, em que µ é o tempo de processamento (em unidades de tempo, ut) e λ
o intervalo médio entre chegada das requisições (em unidades de tempo). A chegada de
requisições é dada por uma distribuição exponencial com média λ.

Para determinar como o controlador responde às variações da carga de trabalho
e encontrar uma função que defina a transformação de W em N , o sistema (modelo si-
mulado no CloudSim) foi submetido a uma carga de trabalho em formato de degrau. O
tempo de processamento foi fixado em µ = 70 ut, e o intervalo entre chegadas foi ini-
cialmente estabelecido em λ = 10 ut, produzindo uma carga de trabalho W = 7. No
instante de tempo k = 1000, o intervalo entre chegadas foi reduzido para λ = 5 ut, o que
aumentou bruscamente a carga de trabalho para W = 14. O experimento foi conduzido
até o instante k = 2000, sendo efetuadas 300 replicações para enaltecer o comportamento
do sistema. A Figura 2 mostra a média entre as replicações de W e N para cada instante
de tempo.

Nota-se que ocorrem overshoots no número de VMs iniciadas tanto nos instantes
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Figura 2. Carga de trabalho (W) e número de VMs previstas pelo controlador.

de tempo entre 0 e 240 ut quanto entre 1000 e 1200 ut.

Pelo comportamento da saı́da ao degrau demonstrado no gráfico da Figura 2, tendo
poucas oscilações e baixo ruı́do proveniente da estocasticidade do sinal de entrada do sis-
tema, o comportamento pode ser aproximado ao de um sistema de segunda ordem. Utili-
zando a técnica de identificação de sistemas proposta por [Parekh et al. 2002] é possı́vel
definir um modelo autorregressivo com entradas exógenas (ARX) de segunda ordem que
represente o comportamento do sistema, demonstrado pela equação (1), em que ŷ(k + 1)
é a saı́da prevista no instante k + 1 proveniente dos valores de entrada u e saı́da y nos
instantes k e k − 1. Os parâmetros a1 e a2 indicam a influência das saı́das anteriores em
ŷ e b1 e b2 a influência das entradas. Considerando que após a modelagem do sistema,
para prever ŷ haverá somente a variável de entrada W e as saı́das anteriormente previstas
com base na entrada, é necessário normalizar os valores de W e N de forma que o estado
estacionário inicial fique em torno de 0.

ŷ(k + 1) = −a1ŷ(k)− a2ŷ(k − 1) + b1u(k) + b2u(k − 1) (1)

Realizar operações e manipulações no domı́nio do tempo pode se apresentar como
uma tarefa difı́cil sendo conveniente transformá-lo para um domı́nio que seja mais fácil
trabalhar. Para sinais discretos, um método conhecido é o da transformada Z que atua no
domı́nio da frequência. Aplicando a transformada Z no modelo ARX, obtêm-se a função
de transferência (FT) do sistema (Equação 2) de W para N .

F (z) =
b1z
−1 + b2z

−2

1 + a1z−1 + a2z−2
(2)

Para parametrizar a equação foi utilizado o método dos mı́nimos quadrados poli-
nomial [Ljung 1999], obtendo-se os valores dos parâmetros a1, a2, b1, b2 do modelo ARX
e por consequência, da função de transferência (Equação 3).
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F (z) =
0.005191z−1 + 0.009111z−2

1− 1.525z−1 + 0.5353z−2
(3)

Para averiguar a adequação da função de transferência obtida, a carga real do sis-
tema é aplicada ao modelo analı́tico via função de transferência (modelo ARX), utilizando
o software Matlab1. Foi utilizado a média do número de máquinas virtuais (N) e carga
de trabalho (W) de outras 300 replicações. É possı́vel observar (Figura 3) que o modelo
não ajustou corretamente o degrau ocorrido, se comportando como um sistema de pri-
meira ordem. Isso aconteceu devido a estocasticidade do sinal de entrada, demonstrado
no gráfico da Figura 2, denotando a insuficiência de um modelo de segunda ordem em se
ajustar ao ruı́do em W.
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Figura 3. Saı́da prevista pelo modelo e saı́da gerada pelo controlador.

Para que o modelo se ajustasse corretamente à saı́da do controlador, foi necessário
a utilização de um filtro para remover a estocasticidade das variáveis de entrada e da saı́da.
Assim, considerou-se os sinais de interesse como processos estocásticos estacionários,
cujos os valores correspondem a médias no tempo. Foi utilizado um filtro FIR (Finite
Impulse Response) passa-baixa, que é bastante utilizado na área de processamento de
sinais digitais para redução de ruı́do. O filtro FIR é descrito por um conjunto de p co-
eficientes polinomiais, h0, . . . hp−1, e sua saı́da é dada exclusivamente pelos últimos p
termos da entrada como mostrado na Equação (4). Utilizamos um design baseado em
janela de Hamming [Tan and Jiang 2013] com 40 termos e frequência de corte de 10%
da frequência máxima, o que eliminou consideravelmente o ruı́do. Pode-se observar a
redução do ruı́do na entrada W pela comparação do espectro de frequências na Figura 4.

y(n) =

p−1∑

i=0

hix(n− i) (4)

1Matlab: http://www.mathworks.com/products/matlab/
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Figura 4. Ruı́do em W após utilizar o filtro em relação a W sem filtro.

Utilizando as variáveis filtradas foi criado uma nova função de transferência
(Equação 5) e verificado o seu ajuste, apresentado na Figura 5. Nota-se visualmente o
bom ajuste do modelo nos perı́odos estacionários e a aproximação da resposta ao degrau
no modelo em relação a saı́da do controlador. O valor na Tabela 1 de R2 (variabilidade)
próximo de 1, do baixo valor do Root-mean-squared Error — RMSE e a forte correlação
positiva da entrada em relação a saı́da do modelo também corroboram com o bom ajuste.

F (z) =
−0.01024z−1 + 0.01312z−2

1− 1.96z−1 + 0.9617z−2
(5)
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Figura 5. Saı́da prevista pelo modelo e saı́da gerada pelo controlador.

6. Caracterização de sobrepassagem e tempo de assentamento
Duas propriedades fundamentais de sistemas de segunda ordem são a razão de amorteci-
mento ζ e a frequência natural ω. Em um sistema massa-mola, ζ corresponde ao coefi-
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Tabela 1. Valores de R2, RMSE e correlação entre entrada e a saı́da do modelo
estimado

Teste Valor calculado
R2 0.99900
RMSE 0.15429
Correlação 0.97332

ciente de amortecimento da mola, que define a quantidade de energia que a mola perde
por metro; e ω corresponde à frequência natural da mola, que ela exibiria na ausência de
outras forças [Ogata 2009].

Tais caracterı́sticas são definidas para sistemas de tempo contı́nuo, que são anali-
sados pela transformada de Laplace. Dada a função de transferência G(s) de um sistema
de segunda ordem contı́nuo, podemos realizar algumas caracterizações teóricas obser-
vando seus polos, isto é, as raı́zes do denominador. Na forma canônica de uma função de
transferência contı́nua de 2a ordem, observamos

G(s) =
N(s)

D(s)
=

N(s)

s2 + as+ b
=

N(s)

s2 + 2ζωs+ ω2

isto é, ω =
√
b e ζ = a/(2

√
b).

Para obter estes parâmetros para um sistema discreto, definido no espaço da
transformada Z, é necessário aproximar seu comportamento em tempo contı́nuo. A
transformação bilinear, dada na Equação (6), fornece uma aproximação de 1a ordem.

z = exp(sT ) =
exp(sT/2)

exp(−sT/2) ≈
1 + sT/2

1− sT/2 (6)

em que T é o perı́odo de amostragem do sinal discreto.

Quando a razão de amortecimento ζ é inferior a um valor crı́tico, o sistema
mostra-se sub-amortecido; quando excitado por uma entrada degrau, o sinal apresenta
oscilações decrescentes até atingir um estado estacionário. Podemos determinar carac-
terı́sticas teóricas do sistema a partir da razão de amortecimento ζ e da frequência natural
ω. Neste caso é de interesse caracterizar a sobrepassagem (overshoot), Mp, definida como
o máximo valor alcançado pelo sinal, e a sobrepassagem relativa, Op, dada como a razão
da diferença do valor de pico em relação ao valor estacionário do sinal x∞, dado na
equação 7. Esta é uma medida de relevância para sistemas de segunda ordem, pois im-
pacta no dimensionamento de recursos e na máxima perturbação suportada [Ogata 2009].

Op =
Mp − x∞

x∞
= exp

(
− πζ√

1− ζ2

)
(7)

Também, é interessante caracterizar o tempo de assentamento (settling time) Ts,
definido como o máximo tempo entre a perturbação e o sinal se apresentar dentro de uma
certa faixa ao redor do valor estacionário [Ogata 2009]. Seja uma faixa de tolerância δ,
podemos obter uma aproximação teórica dada pela Equação (8), válida para ζ� 1:
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Figura 6. Exemplo de resposta de um sistema de 2a ordem a uma entrada degrau.

TS =
ln δ

ζω
(8)

A sobrepassagem e o tempo de assentamento estão ilustrados na Figura 6.

Utilizando a transformação bilinear dada na Equação (6), obtivemos o sistema
aproximado de tempo contı́nuo G̃(s) equivalente a G(z), dado na Equação (9):

G̃(s) =
0.005957s2 − 0.001338s+ 2.938× 10−5

s2 + 0.003906s+ 1.734× 10−5
(9)

Com isto extrairam-se as caracterı́sticas teóricas do sistema, listados na coluna
“Teórico” da Tabela 6. Mensuramos a sobrepassagem e tempo de assentamento do sinal
de saı́da real e comparamos com estes valores teóricos, como colocados na Tabela 6.
Notamos um excelente ajuste da previsão da sobrepassagem e um bom ajuste da previsão
do tempo de assentamento.

Tabela 2. Comparação de caracterı́sticas do modelo analı́tico com o mensurado do sistema

Teórico Modelo Mensurado Erro Erro
degrau unitário analı́tico do sistema absoluto relativo

(ω) 4.164× 10−3Hz - - - -
(ζ) 0.469 - - - -

(Op) 18.86% 22.36% 27.76% 5.4% 24.15%
(Ts) 2003rtu 1790rtu 1370rtu 420rtu 30.65%

7. Conclusões
Este trabalho apresentou os resultados de um estudo sobre modelagem de sobrecarga
transiente em sistemas computacionais. A principal contribuição é a formulação de um
método para modelagem do sistema na forma de uma representação analı́tica capaz de
reproduzir o comportamento dinâmico do sistema. Um dos resultados deste trabalho é
a viabilidade de representar a complexidade de um datacenter por um modelo simples,
especificamente um sistema dinâmico LTI, possı́vel de ser tratado por técnicas clássicas
de análise de sistemas lineares. Válidas as hipóteses sobre o sistema, o modelo analı́tico
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permite prever sobrecargas decorrentes de variações bruscas de carga de trabalho, ainda
aquelas de duração transitória, e que se dissipam, mas que podem implicar em um esforço
superior àquele exigido do sistema nas condições estacionárias inicias e finais.

O trabalho contribui na exploração do emprego de modelos dinâmicos em sistemas
computacionais, que começa a tornar-se relevante em função da proliferação de sistemas
distribuı́dos de larga escala. E ainda demonstra que um modelo analı́tico LTI de baixa
ordem prevê com boa aproximação o comportamento dinâmico de um sistema complexo
de larga escala.
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Abstract. This work proposes an alternative approach for exploring the elasti-
city in databases. In the proposed approach, the system’s workload is estimated
by the DBMS response time and classified in stress levels using a state machine.
Based on the stress level, elasticity actions could be used to maintain the desi-
red performance and to keep an appropriate amount of resources. The elastic
allocation based on stress levels is validated by a set of experiments in which
the proposed approach is successfully used in the dynamic allocation of virtual
processors to a DBMS, maintaining the expected performance.

Resumo. Este trabalho tem como objetivo propor uma abordagem alternativa
para a exploração da elasticidade em banco de dados. Na abordagem proposta,
a carga no sistema é estimada pelo tempo de resposta do banco de dados e clas-
sificada em níveis de estresse utilizando uma máquina de estados. Baseado no
nível que o sistema se encontra, pode-se alocar ou liberar recursos, mantendo o
desempenho desejado com a quantidade mais apropriada de recursos. A abor-
dagem é validada por um conjunto de experimentos, nos quais é utilizada com
sucesso na alocação dinâmica de processadores virtuais para um SGBD, man-
tendo o desempenho dentro do esperado.

1. Introdução
Nos últimos anos, a computação em nuvem tem atraído a atenção da indústria e do mundo
acadêmico, tornando-se cada vez mais comum encontrar na literatura casos de adoção de
nuvens por parte das empresas e instituições de pesquisa. Um dos principais motivos
é a possibilidade de aquisição de recursos de uma forma dinâmica e elástica. De fato,
a elasticidade é um grande diferencial e é atualmente vista como indispensável para o
modelo de computação em nuvem.

O termo elasticidade pode ser definido como a capacidade de um sistema de adici-
onar ou remover dinamicamente recursos computacionais utilizados por uma determinada
aplicação ou usuário de acordo com a demanda [Herbst et al. 2013]. A capacidade dos
recursos pode ser expandida ou reduzida utilizando elasticidade horizontal, isto é, adição
ou remoção de nós (máquinas virtuais) do sistema, ou empregando elasticidade vertical,
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que consiste na reconfiguração do hardware de máquinas virtuais pela adição ou remoção
de CPUs, memória, e armazenamento. O conceito de elasticidade também pode ser esten-
dido para aplicações. Uma aplicação elástica é aquela capaz de se adaptar às alterações na
quantidade de recursos ou de alterar os recursos de acordo com a sua necessidade. Para
que se possa tirar proveito da elasticidade, é necessário que tanto a arquitetura quanto a
aplicação sejam capazes de suportá-la de alguma forma.

Em trabalho prévio [Galante and Bona 2012], diversos mecanismos de elastici-
dade foram descritos e classificados. Grande parte dos mecanismos analisados tem como
objetivo escalar aplicações cliente-servidor com o intuito de evitar as questões relaciona-
das com o provisionamento excessivo ou insuficiente de recursos. No escopo de bancos
de dados, que é o foco deste trabalho, as soluções do estado-da-arte concentram-se em
técnicas de particionamento e migração, e replicação com balanceamento de carga para
implementar elasticidade [Minhas et al. 2012].

Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo propor uma abordagem
alternativa para a exploração da elasticidade em banco de dados. Pretende-se explorar a
elasticidade vertical em banco de dados, utilizando-se dos níveis de estresse do banco de
dados para decidir sobre as alocações de novos recursos. Para isso, a carga no sistema é
estimada pelo tempo de resposta do SGBD e classificada em níveis de estresse diferentes
utilizando uma máquina de estados. Baseado no nível que o SGBD se encontra, pode-
se alocar ou liberar recursos, mantendo o desempenho desejado com a quantidade mais
apropriada de recursos.

A alocação elástica baseada em níveis de estresse é validada por um conjunto
de experimentos, nos quais a abordagem proposta é utilizada com sucesso na alocação
dinâmica de processadores virtuais (VCPUs) para um SGBD e mantendo o desempenho
dentro do esperado. Compara-se ainda a abordagem baseada em níveis de estresse com
outras que utilizam as métricas de tempo de resposta e uso de CPU no provisionamento
elástico de recursos [Lorido-Botran et al. 2014].

O restante do trabalho é organizado como segue. Na Seção 2 apresentam-se os
trabalhos relacionados. Na Seção 3 aborda-se em detalhes a abordagem proposta para
provisionamento de recursos elásticos para banco de dados. Na Seção 4 Na realiza-se a
avaliação experimental. Por fim, a Seção 5 conclui este trabalho.

2. Elasticidade em Banco de Dados

É cada vez mais comum a migração de aplicações dos mais diversos tipos para platafor-
mas de nuvem e bancos de dados não são exceção a esta tendência. Muitos serviços desta
natureza tem se baseado em recursos de computação e de armazenamento fornecidos por
provedores de nuvem. De fato, existem inúmeras vantagens para o modelo baseado em
nuvem, como o modelo pay-as-you-go, onde se paga apenas pelos recursos realmente
utilizados, e alocação de recursos flexíveis, onde os recursos de computação e armaze-
namento podem ser aumentados ou reduzidos de forma dinâmica com base na evolução
das necessidades de carga de trabalho de uma aplicação. A chave para a realização desses
benefícios é a elasticidade, que permite o ajuste dos recursos atribuídos a uma aplicação
em resposta ao crescimento constante da carga de trabalho, variações sazonais, ou picos
de carga repentinos [Galante and Bona 2012, Herbst et al. 2013].
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Com o intuito de utilizar essa característica importante da computação em nu-
vem, diversas soluções de elasticidade para banco de dados vem sendo desenvolvidas
e apresentadas na literatura. Em geral, a elasticidade neste escopo é implementada por
meio de técnicas de particionamento, migração, e replicação com balanceamento de carga
[Elmore et al. 2011a].

O particionamento é utilizado para escalar um banco de dados para múltiplos nós
quando a carga excede a capacidade de um único servidor, dividindo os dados em par-
tições entre os servidores. Cada partição geralmente é alocada em um servidor, como
implementado em diversos SGBDs, como VoltDB [Minhas et al. 2012], NuoDB1 e Elas-
Tras [Das et al. 2009].

A migração consiste em mudar a aplicação para uma máquina com maior capaci-
dade e pode de ser realizada utilizando técnicas de stop-and-copy [Elmore et al. 2011b]
ou live migration [Sakr et al. 2011]. As técnicas de particionamento e migração po-
dem ainda ser utilizadas em conjunto. Dessa forma, quando um novo servidor é criado,
migram-se as partições de dados para a máquina recém criada. Os trabalhos de Elmore
et al. (2011) e Das et al (2011), empregam técnicas de migração. Curino et al. (2011) e
Serafini et al.(2014) apresentam uma solução que combina particionamento e migração.

Em geral, técnicas de replicação são empregadas em conjunto com balanceamento
de carga. Um mecanismo clona a máquina virtual que hospeda o servidor de banco de
dados existente que é então iniciado em um novo servidor físico, resultando em uma
nova réplica que começa a responder às requisições. Na prática, a nova instancia pode
não responder instantaneamente a estas requisições, pois é necessário que os dados sejam
sincronizados para que não ocorram inconsistências dos dados, devendo-se considerar
ainda a latência necessária de cópia entre as máquinas físicas e a configuração do ba-
lanceador de carga para que esta nova instancia faça parte do serviço. CloudBD AutoAd-
min [Sakr et al. 2011] é um exemplo de solução que combina técnicas de particionamento
e replicação de banco de dados.

Embora a migração possa ver vista como uma forma de implementar elasticidade
vertical [Galante and Bona 2012], não foi encontrado em nossa revisão bibliográfica so-
luções que explicitamente utilizem a reconfiguração de recursos na exploração deste tipo
elasticidade em banco de dados. Neste contexto, a principal contribuição deste trabalho é
apresentar uma abordagem para a exploração da elasticidade vertical em banco de dados,
baseado em níveis de estresse para a alocação dinâmica de recursos. Para isso, a carga no
sistema é estimada pelo tempo de resposta do SGBD e classificada em níveis de estresse
diferentes utilizando uma máquina de estados. Baseado no nível que o SGBD se encontra,
pode-se alocar ou liberar recursos, mantendo o desempenho desejado com a quantidade
mais apropriada de recursos. Mas detalhes da proposta são apresentados na Seção 3.

3. Provisionamento Elástico de Recursos Baseado em Níveis de Estresse

Um dos principais problemas existentes ao se utilizar uma nuvem computacional elás-
tica é definir um momento adequado para reajustar os recursos computacionais de um
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) e estimar a quantidade necessária neste
instante de tempo. Desta forma, apresenta-se neste trabalho uma abordagem baseada na

1http://www.nuodb.com/
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classificação em níveis de estresse de um SGDB para estimar o momento adequado de
reconfiguração dos recursos computacionais. Para estimar a quantidade necessária de re-
curos é preciso que sejam estudados diversos parâmetros específicas de cada SGBD, e
avaliar o impacto destas configurações em diferentes quantidades de recursos.

Em um ambiente de nuvem computacional elástica, um SGDB recebe uma deter-
minada carga de trabalho a partir de seus usuários. Ao longo da sua execução, a carga
pode sofrer variações, o que implica em uma mudança no consumo dos recursos, que se
refletem em degradação de desempenho em momentos de alto consumo e em recursos su-
butilizados quando há baixa demanda. Desta forma, a possibilidade de variar os recursos
baseando-se na carga do SGBD torna-se uma abordagem interessante, pois em situações
ideais, garantirá que os recursos alocados sejam coerentes com a demanda existente. Para
isso, é necessário estimar a carga dos sistema e então encontrar o momento adequado para
a reconfiguração dos recursos.

Na abordagem proposta, a carga no sistema é estimada pelo tempo de resposta do
SGBD e classificada em níveis de estresse diferentes utilizando a máquina de estados ENE
- Estados de Níveis de Estresse. ENE é uma máquina de estados voltada para classificação
de um SGBD, considerando a média e variância do tempo de resposta e o uso dos recursos
alocados como métricas. Esta máquina é baseada na DSM (Database State Machine)
[Meira et al. 2014], que categoriza um SGBD em cinco estados possíveis, baseados no
desempenho que ele apresenta ao longo de uma carga crescente. Com a definição do nível
de estresse e informações sobre os recursos, ações de elasticidade (alocação ou liberação
de recursos) podem ser realizadas.

A Figura 1 mostra a representação da ENE, que é composta por seis estados,
que representam as situações de desempenho possíveis que um SGBD pode apresentar.
Cada estado foi projetado para analisar os possíveis problemas que a alta concorrência
pode causar no SGDB, como lentidão (tempo de resposta acima do esperado), instabili-
dade (alguns clientes são respondidos rapidamente enquanto outros apresentam lentidão)
e perda de comunicação.

S1 - Aquecimento

S2 - Cruzeiro

S3 - Sob-Pressão

S4 - Estresse

S5 - Fora de especi cação

S6 - Sobra de recursos

Figura 1. Máquina de estado ENE, baseada na DSM [Meira et al. 2014], que clas-
sifica um SGDB em seis possíveis níveis de estresse.
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O estado S1 é chamado de Aquecimento, indica a inicialização do SGBD, que
constitui do preenchimento de caches internos, que causa um atraso para as primeiras
solicitações. A sua transição a outro estado ocorre quando o desempenho torna-se está-
vel. Consideram-se neste estado os recursos mínimos2 alocados e após a estabilização do
tempo de resposta é que o sistema deixa este estado.

Após a saída de Aquecimento, o estado seguinte é chamado de Cruzeiro, indi-
cado por S2, que representa um SGDB com baixo estresse, estável e respondendo com
a velocidade controlada, com os recursos alocados serem adequados à carga. Deseja-se
manter o SGBD neste estado o maior tempo possível.

Os estados S3 e S4 representam o desempenho aceitável, mas fora do ideal, in-
dicando que os recursos alocados são insuficientes e recursos adicionais são necessários
para que se retorne ao estado de Cruzeiro. O estado S3, chamado Sob-Pressão, indica
um sistema com tempo de resposta acima do esperado (lentidão), mas a estabilidade (va-
riância do tempo de resposta) ainda é garantida, representando um estresse baixo. Por sua
vez, S4 indica o Estresse alto do SGDB, que representa para o usuário do SGBD lentidão
e instabilidade.

Quando não é possível determinar a velocidade e estabilidade ou o tempo de res-
posta ultrapassa os limiares definidos para o estado S4, considera-se que o SGBD está
no Estado S5 – Fora da especificação. Isso pode ocorrer devido a interferências, falha
de comunicação ou picos de carga no sistema, e sugere uma medida emergencial, visto
que não há informações recentes sobre o nível de estresse do SGBD. As medidas podem
ser tomadas automaticamente (por exemplo, aumentar massivamente os recursos) ou por
interferência externa, para que se obtenha alguma informação recente sobre seu estado.
Diferentemente de S5, o estado S6 representa um SGBD rápido e estável, com estresse
baixo e com recursos subutilizados, sendo recomendável a remoção dos recursos exce-
dentes para que o estado seja alterado para S2.

As transições entre os estados representam alterações no comportamento do SGBD,
seja por oscilações na carga, falha de rede ou alguma outra aplicação interferindo nos re-
cursos, em ambientes compartilhados. As transições entre estes estados são definidas com
base em duas variáveis: (i) Média do Tempo de Resposta (Velocidade) e (ii) Variância do
Tempo de Resposta (Estabilidade). Para cada transição desta máquina, existe um conjunto
de regras de disparo, que são baseados em limiares especificados no Acordo de Nível de
Serviço.

3.1. Provisionador de Recursos Elásticos - PRE

Para permitir que a abordagem proposta seja utilizada, implementou-se um sistema cha-
mado de Provisionador de Recursos Elásticos (PRE). O sistema é composto por dois
módulos: (i) Inferidor de Estados e (ii) Controlador Elástico.

O Inferidor de Estados é responsável por realizar amostragens do tempo de res-
posta, armazenar estes valores e inferir o estado do SGBD, utilizando os conceitos defi-
nidos na máquina de estados ENE. A amostragem é feita por uma consulta que deve ser
executada periodicamente no SGBD e armazenada em uma janela de N posições. O valor

2Todo software necessita de requisitos mínimos de hardware para operar e que naturalmente suporta
uma quantidade de carga.
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de N não deve ser grande o suficiente para aumentar a latência de detecção de estado, mas
nem pequena para que leituras com pequenas oscilações naturais impactem na eficiência
do provisionador.

Com esta janela preenchida e sempre alimentada com novas informações, é feita a
classificação do nível de estresse do SGBD e informado ao Controlador Elástico o estado
atual. Com esta informação e avaliando os recursos atuais e disponíveis, este módulo
define se ações elásticas devem ser tomadas e as envia ao controlador da nuvem. As ações
elásticas só são tomadas após ocorrer cinco classificações fora do estado de Cruzeiro, para
que oscilações naturais não interfiram no resultado. Com a combinação destes módulos,
o PRE é capaz de analisar a situação de desempenho que o SGBD se encontra e determina
os recursos de modo adequado para a carga de trabalho recebida.

4. Avaliação Experimental
Considerando que a exploração da elasticidade horizontal no contexto banco de dados
já é consolidada (ver Seção 2), neste trabalho avalia-se o uso da elasticidade vertical no
provisionamento automático de vCPUs, utilizando a abordagem baseada em níveis de
estresse.

Como forma de avaliar o modelo proposto, são apresentados dois experimentos.
O primeiro visa validar o uso da elasticidade vertical em banco de dados, mostrando que a
alocação ou remoção de vCPUs pode influenciar significativamente no tempo de resposta
do sistema. O segundo experimento utiliza a abordagem baseada em níveis de estresse
para alocação elástica de recursos em sistemas de bancos de dados e a compara com outras
duas soluções encontradas na literatura.

4.1. Experimento 1: Uso da Elasticidade Vertical
Neste experimento objetiva-se validar o uso da elasticidade vertical em banco de dados,
verificando-se o tempo de resposta do banco de dados em função do número de vCPUs
alocadas para a máquina virtual que hospeda o SGBD.

Para gerar a carga de trabalho, executou-se um conjunto de consultas do ben-
chmark TPC-H em uma instância de banco de dados PostgreSQL 9.5 incrementando o
número de clientes conectados de zero até 800 clientes. Os clientes são simulados por um
programa com múltiplas threads, sendo que cada thread representa um cliente. Ao todo,
foram executadas 5 testes, utilizando 1, 2, 4, 8 e 16 vCPUs.

Como ambiente de execução empregou-se um servidor com três processadores
AMD Opteron 6136 (totalizando 24 núcleos), 96 GB de memória, dois discos rígidos
de 1 TB, no qual as máquinas virtuais XEN3 são executadas. Em todas as máquinas,
físicas e virtuais, utiliza-se a distribuição Ubuntu-Server 14.04.4, com Kernel 3.13.0-77.
Os resultados são apresentados na Figura 2.

Como pode ser observado, o número de vCPUs alocadas impactou diretamente no
tempo de resposta do SGBD e adicionar ou remover vCPUs se mostra uma abordagem
interessante a ser analisada no contexto de banco de dados. Assim, dado uma determinada
carga de trabalho (número de clientes) e uma expectativa de tempo de resposta, pode-
se variar o número de processadores alocados em tempo de execução para alcançar o

3www.xenproject.org/
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Figura 2. Teste com carga crescente utilizando diferentes quantidades de vCPUs.

resultado desejado. Considera-se ainda que a elasticidade permite que a infraestrutura seja
alocada de modo apropriado, evitando tanto a falta de recursos para a aplicação quanto a
existência de recursos ociosos.

4.2. Experimento 2: Alocação de Recursos Baseada em Estresse
Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados da utilização da abordagem base-
ada em níveis de estresse para alocação elástica de recursos em sistemas de bancos de
dados (PRE). Além disso, compara a abordagem proposta outras duas soluções encontra-
das na literatura [Lorido-Botran et al. 2014]: (i) baseada em tempo de resposta (TR) e
(ii) baseada no uso de CPU (UCPU).

Os métodos PRE e TR utilizam como base o tempo de resposta, entretanto a in-
terpretação desta métrica é diferente entre os métodos. O PRE utiliza o tempo de resposta
médio e a variância, como forma de classificar o nível de estresse do SGBD e dependendo
deste nível realiza ações de elasticidade. O método TR utiliza apenas o tempo médio de
resposta da aplicação, apenas controlando-o entre limiares estabelecidos. Nestes méto-
dos, é comum utilizar uma janela de tempo de tamanho N de modo a evitar as flutuações
excessivas, que podem prejudicar o resultado final. A abordagem UCPU possui um fun-
cionamento mais simples. Verifica-se a utilização do recurso e caso os valores estiverem
fora de uma faixa pré-determinada (acima ou abaixo), solicita-se a reconfiguração dos
recursos.

Para este experimento, deseja-se que o SGBD responda a uma consulta entre 2 e
3 segundos para os métodos PRE e TR, utilizando a menor quantidade de vCPU possível
e que o sistema mantenha-se estável. Para o método UCPU é deseja-se que o uso de CPU
esteja entre 30% e 80%.

Para o PRE é necessário uma configuração dos níveis de estresse. A Tabela 1
mostra os valores definidos para cada nível de estresse e a quantidade de vCPUs que
devem ser alterados em cada um deles. Considerando que deseja-se manter o banco de
dados no estado de Cruzeiro, atribui-se o intervalo de tempo de resposta desejado a este
estado.
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Tabela 1. Valores de tempo de resposta e variância para o PRE (em segundos).

Sobra Cruzeiro Sob-Pressão Estresse Inesperado
Tempo < 2 [2, 3] ]3, 8] ]8, 15] > 15

Variância < 2 < 2 [2, 5] [5, 10] > 10

Operação - CPU -1 0 +1 +1 +2

A escolha destes valores deve ser definida por um especialista da carga do sistema,
que tenha os objetivos do provisionamento bem especificados para que não ocorram ope-
rações desnecessárias e o sistema apresente o resultado esperado.

Para o método TR foi definido que se a média do tempo de resposta coletado
dentro da janela de tamanho N ficar acima do intervalo determinado, adiciona-se uma
vCPU à maquina virtual e abaixo do intervalo, decrementa-se uma. Para o método de
UCPU, foram definidos que o uso de CPU deve manter-se entre o intervalo determinado.
Caso sejam coletados valores acima do intervalo, adiciona-se uma vCPU e, abaixo do
intervalo, reduz-se o número em uma unidade. Após a reconfiguração dos recursos, o
sistema de controle da elasticidade fica desabilitado por 10 segundos até a próxima ação
para que a propagação da alteração dos recursos seja detectada sistema.

4.2.1. Ambiente Computacional

Para a realização dos testes utilizou-se duas máquinas. A primeira é uma estação de tra-
balho com processador Intel i5 com 4 núcleos físicos e 4 GB de memória e é utilizada
para gerar a carga de trabalho por meio da submissão de consultas ao SGBD. A segunda
máquina é um servidor com três processadores AMD Opteron 6136 (totalizando 24 nú-
cleos), 96 GB de memória, dois discos rígidos de 1 TB, no qual as máquinas virtuais são
executadas e o PRE está instalado. Todas as máquinas, físicas e virtuais, utilizam a distri-
buição Ubuntu-Server 14.04.4, com Kernel 3.13.0-77 e o servidor está configurado com
o hipervisor XEN versão 4.4.24.

Desenvolveu-se também um protótipo do PRE em Java compatível com qualquer
SGBD relacional que possibilite acesso via JDBC. Neste conjunto de testes, o SGDB
utilizado é o PostgreSQL 9.55. Para gerar as cargas de trabalho do SGBD, desenvolveu-
se um programa que simula a conexão de múltiplos clientes, sendo que o número de
conexões segue uma função especificada, e cada cliente é responsável por conectar, enviar
a consulta, aguardar um retorno e encerrar a conexão.

Conforme ilustrado na Figura 3, o ambiente foi organizado da seguinte forma: O
servidor executa uma MV dedicada para o SGBD com a quantidade de vCPUs que pode
variar entre 1 e 16 vCPUs, 40 GB de memória e 250 GB de espaço em disco. Pelo fato do
SGBD usado ser orientado a disco, um dos discos rígidos do servidor foi dedicado para
a MV, para que não ocorram interferências. O PRE e os demais métodos são executados
diretamente no servidor físico para não causar ruído ao SGDB.

4www.xenproject.org/
5www.postgresql.org/
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Figura 3. Configuração do ambiente de execução dos experimentos.

Considerando que o PostgreSQL tem seu desempenho dependente de parâmetros
internos e as configurações padrão não estarem otimizadas para a quantidade de memória
disponível, foi necessário alterar alguns parâmetros para se aproximar de um ambiente
real e melhorar seu desempenho. Na Tabela 2 são listados os parâmetros alterados com
seus valores e quais as mudanças geradas no desempenho no SGBD. Os valores foram
ajustados conforme indicações no manual do PostgreSQL6.

Tabela 2. Parâmetros alterados no PostgreSQL para melhorias no desempenho.
Parâmetro Valor Impacto

checkpoint_completion_target 0.9
Porcentagem máxima do intervalo de tempo
entre checkpoints para escrita em disco.

wal_buffers 8 MB Quantidade de memória compartilhada não
persistida no disco.

effective_cache_size 28 GB Espaço disponível para cache em disco para
uma consulta.

work_mem 96 MB
Espaço em memória disponível para opera-
ções internas de ordenação, antes da escrita
em arquivos temporários.

shared_buffers 12 GB Espaço em memória dedicado a buffers.

4.2.2. Base de dados e Geração de Carga

Para gerar a carga de trabalho no sistema, utilizou-se os dados e consultas do benchmark
TPC-H. Este foi criado pela TPC7 e foi desenvolvido para sistemas de suporte a decisão,
composta por consultas de alta complexidade, que examinam grandes volumes de dados
e respondem a perguntas críticas do mundo corporativo. Não é o objetivo desde trabalho
avaliar o desempenho direto do SGBD utilizando um benchmark e suas métricas, mas
utilizar as consultas como forma de consumir os recursos computacionais.

Os dados populados e as consultas utilizadas foram geradas utilizando software
disponibilizado pela TPC, de modo que sejam geradas altas demandas de recursos durante
a execução de cada consulta. Foram selecionadas apenas consultas que não alteram os
valores da base, pois isso em alto volume pode intensificar o uso de disco, prejudicando
o desempenho e a avaliação do provisionamento elástico de vCPUs.

6https://wiki.postgresql.org/wiki/Tuning_Your_PostgreSQL_Server
7http://www.tpc.org/
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A geração de carga é feita utilizando múltiplos fluxos de execução, de mesma
origem do Experimento 1, entretanto oriundos de uma única estação de trabalho, como
indicado na Figura 3. Cada fluxo de execução é responsável por: (i) abrir uma conexão
com o SGBD; (ii) escolher aleatoriamente uma consulta do TPC-H; (iii) enviar a consulta
ao SGBD e aguardar o resultado; (iv) encerrar a conexão. Desta forma, cada fluxo se
torna um cliente enviando consultas ao SGBD e acaba gerando carga.

A quantidade de clientes é variável ao longo do tempo, separada em dois mo-
mentos: crescimento e declínio. Em cada momento, o número de clientes executando é
separado por pequenas etapas, em que a atualização do total necessário é feita a cada 2
minutos. Durante a fase de crescimento, a cada dois minutos a quantidade de clientes é
aumentada, e durante a fase de declínio, a quantidade de clientes é reduzida a cada dois
minutos. O número máximo de clientes atribuídos neste experimento é 120.

4.2.3. Resultados

Esta seção apresenta os resultados obtidos com o PRE e compara-os com aqueles obtidos
com os métodos TR e UCPU.

A Figura 4 mostra os resultados obtidos com o provisionamento utilizando o mé-
todo PRE. Na Figura 4(a) observa-se a alocação de vCPUs conforme a variação no nú-
mero de clientes, que alcança o máximo de 6 unidades alocadas a partir de 100 clientes
conectados. Nota-se, nos intervalos [0:00–0:30] e [2:30–3:00] a ocorrência de alocações
e desalocações intermitente de vCPUs causadas pela oscilação do tempo de resposta, fa-
zendo com que nesses intervalos uma única vCPU fosse insuficiente e a alocação de duas
fosse excessiva. No restante da execução, o provisionamento de recursos é coerente e
realizado de acordo com o número de clientes.

(a) Número de clientes (b) Tempo de resposta

Figura 4. PRE: (a) provisionamento de vCPUs e (b) tempo de resposta.

Na Figura 4(b) apresenta-se o tempo de resposta obtido durante toda a execução
do teste. As linhas laranjas, indicam o limiar superior e inferior do estado de Cruzeiro,
indicando que o SGBD está no nível de estresse ideal, com recursos apropriados para a
demanda. Observa-se nos resultados que na maior parte da execução o tempo de resposta
se encontra dentro do esperado, exceto nos intervalos onde há a alocação e desalocação
intermitente, conforme comentado anteriormente.
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A Figura 5 mostra os resultados obtidos com o método TR. No início e final da
execução, pode-se observar um comportamento semelhante ao apresentado pelo método
PRE, uma vez que utiliza-se os mesmos limiares. No entanto, quando o número de clien-
tes começa a cair, a partir do instante 1:30 do teste, o número de vCPUs foi reduzido pela
metade, diferenciando-se do comportamento do método PRE e impactando diretamente
no tempo de resposta, conforme apresentado na Figura 5(b).

(a) Número de clientes (b) Tempo de resposta

Figura 5. TR: (a) provisionamento de vCPUs e (b) tempo de resposta.

Com a redução do número de vCPUs aumenta-se o tempo de resposta, que fica
acima do limite superior estabelecido, prejudicando o desempenho do SGBD. Nota-se
também que não há uma tentativa eficiente de recuperação de desempenho por este mé-
todo.

A Figura 6 apresenta os resultados da abordagem UCPU. Diferentemente dos re-
sultados apresentados anteriormente, no método UCPU as 16 vCPUs são alocadas logo no
início da execução do teste (Figura 6(a)), uma vez que o uso de CPU permanece acima dos
limiares estabelecidos em todos os testes efetuados, como mostra a Figura 6(c). Como
consequência, esta abordagem apresentou os melhores resultados de tempo de resposta
(Figura 6(b)), no entanto, mostrou-se ineficiente no objetivo de alocar apenas os recursos
necessários, para que o tempo de resposta não seja apenas abaixo do limite superior, mas
próximo a ele.

Observa-se ainda na Figura 6(c) que em alguns instantes ocorreu a queda na taxa
de uso de CPU e consequentemente uma redução do número de processadores, entre-
tanto, na sequência voltou-se ao patamar anterior. As pequenas oscilações observadas,
são devido aos processos estarem aguardando operações de entrada/saída, reduzindo a
utilização de vCPU.
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(a) Número de clientes (b) Tempo de resposta

(c) Uso de CPU

Figura 6. UCPU: (a) provisionamento de vCPUs, (b) tempo de resposta e (c) uso
de CPU.

De modo a sintetizar os resultados obtidos, a Tabela 3 apresenta os tempos de
resposta obtidos por cada um dos três métodos comparados. Como dito anteriormente,
o objetivo deste experimento é manter o tempo de resposta entre 2 e 3 segundos, consu-
mindo o menor número de vCPUs. Assim, a abordagem baseada nos níveis de estresse
mostrou ser uma opção balanceada e apresentou resultados satisfatórios, alcançando tem-
pos de resposta melhores que o método TR e com consumo de recursos inferior ao método
UCPU.

Tabela 3. Tempos de resposta: PRE × TR × UCPU.
Tempo de Resposta (s)

Média Mínimo Máximo Variância
PRE 2,386 0,140 4,404 0,509
TR 2,279 0,141 9,959 1,508
UCPU 0,548 0,144 1,995 0,188

5. Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo apresentar uma nova abordagem para a exploração da
elasticidade em banco de dados, sob a motivação de que que os mecanismos presentes no
estado-da-arte apresentam ainda algumas limitações.
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Nesta proposta, a carga no sistema é estimada pelo tempo de resposta do SGBD
e classificada em níveis de estresse diferentes utilizando a máquina de estados. Com
a definição do nível de estresse e informações sobre os recursos, ações de elasticidade
são podem ser realizadas para manter o desempenho do banco de dados dentro de uma
determinada especificação.

De fato, os resultados apresentados comprovam que o controle de elasticidade
baseado nos níveis de estresse é uma alternativa interessante quando comparado a outros
métodos que empregam métricas mais simples, como tempo de resposta e uso de CPU.

A abordagem proposta neste trabalho pode ser empregada em Banco de Dados
como Serviço (DBaaS). Do ponto de vista do provedor do serviço, a elasticidade garante
um melhor uso dos recursos de computação, fornecendo economia de escala e permitindo
que mais usuários possam ser atendidos simultaneamente, uma vez que os recursos li-
berados por um usuário podem instantaneamente ser alocados por outro. Da perspectiva
do usuário, a elasticidade garante que o desempenho do banco de dados esteja sempre
conforme o especificado no acordo de nível de serviço, independentemente da carga de
trabalho recebida.
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Abstract. Virtualization mechanisms are frequently adopted in cloud computing
to, transparently and dynamically, make resources available to users. The con-
figuration of such mechanisms relies on information about provided services as,
for example, by monitoring workload, one can estimate the number of virtual
machines and processors required to meet users’ requests. However, in real-
world systems, monitors can fail by collecting information, producing missing
or invalid data. This problem can affect the model estimated on the analyzed
environment, increasing costs and overloading virtual machines. Therefore, this
manuscript presents a new approach that uses data mining methods to replace
missing values and configure virtual machines with higher precision.

Resumo. Mecanismos de virtualização são frequentemente utilizados em am-
bientes de computação em nuvem para disponibilizar recursos a usuários de
maneira escalável, confiável e transparente. A configuração desses mecanis-
mos depende de informações sobre serviços fornecidos. Por exemplo, com
o monitoramento de cargas de trabalhos, pode-se calcular a quantidade de
máquinas virtuais e o número de processadores necessários para atender to-
das as requisições. No entanto, em sistemas reais, mecanismos de coleta e
monitoramento podem falhar deixando de coletar informações ou produzindo
dados inválidos. A ausência ou a imprecisão dessas informações impactam di-
retamente no modelo estimado, produzindo um ambiente diferente do esperado,
aumentando custos e sobrecarregando máquinas virtuais. Assim, este artigo
apresenta uma abordagem que utiliza técnicas disponı́veis na área de mineração
de dados para substituir valores inválidos ou ausentes e configurar ambientes
de máquinas virtuais de forma mais eficiente.

1. Introdução

A computação em nuvem fornece uma abstração que permite disponibilizar
serviços a clientes possibilitando um melhor aproveitamento dos recursos disponı́veis
[Xiong and Perros 2009][Zhan et al. 2015]. Visando aumentar a escalabilidade, agi-
lidade e eficiência nessa abstração, provedores de Nuvem adotam mecanismos de

∗Trabalho desenvolvido a partir de auxı́lio financeiro concedido pela UFBA e CNPq nos editais
PROPCI-PROPG/UFBA PRODOC/UFBA 2014 (9177) e PIBIC 2015-2016 (8333).
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virtualização, os quais permitem atender melhor as demandas impostas pelos clientes
[Cherkasova et al. 2007].

De maneira geral, a virtualização oferece meios para compartilhar recursos e
serviços, os quais podem ser utilizados para diferentes objetivos [Cherkasova et al. 2007].
Por exemplo, mecanismos de virtualização podem permitir que diferentes sistemas opera-
cionais sejam executados, criando diferentes máquinas virtuais (Virtual Machine – VM)
sobre um mesmo hardware, garantindo total isolamento entre eles, e, ao mesmo tempo,
permitindo o compartilhamento de recursos fı́sicos como CPU, memória e dispositivos de
entrada e saı́da.

Em ambientes de larga escala, a forma como máquinas virtuais são alocadas sobre
os recursos disponı́veis pode influenciar diretamente nos nı́veis de qualidade de serviço
(QoS) oferecidos a usuários [Luo et al. 2010]. Nesse sentido, os parâmetros da alocação
são endereçados a partir da (i) quantidade de VMs, (ii) localização (placement) e (iii)
capacidade em termos de recursos (cpu, memória, entrada-saı́da).

Por outro lado, alcançar a satisfação dos usuários não é uma tarefa simples,
visto que essa satisfação pode depender, por exemplo, de necessidades especı́ficas de
cada usuário, da natureza não determinı́stica do ambiente e da escassez dos meca-
nismos de gerenciamento dos provedores de nuvem. Desse modo, visando fornecer
QoS neste tipo de ambiente é necessário que exista um mecanismo capaz de gerenciar
de forma adequada a alocação, a criação e configuração de máquinas virtuais na nu-
vem [Bernstein et al. 2011][Mostajeran et al. 2015].

Com o objetivo de prover QoS em Computação em Nuvem, foi desenvolvida
uma arquitetura de metaescalonamento proativa, chamada de MACC (Metascheduler
Architecture to provide QoS in the Cloud Computing). O MACC demonstrou ser ca-
paz de atender a maioria desses desafios [Peixoto et al. 2010, Dionisio Filho et al. 2013,
Cândido et al. 2013], visto que o mesmo oferece uma plataforma projetada para processar
e distribuir os serviços entre diferentes provedores de nuvem com QoS.

Entretanto, observou-se que a qualidade do serviço oferecido pode ser afetada
por eventuais erros de transmissão de informação que, se não forem tratados da maneira
adequada, podem causar problemas como, por exemplo, na estimação de recursos em
ambientes virtuais. Nesse caso, a ausência de informação pode gerar ambientes virtuais
subestimados ou com um número excessivo de recursos, caso sejam considerados va-
lores históricos cujo instante de tempo anterior tenha processado um baixo número de
instruções ou um número muito superior ao exigido no instante atual.

É importante destacar que o impacto causado pela ausência de dados não é um
problema enfrentado exclusivamente por ambiente de computação em nuvem. Segundo
[Qu et al. 2009], a ausência de dados é um problema inevitável e pode ser causado por
diversas razões como funcionamento inadequado de monitores de informações ou perda
de pacote durante a transmissão de dados.

Existem na literatura diferentes formas de trabalhar com a perda de informação
a fim de reduzir seu impacto no ambiente analisado. Uma forma comumente utilizada
é a replicação de informação, ou seja, a informação é repassada para diferentes recursos
garantindo que sempre haverá alguma informação válida disponı́vel. No entanto, além
do aumento na transmissão de informação, o problema ainda persistiria se o erro ocor-
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resse no monitoramento e coleta da informação. Nessa situação, encontrar mecanismos
que permitem estimar um valor substituto para dados ausentes ou inválidos, mantendo as
principais caracterı́sticas dos valores originais, é um grande desafio.

Dessa forma, este artigo apresenta uma abordagem que busca reduzir o impacto
de valores ausentes na estimação de máquinas virtuais em ambientes de computação em
nuvem. Visando solucionar esse problema, foi realizada uma Revisão Sistemática da Lite-
ratura (Systematic Literature Review – SLR) a fim de encontrar métodos de substituição de
valores ausentes em conjunto de dados [Kitchenham et al. 2009]. A SLR define critérios
para uma rigorosa e bem estruturada busca por artigos publicados em diferentes repo-
sitórios, permitindo coletar e avaliar evidências sobre um determinado tema de pesquisa
[Kitchenham et al. 2009]. Em resumo, a principal vantagem da SLR é executar uma
busca, recuperando não apenas artigos bem conhecidos na área de pesquisa, mas também
trabalhos relacionados recentemente publicados.

Neste trabalho, a SLR permitiu encontrar diversas técnicas, comumente utilizadas
na área de aprendizado de máquina e processamento de sinais, para substituição de dados
ausentes que poderiam ser aplicadas no contexto de alocação de máquinas virtuais em am-
biente de computação em nuvem. Dentre os resultados encontrados com a SLR, foram se-
lecionadas as técnicas de substituição de valores ausentes usando interpolação com Spline
[Ruggiero and da Rocha Lopes 1996, Young and Mohlenkamp 2009] e Análise Espectral
Singular (Singular Spectrum Analysis – SSA) [Golyandina and Osipov 2007].

Sendo assim, considerando que os métodos selecionados podem substituir valores
ausentes que afetam diretamente a qualidade da virtualização na computação em nuvem,
foi definida a seguinte hipótese:

A aplicação de métodos de substituição de dados ausentes permite estimar valores para cargas
de trabalho que não foram corretamente coletados do ambiente de computação em nuvem,

aumentando, assim, a acurácia na virtualização de recursos

Os resultados apresentados neste artigo comprovaram a hipótese descrita acima,
melhorando a acurácia na estimação de máquinas virtuais, reduzindo custos com a quan-
tidade de máquinas virtuais e o número de processadores necessários para atender as
requisições dos usuários.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são apre-
sentados os principais conceitos sobre arquitetura de meta-escalonadores utilizados para
fornecer qualidade de serviço em ambiente de computação em nuvem; na Seção 3, é apre-
sentada uma breve discussão sobre os métodos selecionados para substituição de valores
ausentes; a descrição sobre o ambiente de testes e os conjuntos de dados utilizados nos ex-
perimentos são apresentados na Seção 4; por fim, os resultados obtidos e as considerações
finais são apresentados e discutidos nas Seções 5 e 6, respectivamente.

2. MACC - (Metascheduler Architecture to provide QoS in Cloud Computing)
O MACC é utilizado nesse artigo como uma plataforma de experimentação, capaz de ofe-
recer QoS para um ambiente de computação em nuvem. Este meta-escalonador permite
um alto rendimento no total de acessos simultâneos, fornecendo garantias de processa-
mento em tempo real, e de persistência de dados. Esse resultado é alcançado por meio
da alocação e do monitoramento de recursos, que operam entre diferentes provedores de
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serviço na nuvem, reduzindo custos e gastos de energia, maximizando o compartilha-
mento de recursos.

Com relação ao modelo de alocação de máquinas virtuais, o MACC lida com o
relacionamento entre as variáveis de sistema e o requisito de QoS, de acordo com o gráfico
da Figura 1.
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Figura 1. MACC: QoS e Objetivo

A linha r1 representa o limite fı́sico de recursos, enquanto a linha t1 representa
o requisito do SLA referente ao tempo. A linha c1 representa a proporção mı́nima entre
recursos e tempo. As soluções abaixo da linha c1 são impossı́veis de reproduzir. A área
acima da linha c1 é dita de área factı́vel (F ). Um resultado dentro da área α ∪ β atende
os critérios da SLA. Entretanto, os resultados que se encontram em F − (α ∪ β) são as
soluções com violação da SLA, dado que x ∈ F − (α ∪ β) ⇒ x ∈ F e x /∈ (α ∪ β).
A reta t1’ representa o fator de segurança para o requisito tempo do SLA. Este fator de
segurança evitará que o SLA não seja ferido por elementos externos, como a latência da
conexão. Desta forma, a região β deve ser evitada e a área α é chamada de área segura.

O MACC, por meio dos seus algoritmos de alocação de VM, procura atingir um
resultado pertencente à área segura α. Dentro desta área, qualquer resultado oferecido
será satisfatório para o cliente, então o provedor deve alocar as VMs de forma a otimizar
o uso dos recursos. Na área α, o resultado deve convergir para o menor custo e o maior
tempo possı́vel. Desta forma, o provedor economiza recursos (maior tempo) e reduz os
gastos. O ponto p1 é o resultado ideal, tendo o menor custo e maior tempo dentro da área
segura, sendo o objetivo do algoritmo a ser construı́do.

O MACC tem sido amplamente discutido em trabalhos prévios: i) framework em
[Peixoto et al. 2010], ii) abordagem de comunicação [Dionisio Filho et al. 2013], e iii)
algoritmos de alocação de máquinas virtuais [Cândido et al. 2013]. Embora o MACC
tenha sido analisado em diferentes contextos, em situações onde há presença de dados
inválidos (ou ausentes) nas observações de carga de trabalho, a qualidade na alocação
de VM na área de computação em nuvem é afetada. É importante ressaltar que não é
objetivo deste trabalho avaliar os algoritmos de alocação de máquinas virtuais presentes
no MACC nem propor novos métodos de substituição de dados inválidos (ou ausentes),
mas apresentar uma nova abordagem para reduzir o impacto desses dados ausentes nos
modelos estimados para criação de ambientes virtuais na computação em nuvem.

A próxima seção apresenta os métodos de substituição de dados ausentes que
foram utilizados na abordagem proposta neste trabalho.
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3. Técnicas para Substituição de Valores Ausentes
Nesta seção, são apresentados os resultado obtidos com a execução de uma Revisão Sis-
temática da Literatura (Systematic Literature Review – SLR) [Kitchenham et al. 2009],
a qual foi realizada visando encontrar métodos para substituição de dados inválidos que
pudessem ser utilizados na abordagem proposta nesse artigo. A execução da SLR foi
guiada pela seguinte pergunta principal: “Quais são as técnicas comumente adotadas para
resolver o problema de dados ausentes em séries temporais?”. Além disso, definiu-se a
string de busca “(time series) AND (gap filling OR missing data)”, a qual foi utilizada
no repositório Scopus (https://www.scopus.com/home.url). No total, 615 ar-
tigos foram recuperados do repositório, sendo que 21 artigos foram selecionados após
os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios para inclusão de artigos foram: i) o ar-
tigo apresenta proposta para tratar dados inválidos em séries temporais; e ii) o artigo é
um estudo primário (novos métodos para substituição de dados inválidos); Por fim, os
critérios de exclusão adotados foram: i) o artigo apresenta técnicas restritas à problemas
especificos; ii) Não é apresentado modelo analı́tico bem definido; e iii) A avaliação não é
satisfatória e não apresenta uma boa revisão da literatura.

A partir da leitura dos artigos retornados pela SLR, foram escolhidas duas técnicas
para substituição de valores inválidos. A primeira técnica utiliza o método de interpolação
com spline cúbica e a segunda utiliza o método de decomposição SSA (Singular Spectrum
Analysis). A seguir, essas duas técnicas são discutidas em detalhes.

3.1. Spline Cúbica Interpolante
A primeira técnica de substituição de dados inválidos considerada neste trabalho utiliza
um método de Spline Cúbica Interpolante e é comumente adotada na área de aprendizado
de máquina e processamento de sinais.

De maneira geral, essa técnica analisa um conjunto de observações (ou nós de
interpolação) X = {x0, x1, . . . , xn}, os quais foram produzidos por uma regra geradora
f(·) que define o comportamento de um sistema. Uma vez que f(·) é desconhecida, o
objetivo, então, dos métodos de interpolação é estimar uma função aproximada f ′(·) tal
que f(xi) = f ′(xi),∀xi ∈ X [Ruggiero and da Rocha Lopes 1996].

A interpolação usando spline cúbica obtém uma função estimada f ′(·) combi-
nando diferentes funções polinomiais de grau 3 aplicadas sobre intervalos definidos entre
as observações [Young and Mohlenkamp 2009]. Nesse sentido, se a função produz n+ 1
pontos, então a função spline cúbica S3(x) é definida da seguinte forma:

S3(x) =





C0(x), x0 ≤ x ≤ x1
Ci(x), xi−1 ≤ x ≤ xi
Cn(x), xn−1 ≤ x ≤ xn

(1)

Onde cadaCi(·) é uma função cúbica na forma geralCi(x) = ai+bix+cix
2+dix

3

e deve passar pelos nós de interpolação: Ci(xi) = yi para 0 ≤ i ≤ n −
1 e Cn−1(xn) = yn.

Assim, a continuidade da spline está definida na condição Ci−1(xi) =
Ci(xi) para 1 ≤ i ≤ n − 1. Logo, a primeira e a segunda derivada são definidas
da seguinte forma:
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d

dx
Ci−1 (xi) =

d

dx
Ci (xi) ,

d2

dx2
Ci−1 (xi) =

d2

dx2
Ci (xi)

Consequentemente, pode-se observar que ao final dos procedimentos obtém-se
uma Spline S3(x) com a primeira e segunda derivada contı́nua, ou seja, a curva produzida
por S3(x) não contém picos nem mudança repentina na curvatura dos nós de interpolação.
Essa spline é, então, usada como função f ′(·) e um ponto ausente no instante de tempo t
pode ser estimado, simplesmente, aplicando a função S3(xt).

3.2. Singular Spectrum Analysis – SSA

Uma das limitações do método anterior é a necessidade de estimar parâmetros para os
coeficientes do polinômio da spline S3(·). Embora esses coeficientes possam ser estima-
dos usando, por exemplo, o método dos mı́nimos quadráticos, a suavização gerada por
essa spline não considera importantes informações implı́citas nos dados como presença
de ruı́do e tendência.

Para solucionar esses problemas, pesquisadores desenvolveram uma técnica não-
paramétrica baseado na Análise Espectral Singular (SSA) para substituir valores au-
sentes. Essa técnica é executada em duas etapas: ii) decomposição das observações;
e ii) reconstrução substituindo valores inválidos considerando importantes informações
implı́citas presentes nos componentes decompostos como tendências, sazonalidades, ci-
clos, periodicidades com amplitudes variadas [Hassani 2007].

Na etapa de decomposição, um conjunto de observações X = {x1, ..., xn}, com
|X| = n, é transformado em uma série com L dimensões, produzindo uma matriz de
trajetórias conforme apresentado na Equação 2, tal que K = n− L+ 1.

X = [X1 : . . . : XK ] = (xij)
L,K
i,j=1 =




x1 x2 x3 . . . xK
x2 x3 x4 . . . xK+1

x3 x4 x5 . . . xK+2
...

...
... . . . ...

xL xL+1 xL+2 . . . xN




(2)

Em seguida, o produto entre a matriz trajetória e sua transposta , S = XXT , é de-
composto pelo método SVD (Singular Value Decomposition) produzindo seus autovalo-
res e autovalores ortogonais e normalizados [Hassani 2007, Golyandina and Osipov 2007,
Golyandina et al. 2001]. O SVD da matriz trajetória pode descrito conforme a Equação
3.

X = E1 + ...+ Ed (3)

Na etapa de reconstrução, é realizada um agrupamento das matrizes elementares
Ei produzidas nos passos anteriores. Para tanto, o SVD apresentado na Equação 3 é
particionado em subconjuntos disjuntos: X = EI1 + ...+ EIm.
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Logo, a saı́da desse passo é um conjunto de somas de matrizes resultantes da ma-
triz trajetória. O objetivo do agrupamento é diminuir o número de componentes (matri-
zes elementares) na SVD da matriz trajetória [Golyandina and Osipov 2007]. A decisão
de escolha desses conjuntos é fundamental para a aplicação do método SSA e é base-
ada na propriedade de separabilidade entre conjuntos. A separabilidade é mensurada por
correlação ponderada, i.e., seja dois conjuntos de observações X(1)

t e X(2)
t , a correlação

ponderada entre eles é representada por:

ρ
(ω)
12 =

< X
(1)
t , X

(2)
t >ω

‖ X(1)
t ‖ω‖ X(2)

t ‖ω

A norma da i-ésima subsérie é dada por ‖ X(i)
t ‖ω=

√
< X

(i)
t , X

(i)
t >ω, sendo

que o produto interno é definido por < X
(i)
t , X

(j)
t >=

N∑
c=1

ωcX
(i)
c X(j)

c com os pesos

ωc = min{c, L, n− c} e L ≤ n/2.

Assim, com base na análise da correlação ponderada pode-se estimar a separa-
bilidade dos componentes[Hassani 2007]. Nesse sentido, [Golyandina and Osipov 2007]
criaram uma técnica de substituição de dados inválidos, usando SSA, que extrai com-
ponentes aditivos de sinais, como tendência e sazonalidade, e simultaneamente substitui
valores inválidos presentes no conjunto de dados. Os experimentos realizados neste ar-
tigo utilizam essa técnica para substituição de dados inválidos. De maneira geral, quando
valores inválidos estão localizados no final do conjunto de dados (lado direito da série
de observações), essa técnica substitui valores inválidos predizendo novos valores com
base nos componentes reconstruı́dos usando SSA. Para os demais valores, na etapa de
reconstrução, após escolher um subespaço e uma projeção de vetores no espeço de coor-
denada de atraso, obtém-se um valor para substituição do primeiro dado inválido a partir
da combinação linear de valores anteriores e coeficientes dos componentes principais ex-
traı́dos com o método SSA. Em seguida, esse passo é repetido até que todos os valores
inválidos sejam substituı́dos [Golyandina and Osipov 2007].

A próxima seção descreve como os experimentos foram organizados, detalhando
a criação dos conjuntos de dados e a configuração do ambiente de testes.

4. Organização dos Experimentos

Esta seção apresenta o conjunto de dados e ambiente de simulação que foram utiliza-
dos nos experimentos realizados para comprovar a hipótese definida na introdução deste
artigo.

O conjunto de dados utilizado neste trabalho é representado por uma série tempo-
ral x(t) = {x(1), x(2), . . . , x(T )} com um total de T observações, i.e. a carga de trabalho
no instante t equivale a x(t) mips, tal que ∀t ∈ {1 . . . T}. Cada observação da série x(t)
foi criada considerando três componentes individuais. O primeiro componente utilizado
foi uma função seno, representando um comportamento sazonal com frequência angular
igual a π. O segundo componente foi criado utilizando valores aleatórios, ε, no intervalo
[0, 1] com distribuição uniforme e densidade d(t) = 1

(max−min)
. Por fim, um componente

de tendência positiva, I , foi adicionado ao conjunto de dados para simular um crescimento
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do número de requisições dos usuários ao longo do tempo. Sendo assim, o conjunto de
dados adotado no experimento pode ser representado por x(t) = sin(π ∗ t) + ε(t) + I(t).

Após construir a série temporal que contém informações sobre requisições dos
usuários em mips, definiu-se um número W que foi utilizado para particionar igual-
mente os dados em janelas (subconjuntos), representando uma sequência temporal de
requisições. Sendo assim, cada janela é formada por um total de T/W observações. Em
seguida, diferentes séries temporais foram produzidas escolhendo janelas aleatoriamente
e substituindo os valores de suas observações por um valor inválido (NA).

Na etapa seguinte, todas as séries temporais contendo janelas com valores
inválidos foram analisadas pelos métodos de interpolação usando Spline e SSA. Esses
métodos analisam as observações válidas de cada série temporal e definem funções apro-
ximadas (f ′spline(·) e f ′ssa(·), respectivamente) que são utilizadas para estimar novos va-
lores para substituir todos os NAs (valores inválidos). Além da substituição usando es-
ses dois métodos, experimentos foram conduzidos considerando uma função LOCF, que
substitui valores inválidos pelo último valor válido encontrado, e uma função que, sim-
plesmente, remove NAs, deixando de considerá-los na estimação do modelo usado na
virtualização.

É importante destacar, ainda, que optou-se executar os experimentos com dados
sintéticos porque sua utilização permite avaliar de maneira mais precisa a abordagem
proposta, uma vez que os valores esperados para os dados ausentes são conhecidos a
priori. Ao inserir NAs na série temporal, os valores válidos foram armazenados para
análise futura dos resultados produzidos pelas funções f ′spline(·) e f ′ssa(·).

Visando simplificar a explicação de todo o processo descrito na preparação do
conjunto de testes, considere um toy problem que foi criado usando uma série temporal
simples, a qual contém apenas um componente senoidal. Esse componente foi criado
usando uma função seno com frequência angular igual a sin(πt). Essa série temporal
contém 400 observações e foi definido um total de W = 8 janelas, ou seja, a série tem-
poral foi dividida em 8 partes contendo 50 observações cada. Neste exemplo, todas as
observações das janelas 5 e 6 foram substituı́das por valores inválidos (NA), conforme
apresentado na Figura 2(a). Em seguida, essa série composta por valores inválidos (NA)
nas janelas 5 e 6 foi analisada pelos métodos LOCF, Spline e SSA. As séries obtidas com
a substituição de valores ausentes utilizando cada um destes métodos está graficamente
representada nas Figuras 2(b), 2(c) e 2(d), respectivamente.

Após substituir valores ausentes utilizando os métodos previamente apresentados,
a série temporal é, então, analisada para geração do ambiente de virtualização. Os expe-
rimentos realizados com a virtualização apresentados neste artigo foram conduzidos no
CloudSim [Calheiros et al. 2011], que é um simulador baseado em eventos e representa
o modelo de Computação em Nuvem. Esse simulador foi formulado com base na teoria
das filas convencional e possui uma ampla variedade de recursos para cobrir as principais
áreas de interesse deste estudo de pesquisa. Para validação da hipótese desse trabalho,
considera-se que o simulador utiliza dados coletados sobre o desempenho de aplicações
de forma não intrusiva. No contexto deste trabalho, adotou-se os parâmetros apresentados
na Tabela 1 para configuração do simulador.

As três principais métricas utilizadas neste trabalho são: i) Tempo de Resposta
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Figura 2. (a) Conjunto de dados criado usando uma senóide com frequência an-
gular igual a π ∗ t e com valores ausentes nas janelas 5 e 6. (b) Os valores ausen-
tes foram substituı́dos pelo último valor válido (método LOCF ). (c) Série resul-
tante criada a partir da substituição dos valores ausentes utilizando o método de
interpolação com Spline. (d) Valores ausentes substituı́dos por valores obtidos
com o método SSA.

Tabela 1. Variáveis do Experimento
Configuração do Ambiente de Testes

Usuários 30
Requisições por usuário 400
Total de requisições 12000 requisições
Quantidade de janelas 8
Tamanho de cada janela 1500 requisições
Deadline 40 segundos
Tipo da Carga Exponencial com rajadas
Valores da Carga 15000 MI — 25000 MI

Médio (TRM) – segundos; ii) Custo Total (C) – $; e iii) Satisfação (S) – %.

A métrica de Satisfação está relacionada ao tempo médio de resposta de um
serviço e a frequência de seu atendimento abaixo da deadline imposta. Dessa forma,
considera-se que um usuário estará satisfeito com o serviço a ele oferecido quando obtiver
uma porcentagem alta de requisições atendidas em média abaixo do limiar de qualidade
contratado. Logo, analiticamente, o MACC pode tomar como ı́ndice de satisfação do
usuário a equação Si = Ni/Ri, em que são relacionadas a quantidade total de requisições
submetidas pelo i-ésimo usuárioRi e o número de vezes em que a média do tempo de res-
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posta de sistema dessas requisições ficou abaixo do limiar contratado Ni. Uma requisição
é bem atendida quando seu tempo médio de resposta for menor ou igual ao tempo médio
de resposta somado a um desvio padrão aceitável contratado. Quanto mais próximo de Ri

for o valor de Ni, maior será a satisfação proporcionada ao usuário i. Esta métrica é útil
para avaliar o desempenho das técnicas de tratamento de valores ausentes no cumprimento
dos nı́veis de QoS.

De forma geral, as técnicas utilizadas para preenchimento dos valores ausentes
apresentam o Tempo de Resposta Médio de acordo com a Figura 3. Esta figura apresenta
diagramas de dispersão permitindo a comparação dos resultados obtidos pelas diferen-
tes técnicas e o conjunto de dados esperado (sem valores ausentes). A técnica chamada
de ORIGINAL é aquela em que não há dados ausentes, apresentando o comportamento
próximo do desejado, ou seja, o conjunto dos tempos de respostas tende ao valor definido
do deadline. Na última linha da Figura 3 é possı́vel realizar uma leitura comparativa en-
tre as técnicas sugeridas e a ORIGINAL. Dentre as técnicas propostas para utilização, a
NA é a que se distância mais da solução desejada ORIGINAL. O motivo é ausência total
de dados para identificação e criação adequada de máquinas virtuais. Por outro lado, na
média, as técnicas SPLINE e SSA são as mais próximas da técnica ORIGINAL.

Figura 3. Técnicas de Tratamento de Valores Ausentes

Na próxima seção, os resultados e as análises realizadas com a aplicação de todos
os conjuntos de dados sintéticos no ambiente de simulação são discutidos em detalhes.

5. Resultados
Os resultados apresentados nessa seção foram obtidos considerando a série de
observações apresentada na seção anterior, contendo 400 observações divididas em 8 ja-
nelas, as quais representam sequências de requisições de usuários em um ambiente de
computação em nuvem.
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O primeiro resultado foi obtido analisando o meta-escalonador sobre um con-
junto de observações sendo que todos os valores da janela 5 foram substituı́dos por va-
lores inválidos (NA). Conforme pode ser visto na Figura 4, não utilizar um algoritmo de
substituição de dados inválidos (gráfico NA), não garante que o contrato com o usuário
seja cumprido. Além disso, embora o gráfico LOCF apresente melhor resultado do que
o gráfico NA, pode-se observar que grande parte das requisições de serviços ficaram
acima do deadline estabelecido (40 segundos). Por outro lado, os resultados obtidos
com a substituição de dados inválidos usando SPLINE e SSA produziram valores muito
próximos do esperado, conforme pode ser visto nos gráficos SPLINE, SSA e ORIGINAL,
respectivamente. Lembrando que o gráfico ORIGINAL representa a série de observações
antes da inserção de dados inválidos.
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Figura 4. Análise do tempo de resposta e da requisição de serviços usando di-
ferentes técnicas de substituição de dados inválidos para substituição da janela
5.

De maneira semelhante aos resultados anteriores, nas Figuras 5(a) e 5(b) são apre-
sentados os resultados obtidos analisando o conjunto de dados com a substituição de
todos os valores da janela 6 e 7 por dados inválidos. Esse experimento foi importante e
serviu para mostrar a estabilidade da abordagem proposta, já que a substituição de valores
inválidos na janela 6 e 7 deveria produzir um comportamento semelhante ao observado
com a substituição da janela 5.

Por fim, foi realizado um experimento no qual todos os dados da última janela
foram substituı́dos por valores inválidos. Esses resultados, apresentados na Figura 6, de-
monstraram mais uma vez que não realizar um tratamento para substituição de dados
inválidos pode levar a violação do deadline para execução de serviços (gráfico NA). No
entanto, observou-se que, nesta situação, a técnica de interpolação que usa SPLINE apre-
sentou resultados insatisfatórios semelhante ao não tratamento de dados inválidos, embora
o tempo de resposta médio tenha sido o dobro para o gráfico NA. Essa situação ocorreu
porque nos outros experimentos realizados, a janela de dados ausentes estava entre duas
janelas contı́nuas de dados válidos, favorecendo a reconstrução do comportamento espe-
rado. Contudo, quando a última janela foi removida, o algoritmo SPLINE não generalizou
da maneira adequada, alterando o comportamento original da série. É importante destacar
que a técnica SSA permaneceu estável em todos os experimentos, resultando em valores
próximos ao esperado (ORIGINAL), garantindo que os tempos de resposta dos serviços
não excedessem o deadline estabelecido.
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(a) Valores Ausentes na Janela 6
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(b) Valores Ausentes na Janela 7

Figura 5. Análise do tempo de resposta e da requisição de serviços usando dife-
rentes técnicas de substituição de dados inválidos para substituição da janela 6
e 7.
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Figura 6. Análise do tempo de resposta e da requisição de serviços usando di-
ferentes técnicas de substituição de dados inválidos para substituição da janela
8.

A Tabela 2 mostra, para cada técnica, os valores monetários gastos com a criação
e utilização das máquinas virtuais e também mostra a satisfação dos usuários sobre os
serviços oferecidos abaixo da deadline imposta. Todas as técnicas mantém o mesmo
comportamento para o intervalo de janelas w = {1..4}, onde não há valores ausentes.
Entretanto, quando são analisadas as janelas w = {5..8}, nota-se que o custo se mantém
estável para todas as técnicas, porém é possı́vel verificar que há uma variação substancial
em relação a Satisfação dos usuários.

6. Considerações Finais
Este trabalho apresentou a utilização de um meta-escalonador chamado MACC, res-
ponsável pela alocação de máquinas virtuais com garantias de QoS no ambiente de
Computação em Nuvem. Nesse ambiente, foi levantada a hipótese que eventuais erros
de transmissão de informação poderiam causar problemas na estimação de recursos com-
putacionais a serem utilizados, tais como desperdı́cio de recursos/dinheiro ou até mesmo
o não cumprimento dos contratos com os usuários. Dessa forma, foi proposta uma abor-
dagem que utiliza técnicas de substituição de dados inválidos (ou ausentes) para lidar com
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Tabela 2. Tabela de Custo (C) e Satisfação (S)

Janela LOCF NA SPLINE SSA ORIGINAL

C($) S(%) C($) S(%) C($) S(%) C($) S(%) C($) S(%)
1 47,37 99,07 47,37 99,07 47,37 99,07 47,37 99,07 47,37 99,07
2 51,18 99,47 51,18 99,47 51,18 99,47 51,18 99,47 51,18 99,47
3 49,49 99,73 49,49 99,73 49,49 99,73 49,49 99,73 49,49 99,73
4 59,52 99,67 59,52 99,67 59,52 99,67 59,52 99,67 59,52 99,67
5 63,63 60,33 63,58 0 63,63 99,53 63,63 85,93 63,63 99,87
6 67,89 52,47 67,83 0 67,9 99 67,89 94,2 67,9 99
7 71,78 73,6 71,71 0 71,79 100 71,79 100 71,79 99,8
8 76,19 64,27 76,12 0 76,14 0 76,2 92,33 76,2 99,27

esse problema.

Os resultados comprovaram a hipótese deste trabalho, ressaltando a importância
da utilização das técnicas de substituição de dados ausentes no ambiente de Computação
em Nuvem. A abordagem reduziu o impacto negativo sobre a criação de máquinas virtuais
por meio da geração de modelos de carga com a substituição de dados ausentes.

Sobre as técnicas de substituição de dados ausentes, é importante destacar a
técnica que utiliza SSA produziu valores mais precisos para dados ausentes e, consequen-
temente, permitiu estimar modelos de virtualização com maior acurácia. A técnica que
utiliza SPLINE não obteve a regularidade para todos os experimentos executados, porém
é uma técnica indicada para os casos em que são possı́veis a aplicação de um método de
interpolação de dados. Já a técnica LOCF é indicada para os cenários onde a construção
dos dados de substituição não são viáveis e a utilização do último termo é uma ação com
custos de operação reduzida.

Por fim, conclui-se que as técnicas de substituição de dados ausentes foram im-
portantes para estimar valores que não foram corretamente monitorados, aumentando
a acurácia na estimação de máquinas virtuais, reduzindo custos com a quantidade de
máquinas virtuais e o número de processadores necessários para atender as requisições
dos usuários e diminuição do número de contratos não atendidos.
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Demis Gomes1,Nichene Verçosa1, Victor Medeiros1, Glauco Gonçalves1
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Abstract. Virtual desktops platforms aim to centralize computing resources in
a Cloud and allow users to access these resources through terminals. Such
platforms can be a scalable and efficient solution for private clouds by redu-
cing energy consumption and operating costs. We propose a platform that me-
ets these requirements and is based on virtualized sessions, low-cost terminals,
open-source software and cloud management algorithms. Finally, we conducted
automatized experiments on the proposed platform, simulating a use case of the
system, hence demonstrating the low memory consumption caused by the use of
virtualised sessions and the high variation of network consumption and CPU.

Resumo. Plataformas de áreas de trabalho virtuais buscam centralizar os re-
cursos computacionais em uma Nuvem, permitindo o acesso do usuário por
meio de terminais. Tais plataformas podem ser uma solução escalável e efici-
ente para nuvens privadas, reduzindo o consumo de energia elétrica e dos custos
operacionais. Propomos uma plataforma visando atender à estes requisitos ba-
seada em sessões virtualizadas, terminais de baixo custo, software open-source
e algoritmos de gerenciamento da Nuvem. Por último, realizamos experimentos
com a plataforma proposta, simulando um caso de uso do sistema, demons-
trando o baixo consumo de memória causado pelo uso de sessões virtualizadas
e a alta variação do consumo de rede e de CPU.

1. Introdução
Computadores convencionais ainda são a escolha mais comum em redes privadas de pe-
queno e médio porte, como laboratórios de informática, departamentos, pequenas em-
presas e callcenters. Nestes ambientes, porém, as atividades realizadas pelos usuários
tendem a ser homogêneas, isto é, esses executam um conjunto previsı́vel de aplicações
na maior parte do tempo em que utilizam seu computador. Contudo, a padrão de uso
de aplicações neste tipo de ambiente implicam em uma maior ociosidade dos recursos
dos computadores quando comparado a outros cenários, sugerindo que o compartilha-
mento desses recursos computacionais potencializaria menor consumo de energia elétrica
e diminuição dos custos.

Tal nı́vel de compartilhamento de recursos pode ser alcançado por meio do con-
ceito de área de trabalho remota, que prega a execução da área de trabalho, com aplicações
e arquivos do usuário em um servidor remoto. A área de trabalho seria apenas mostrada
ao usuário na tela de seu dispositivo. O controle da área de trabalho é feito pelos dispo-
sitivos de entrada, como mouse, tela de toque e teclado. Com o emprego deste conceito,
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os dispositivos teriam a única função de acessar o servidor, tendo a possibilidade de ad-
quirir equipamentos de menor capacidade computacional e menor consumo de energia
elétrica, reduzindo o custo global da infraestrutura. Uma destas opções são os thin clients
[Deboosere et al. 2012], dispositivos que têm apenas a função de acessar o servidor re-
moto, possibilitando reduzir o consumo de energia elétrica em cerca de 80% em relação
aos computadores convencionais [Dasilva et al. 2012].

O conceito de área de trabalho remota também pode ser associado à Computação
em Nuvem, oferecendo benefı́cios como escalabilidade, disponibilidade e gerenciamento
simples. A Nuvem também pode auxiliar a reduzir os custos. Pesquisadores estima-
ram uma redução de 42% nos custos de operação caso universidades utilizassem a Nu-
vem em vez de adquirir computadores convencionais[Chandra and Borah 2012]. Desta
forma, a área de trabalho remota busca prover uma redução de custos de implantação e de
operação, reduzindo o tempo de instalação e atualização de novos softwares uma vez que
o controle é centralizado, além de escalar o sistema conforme a demanda dos usuários.

Plataformas para acesso à áreas de trabalho virtuais remotas são consideradas
um objeto de estudo tanto no aspecto conceitual quanto de sua implementação. Den-
tre os trabalhos que implementaram uma solução de plataforma de áreas de trabalho vir-
tuais de acesso remoto, podemos destacar [Tuminauskas et al. 2012], [Yoo et al. 2012],
[Junior et al. 2004] e [De Bona et al. 2008], indicando um interesse acadêmico e comer-
cial em soluções baseadas na migração das áreas de trabalho do computador local para
um servidor remoto. Para prover uma solução ainda mais eficaz, porém, é necessário
verificar quais os fatores mais importantes para a criação desta plataforma, os softwares
mais adequados para a realização desta tarefa e os possı́veis gargalos de desempenho que
podem ocorrer. Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma solução eficiente,
escalável e robusta de uma plataforma de áreas de trabalho virtual para nuvens privadas
baseada em virtualização, uso de software livre e de ferramentas de gerenciamento de re-
cursos computacionais e usuários. A partir de experimentos, também buscamos entender
em que pontos a plataforma deve ser melhorada e, por meio de experimentos, mostramos
o comportamento do sistema em diferentes condições de uso.

O artigo está dividido em cinco Seções. A segunda Seção discorre sobre os traba-
lhos relacionados que contribuı́ram para a motivação dos objetivos deste artigo. A Seção 3
apresenta a plataforma, discutindo os motivos que levaram a propô-la, suas caracterı́sticas
e funcionalidades, além de discutirmos o protótipo implementado, justificando os compo-
nentes de hardware e software escolhidos. A Seção 4 apresenta os experimentos de carga
no sistema. Na última seção, concluı́mos o artigo e propomos futuros desenvolvimentos
desta pesquisa.

2. Trabalhos relacionados

A utilização do conceito de área de trabalho remota remonta ao uso dos servidores de
acesso remoto. Neste sentido, pode-se destacar iniciativas como o projeto Servidor de
Estações de Trabalho [Junior et al. 2004] desenvolvido pela UFPA. O principal objetivo
do projeto foi reduzir os custos com laboratórios de informática educacionais centrali-
zando as atividades e aplicações do usuário em um servidor. Os computadores dos alunos
teriam apenas a função de enviar os comandos através do teclado e do mouse e recebiam
a área de trabalho, visualizando-a em seus monitores. O projeto utilizou computadores
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convencionais obsoletos e sem HD como terminais, pois na época eram mais baratos que
os thin clients, dispositivos especı́ficos para acesso remoto. Ainda no contexto brasi-
leiro e utilizando tecnologias similares, pode-se relatar a aplicação desenvolvida no Pa-
raná, no projeto chamado Paraná Digital [Schmelzer et al. 2011]. Este projeto, liderado
pela UFPR, teve como objetivo informatizar as escolas do estado através da criação de
uma rede de alta velocidade interligando as escolas; do emprego de computadores multi-
terminais (cerca de 4 terminais por CPU) para criação de laboratórios; e da utilização do
Linux Educacional como sistema operacional padrão da solução, ajudando a reduzir cus-
tos de software proprietários. Cerca de 2100 escolas do estado participaram do projeto
[De Bona et al. 2008].

Contudo, essas iniciativas se mostram limitadas quanto à escalabilidade e gerência
de recursos fı́sicos. Para alcançar tais propriedades faz-se necessário o uso da conceitos
e ferramentas da virtualização e computação em nuvem. Neste sentido, a experiência na
universidade Kaunas na Lituânia envolveu a virtualização de toda a infraestrutura com-
putacional da universidade [Tuminauskas et al. 2012]. Nesta solução utilizou-se software
Microsoft para hospedar máquinas virtuais em servidores que poderiam ser acessados a
partir do site da universidade. Esta solução atendeu inclusive questões especı́ficas como a
possibilidade de executar aplicações antigas em sistemas operacionais mais recentes, vir-
tualizando a aplicação com o sistema operacional compatı́vel correspondente. Os pesqui-
sadores apontaram como benefı́cios do sistema a atualização rápida e simples do software
e a escalabilidade. Como problema, os autores mencionaram a falta de um gerenciamento
eficiente de falhas, pois uma falha no servidor faria com que as máquinas virtuais hospe-
dadas nele ficassem inacessı́veis, afetando a satisfação do usuário.

Uma experiência semelhante também foi implantada em um hospital de Seul
[Yoo et al. 2012]. Por meio da solução, pacientes e seus familiares acessam prontuários,
exames de raios-x e informações sobre medicamentos através de tablets, diretamente dos
servidores do hospital. Segundo os autores, os médicos, apesar da falta de afinidade
com a tecnologia, acessaram e aprovaram o sistema. Futuramente, hospitais de menor
porte tecnológico podem utilizar uma infraestrutura mais simples que permita o acesso
de prontuários e exames de pacientes através do histórico armazenado no hospital, au-
xiliando os médicos a realizarem um acompanhamento mais detalhado do paciente. Os
pacientes e seus familiares podem acessar exames de maneira mais simples, evitando a
burocracia.

Nossa proposta tem como objetivo utilizar a virtualização de servidores para me-
lhorar a escalabilidade, elasticidade e tolerância à falhas, algo que os trabalhos implemen-
tados em [Junior et al. 2004] e [Schmelzer et al. 2011] não utilizaram, e um baixo custo
de implantação e manutenção com o uso de software livre, diferentemente dos trabalhos
de [Tuminauskas et al. 2012] e [Yoo et al. 2012].

3. Plataforma proposta

Nesta Seção iremos inicialmente apresentar a plataforma de modo conceitual, definindo
a arquitetura do sistema. Em seguida, detalharemos a criação do protótipo baseado na
arquitetura proposta, informando quais componentes de hardware e software foram utili-
zados em cada camada.
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3.1. Apresentação da plataforma

Uma plataforma de área de trabalho remota precisa prover requisitos como escalabilidade,
redundância, disponibilidade, tolerância à falhas, administração facilitada e execução re-
mota de aplicações. Tais requisitos podem ser atendidos de forma eficiente com o auxı́lio
da virtualização, de conceitos relacionados à gerência da Nuvem e de algoritmos com o
intuito de utilizar os recursos da Nuvem economizando energia. A virtualização, aliada
a gerência da Nuvem, facilita a administração do sistema permitindo a geração de cópias
de servidores virtuais e o fácil armazenamento dos estados das máquinas virtuais (Virtual
Machines - VMs). O servidor virtual que hospeda a área de trabalho do usuário é cha-
mado de servidor de aplicações. Este servidor tem a função de executar a área de trabalho
e as aplicações do usuário. Na plataforma, vários deles são utilizados em conjunto para
prover uma melhor qualidade de experiência ao usuário.

Um importante aspecto na especificação de uma plataforma de área de trabalho
remota é a escolha da forma de virtualização da área de trabalho. Neste caso, há duas
opções: sessão virtualizada e VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Na sessão virtua-
lizada, um servidor permite o acesso de vários usuários a partir de sessões remotas no
sistema operacional. Uma vez que cada servidor é uma VM, esta VM é portanto compar-
tilhada entre diversos usuários. Na VDI, há a criação de uma máquina virtual para cada
usuário, ou seja, cada usuário tem total domı́nio sobre sua VM [Dernbecher et al. 2013].

Em nosso cenário, escolhemos a sessão virtualizada devido a fatores como desem-
penho e gerenciamento. As sessões fazem melhor uso dos recursos dos servidores e são
mais fáceis de gerenciar [Shabaitah 2014], pois aplicações podem ser instaladas apenas
uma vez no servidor de aplicações designado, estando disponı́vel para todos assim que
instalada. Na VDI, tal tarefa é feita de modo mais complexa. Uma solução seria criar
uma imagem raiz de uma VM e imagens filhas que herdam as configurações da raiz e
são distribuı́das para os clientes. Quando uma mudança é feita na raiz, deve-se atualizar
todas as imagens filhas dos clientes. A implementação de uma solução de área de tra-
balho remota utilizando sessões também é mais simples, uma vez que menos etapas são
necessárias para a instalação de todos os componentes requeridos em relação à VDI. O
menor consumo de recursos computacionais - que potencializa o menor consumo de ener-
gia elétrica - e a simplicidade provida por esta abordagem são aspectos que se adequam
a cenários que contém usuários de comportamento homogêneo, mantendo a linha inicial
da nossa proposta.

A VDI tem benefı́cios como um maior nı́vel de customização da área de trabalho,
em que até mesmo parâmetros do sistema operacional podem ser ajustados para se ade-
quar às necessidades de um usuário, e a maior disponibilidade de ferramentas de gerência
de VMs na nuvem [Endo et al. 2010]. A Tabela 1 resume as principais caracterı́sticas das
duas formas de virtualização de áreas de trabalho.

A arquitetura proposta neste trabalho é mostrada na Figura 1. Por meio dessa
arquitetura pretende-se permitir que os clientes tenham acesso às caracterı́sticas operaci-
onais do sistema, através de um conjunto de serviços gerenciados na nuvem. Os serviços
serão detalhados a seguir.

O terminal, também chamado de cliente, é um dispositivo que acessa o servidor e
mostra ao usuário apenas a tela de sua área de trabalho. Esse dispositivo tem a função de
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Caracterı́sticas VDI Sessão
Consumo de recursos Maior Menor
Custo Maior Menor
Administração Mais complexa Mais simples
Disponibilidade de ferramentas Maior Menor
Customização do usuário Melhor Pior

Tabela 1: Comparação entre VDI e sessão virtualizada

Figura 1: Arquitetura da plataforma

enviar ao servidor por meio de protocolos especı́ficos, os comandos referentes as ações do
usuário, que são recebidas através da interação do usuário com os dispositivos de entrada
como mouse, tela de toque e teclado. Opções como os thin clients são criadas especifi-
camente para o acesso remoto à servidores, com baixo custo de aquisição e de consumo
de energia e com a única função de acessar servidores remotos através de protocolos de
acesso. Contudo, dispositivos como smartphones e tablets podem ser utilizados comple-
mentarmente.

O Serviço de Desktop Virtual é o principal serviço do sistema, que oferece uma
área de trabalho virtual hospedada em uma máquina virtual na plataforma. Este serviço
transmite a tela remotamente do servidor ao terminal, através de protocolos de acesso es-
pecı́ficos. Tais protocolos podem ser classificados de duas maneiras distintas: protocolos
baseados em objetos e protocolos baseados em pixels.

No primeiro caso, cada aplicação executando na VM envia requisições para que
o dispositivo desenhe objetos gráficos como botões, barras de rolagem e outros, direta-
mente na tela do usuário. A principal vantagem desta abordagem é o baixo consumo da
capacidade da rede já que as requisições enviadas são simples indicações de posição na
tela. Entretanto, o dispositivo do usuário precisa ser mais robusto em termos de software
e hardware, uma vez que é preciso uma conversão rápida dos comandos recebidos da
aplicação em telas para o usuário. X111, RDP (Remote Desktop Protocol)2 e HDX3 são
exemplos de protocolos que compartilham esta caracterı́stica.

Os protocolos baseados em pixels enviam imagens da área de trabalho de um
servidor para um cliente, como se o sistema operacional enviasse capturas de tela ao dis-

1RFC X11 - https://tools.ietf.org/html/rfc1198
2RFC RDP - https://tools.ietf.org/html/rfc1151
3Citrix HDX - https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en us/documents/products-solutions/citrix-hdx-technologies.pdf
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positivo do usuário. Por depender da qualidade da imagem e enviar sucessivas imagens,
esta transmissão requer boa capacidade de rede. Contudo, o cliente não precisa possuir
um hardware ou software tão robusto, pois não é necessário converter requisições como
no exemplo anterior. PCoIP (Personal Computer-over-Internet Protocol)4 e RFB (Remote
Framebuffer)5 são alguns exemplos de protocolos deste tipo. A plataforma deve se adap-
tar com a conexão de rede do usuário, transmitindo a tela com protocolos mais robustos
quando a conexão estiver estável e com alta largura de banda, e utilizar protocolos mais le-
ves nos momentos em que a conexão estiver congestionada. Assim, utilizando protocolos
mais leves, a latência é diminuı́da quando a conexão estiver congestionada, melhorando a
experiência do usuário uma vez que a conexão cliente-servidor depende da qualidade da
rede.

O Serviço de Administração consiste na gerência de usuários de modo simples e
centralizado, a fim de viabilizar o controle dos administradores do sistema. A gerência de
usuários se caracteriza pela criação, edição e remoção de usuários. Deste modo, os ad-
ministradores do sistema podem gerenciar usuários em um único local, evitando o traba-
lho repetitivo de criar, editar ou remover usuários em cada computador da infraestrutura.
Além disso, o administrador pode atribuir uma polı́tica de uso do sistema que inclui per-
missões especı́ficas para grupos de usuários, provendo acesso a arquivos, sites, aplicações
ou diretórios apenas para determinados grupos. A gerência de servidores virtuais também
é necessária para criar servidores de determinadas configurações de CPU, memória e ar-
mazenamento de forma facilitada.

O Serviço de Boot Remoto compreende a entrega do IP aos terminais menos ca-
pazes por meio do DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), o boot remoto que
geralmente ocorre através do protocolo PXE[Cruz et al. 2010](Preboot Execution Envi-
ronment) e a escolha de qual dispositivo os recursos serão utilizados, ou seja, se o termi-
nal utilizará seus recursos ou apenas acessará o servidor. O PXE carrega uma imagem
de inicialização do sistema que é armazenada no terminal, e dependendo da capacidade
do terminal e dos recursos disponı́veis no servidor, esta imagem de inicialização pode ser
apenas um boot mı́nimo, com o terminal acessando o servidor após a autenticação, ou um
boot de um sistema operacional mais completo, no qual o terminal utiliza os seus recur-
sos para executar o sistema, com a plataforma gerenciando os arquivos e as aplicações do
usuário.

A gerência da nuvem tem as funções de balanceamento de carga, migração e
eficiência de consumo de energia. Em uma plataforma de consumo eficiente de recur-
sos, é necessário a utilização de algoritmos adequados para estas funções a fim de manter
um bom desempenho do sistema e utilizar a capacidade dos servidores fı́sicos de maneira
mais eficiente. O balanceamento de carga([Gonçalves et al. 2013],[Palhares et al. 2014])
permite que cada usuário possa ser alocado a um servidor mais ocioso, oferecendo melhor
desempenho. Caso um novo servidor virtual seja necessário, um algoritmo pode verifi-
car os servidores menos carregados para que a VM seja alocada. O consumo de energia
pode ser reduzido caso a plataforma execute algoritmos de consolidação que percebam
a possibilidade de desligamento automático de um servidor fı́sico ocioso sem perda de
desempenho [Deboosere et al. 2012]. Neste caso, as VMs contidas neste servidor seriam
migradas para servidores ociosos.

4Teradici PCoIP - http://www.teradici.com/pcoip-technology
5RFC RFB - https://tools.ietf.org/rfc/rfc6143.txt
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A virtualização auxilia a escalabilidade, a administração e o backup dos dados,
uma vez que máquinas virtuais de diferentes configurações são criadas rapidamente e
podem ter seu estado salvo a qualquer momento. A flexibilidade proporcionada pela
virtualização também permite que usuários acessem diferentes tipos de sistemas opera-
cionais em diferentes configurações de RAM, CPU e capacidade de HD. Os usuários
podem acessar o seu desktop na Nuvem através de uma máquina virtual dedicada a ele ou
em uma sessão remota em um servidor virtual. O hypervisor, ou VMM (Virtual Machine
Monitor), é a camada que se situa entre o hardware e a máquina virtual, alocando recursos
da VM no hardware. O hypervisor tem funções como ligar, desligar e reiniciar máquinas,
além de salvar o estado atual da máquina virtual (snapshot) e clonar máquinas virtuais.

A plataforma deve prover um sistema eficiente e escalável para o armazenamento
das imagens das máquinas virtuais e dos dados dos usuários. A utilização de um backup
dos dados, que pode ser em outro sistema externo à plataforma, é essencial para a re-
dundância de dados caso um servidor falhe, impedindo que o usuário tenha seus arquivos
e aplicações perdidas. A taxa de I/O (entrada/saı́da) de disco deve ser alta neste serviço,
pois o armazenamento é um dos principais pontos de gargalo de um sistema de acesso
remoto [Kibe et al. 2011].

Por último, os servidores e dispositivos de rede correspondem aos equipamentos
fı́sicos que hospedam os serviços. Os servidores estarão conectados por switches e rote-
adores, e nestes servidores serão executados programas de gerenciamento e compartilha-
mento de recursos. Como os servidores fı́sicos hospedarão servidores virtuais através dos
hypervisors, técnicas de otimização dos hypervisors devem ser realizadas a fim de mitigar
a perda de desempenho causada pelo uso de máquinas virtuais, algo que sobrecarrega o
hardware.

3.2. Protótipo

A Figura 2 define os componentes de hardware e software a serem utilizados em cada
camada definida na Subseção 3.1.

Figura 2: Protótipo

O terminal adotado para concepção do protótipo foi a placa Raspberry Pi. Tal
placa foi escolhida devido a sua alta adaptabilidade como thin client, ao mesmo passo
que se encontra atualmente como uma das opções mais baratas de implementação entre
outros thin clients. A terceira edição da placa, chamada Rasberry Pi 2, foi lançada em
fevereiro de 2015 e conta com um processador de quatro núcleos de 900 MHz e 1GB
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de memória RAM. O sistema operacional utilizado foi o Raspbian, sistema operacional
oficial da Raspberry Pi Foundation 6, que possui simples implementação e versatilidade.

Em termos de desktop virtual, o LTSP Cluster7 foi utilizado para a comunicação
entre clientes e servidores com o protocolo de acesso X11. Na documentação da ferra-
menta, é indicada a criação de quatro servidores: Root Server, Cluster Control Server,
Load Balancer Server e Application Server. O Root Server tem a função de ser o servi-
dor DHCP e armazenar a imagem mı́nima de inicialização enviada ao cliente utilizando o
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)8. O Cluster Control configura o LTSP Cluster, ofe-
recendo uma interface web para facilitar a administração de toda a infraestrutura, além de
criar o arquivo com a configuração necessária para o cliente iniciar, contendo informações
como o Application Server definido para o usuário, linguagem do sistema e do teclado.
O Load Balancer verifica qual Application Server está em melhores condições de aten-
der as requisições do próximo cliente, verificando status de memória e CPU de todos os
Application Servers. O Application Server é responsável por executar as aplicações dos
usuários. O número de Application Servers pode crescer a partir da demanda desejada.

A princı́pio, mantivemos a configuração padrão do LTSP Cluster com quatro servi-
dores, fazendo do Cluster Control Server o servidor LDAP (Lightweight Directory Acess
Protocol)9 para a autenticação, criação e remoção de usuários de maneira centralizada.
Apesar da possibilidade de criarmos vários Application Servers no Serviço de Desktop
Virtual, em nossa avaliação iremos utilizar apenas um Application Server para medir o
impacto dos clientes neste servidor. Neste caso de apenas um único Application Server,
foi verificado que a melhor utilização da máquina que hospeda tais servidores virtuais se-
ria concretizada através da diminuição da quantidade de servidores. Desta forma, agrega-
mos os serviços oferecidos pelo Cluster Control e o Load Balancer junto ao Root Server.
Destaca-se que esta alteração só deve ser efetuada para a conformação com poucas uni-
dades de Application Server, como ocorre em nossa avaliação. No cenário com número
significativo de Application Servers, a melhor utilização dos recursos se dá através da
recomendação original da documentação do LTSP cluster. Deste modo, em nossa arqui-
tetura, o Serviço de Administração é feito pelo LDAP em conjunto com o Cluster Control,
enquanto que o Serviço de Boot Remoto é atribuı́do ao Root Server.

Como gerenciador de nuvem é recomendado a utilização do OpenStack10. O
OpenStack é um sistema operacional em nuvem dividido em três componentes: Compute,
Networking e Storage. A gerência é feita por meio do Dashboard através de uma inter-
face web, facilitando a automatização de vários processos e possibilitando a construção
de ferramentas para gerenciar os recursos. O OpenStack Compute provê e gerencia re-
des de máquinas virtuais escaláveis e elásticas. O Networking é um sistema para o ge-
renciamento de redes e endereços IP. O Storage permite armazenamento com requisitos
diferentes e bastante desempenho, inclusive em cluster.

Os servidores virtuais são hospedados através do KVM (Kernel-based Virtual
Machine), que é um módulo do kernel do Linux que permite a virtualização com-
pleta na arquitetura x86. O KVM ao contrário de outros hypervisors, concentra-se na

6Raspbian for Raspberry Pi - https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
7LTSP-Cluster - https://www.ltsp-cluster.org/
8RFC TFTP - https://www.ietf.org/rfc/rfc1350.txt
9RFC LDAP - https://tools.ietf.org/html/rfc4511

10OpenStack - https://www.openstack.org/
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implementação de gestão do hóspede da virtualização, permitindo que o kernel do Linux
opere como o hypervisor [Opsahl 2013]. A comunicação do OpenStack com o KVM
é direta, mantendo a coesão entre os componentes da plataforma. Em estudos prévios,
([Gomes et al. 2015]), pudemos corroborar os resultados de [Opsahl 2013], observando
que, para ambientes de áreas de trabalhos virtuais, o KVM apresentou melhor hypervisor
desempenho em termos de CPU e por isto foi selecionado para a plataforma.

4. Experimentos de avaliação de carga
Os experimentos realizados neste trabalho avaliam apenas o serviço que é núcleo da pla-
taforma proposta: o serviço de áreas de trabalho virtuais. A avaliação conduzidas foca
na medição do desempenho de um único Application Server, por isso o ambiente de
avaliação utilizado não conta com o uso do OpenStack. A função de servidor de ar-
quivos foi executada pelo NFS (Network File System), que tem como propósito montar
o diretório básico do usuário (/home) no Application Server. O NFS foi utilizado neste
ambiente de teste pela sua simplicidade. Com relação à infraestrutura computacional, a
parcela referente à rede necessita de duas interfaces distintas, uma para a gerência e outra
para a aplicação. A interface de rede de gerência é o meio pelo qual o sistema operacional
e o LTSP Cluster se comunicam. Já a interface de rede de aplicação contém o tráfego
entre os desktop virtuais e os clientes.

Para a realização dos experimentos são definidos dois tipos de clientes, baseado
em [Shabaitah 2014]: leve e pesado. A categorização dos perfis foi baseada nas aplicações
que um usuário tı́pico da categoria utiliza e na carga que exerce no servidor. O cliente do
tipo leve acessa dois sites no Mozilla Firefox, executa o LibreOffice Writer, escreve um
parágrafo de três linhas em um novo documento, abre uma nova planilha no LibreOffice
Calc, edita catorze células e abre sua pasta home. O cliente pesado acessa um site no
Firefox, abre um arquivo de 1,2 MB no LibreOffice Writer e edita um parágrafo de três
linhas, abre uma planilha de 256 KB e edita catorze células, abre uma apresentação de
700 KB, acessa outro site, executa o gcalctool e abre um documento PDF de 3,2 MB.

A ação dos clientes de cada tipo é automatizada por meio de uma ferramenta de
emulação de clientes desenvolvida exclusivamente para este trabalho. A carga no servidor
é medida pelo software dstat, ferramenta que captura o estado do sistema por meio de
diferentes métricas que são analisadas após a execução do experimento. Como métricas,
são coletados o consumo de memória, a ocupação de CPU e a vazão de dados de saı́da e
entrada do servidor de áreas de trabalho.

Para analisar a carga no servidor com o aumento do número de terminais, execu-
tamos experimentos em um computador de 64 GB de RAM, com dois processadores Intel
Xeon de 6 cores cada e frequência de 2.40 GHz e sistema operacional Linux Debian. Nele
são executadas diversas máquinas virtuais, divididas em clientes e servidores virtualiza-
dos através do hypervisor KVM. Os terminais são emulados por meio de VMs com 256
MB de RAM, e 1 CPU virtual (vCPU). O Root Server possui 2 GB de RAM, e 4 vCPUs,
enquanto que o Application Server possui 20 GB de RAM e 20 CPUs virtuais. Ambos os
servidores executam o Ubuntu 12.04. O Root Server é configurado com o LDAP e o NFS
para operações de autenticação e armazenamento, respectivamente.

As VMs que emulam os terminais se comunicam com os servidores através de
uma bridge virtual, executam o boot remoto através do PXE, recebem a imagem de
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inicialização do sistema do Root Server e executam suas aplicações no Application Ser-
ver, como mostra a Figura 3. Nosso experimento executa os clientes leves e pesados e
utiliza dois fatores: o número de terminais, variando entre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e
40 terminais, e a porcentagem de clientes do tipo pesado que varia entre 0%, 25%, 50%,
75% e 100%. Um experimento é realizado a partir da junção destes parâmetros, e cada
experimento é realizado cinco vezes.

Figura 3: Ambiente de execução dos experimentos na máquina fı́sica de 64 GB de RAM e dois pro-
cessadores Xeon de 6 cores. A estrutura foi virtualizada no hypervisor KVM.

Em relação ao consumo de memória, como mostra a Figura 4, o crescimento do
uso deste recurso apresenta um comportamento linear com o número e o tipo dos cientes.
Neste caso, o sistema com 40 máquinas executando todos os clientes pesados utiliza no
máximo pouco mais de 80% da memória do Application Server, cerca de 17 GB. Aqui
deve-se destacar uma das vantagens do emprego de sessões virtualizadas frente ao VDI.
Trabalhos anteriores mostram que cada cliente em um sistema de VDI aloca entre 0,5 GB
e 2,5 GB de memória ([Jo and Egger 2013], [Uehara 2014], [Tuminauskas et al. 2012]),
assim um ambiente utilizando VDI para o atendimento de 40 clientes teria um consumo
de memória entre 20 e 100 GB, mais alto do que no ambiente utilizando sessões. Além
disso, o consumo de 80% no Application Server indica que, mesmo com 40 clientes
pesados, o servidor provavelmente não sofrerá gargalos de desempenho em relação ao
consumo de memória, uma vez que é recomendado que o sistema atenda às requisições
sem gargalos de desempenho quando o consumo máximo de memória situa-se entre 70%
e 80% [Shabaitah 2014].

Na taxa de dados enviados e recebidos da rede, verificamos os valores máximos e
o 75 percentil. A taxa de saı́da de dados de rede geralmente corresponde a transferência da
tela do usuário do servidor ao terminal e a comunicação entre Root Server e Application
Server para a sincronização do NFS, enquanto que os dados de entrada são relacionados
a comunicação com o Root Server para a sincronização do NFS e os comandos enviados
pelos clientes. Como mostra a Figura 5(a), os valores máximos de entrada chegam a ficar
entre 300 e 400 Mbps, e a taxa de saı́da fica em torno de 900 Mbps. Apesar destes valores,
o 75 percentil (Figura 5(b)) mostra que todos os valores estão abaixo dos 100 Mbps, ou
seja, em 75% do tempo, os valores ficaram abaixo dos 100 Mbps, tornando viável a
solução quando os clientes estão em redes Fast-Ethernet, de 100 Mbps. A interface de
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Figura 4: Consumo máximo de memória dos experimentos realizados

rede do Application Server, porém, deve ser Gigabit, para comportar os picos dos valores
das amostras e a alta comunicação entre Root e Application Server.

(a) (b)

Figura 5: Consumo de rede máximo no quartil 0.75

Em relação ao consumo de CPU, diferentes análises foram feitas devido a variabi-
lidade destes dados. A análise dos valores foi realizada com base no pico sustentado. Esta
análise consiste em reter apenas os valores das amostras que ultrapassaram um limiar por
um determinado perı́odo de tempo. No nosso caso, fixamos o limiar em 95%, pois neste
valor de consumo de CPU o Application Server não responde, levando o usuário a esperar
o consumo diminuir para prosseguir com suas ações. A partir de [Tolia et al. 2006], o
qual apresenta estudos do impacto do tempo de resposta de ações de usuários, é relatado
que uma aplicação torna-se inutilizável quando o tempo de resposta é maior que cinco
segundos. Desta forma, o gráfico da Figura 6 é preenchido com o tempo durante o qual a
ocupação de CPU ultrapassou 95% por 5 segundos ou mais.

Analisamos o impacto gerado pela variação da porcentagem de clientes leves e
pesados. O gráfico na Figura 6 mostra que, até 25 clientes, o sistema mostrou-se res-
ponsivo na maior parte do tempo, com apenas 2% do tempo não responsivo. A partir de
30 clientes, os resultados demonstram que houve aumentos significativos, principalmente
nos casos em que os clientes do tipo pesado são maioria - quando a porcentagem destes
clientes está em 75% ou 100%. Acreditamos que, quando a porcentagem acima do pico
sustentado com limiar 95% e com cinco ocorrências estiver em torno de 2% do tempo,
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o sistema ainda pode ser utilizável devido a baixa ocorrência destes valores. Acima de
2% a situação fica mais instável, levando os usuários a ficarem mais decepcionados com
o atraso de resposta da plataforma.

Figura 6: Porcentagem do tempo em que as amostras ficaram acima do pico sustentado

Como esperado, nossos experimentos demonstraram que os clientes pesados utili-
zam mais CPU do que os leves. Seguindo nossa abordagem de que o sistema é utilizável
quando as amostras acima do pico sustentado estão em torno dos 2%, o sistema oferece
um desempenho aceitável quando o número de clientes leves é 30 e o de clientes pesados
é 25. Desta forma, a plataforma pode se adaptar com relação ao número de clientes de
cada tipo, criando um novo Application Server e disponibilizando-o no sistema a partir
da demanda. Com 40 clientes pesados, o servidor não respondeu durante 12% do perı́odo
de execução, tempo considerado alto.

O consumo de CPU não se comportou de forma esperada em todos os casos, como
por exemplo, no caso com 25% dos clientes pesados, há uma queda de consumo de CPU
mesmo com o aumento de 35 para 40 clientes, e, no caso com 40 clientes, o consumo
de CPU com todos os clientes leves (0%) é maior do que com 25% ou 50% de clientes
pesados. Isto ocorre porque, os clientes leves concluem as atividades definidas na ferra-
menta de emulação de clientes entre 20% e 30% mais rápido do que os clientes pesados.
Desta forma, quando o número de clientes pesados é menor ou igual ao dos clientes leves,
na maioria das vezes, os clientes leves terminam o experimento primeiro e diminuem a
carga no sistema. Esta diminuição é menos aparente quando a maioria dos clientes são
pesados, pois esses geram maior carga no sistema. Além disso, estas variações também
são impactadas pela execução das VMs dos clientes na mesma máquina fı́sica dos servi-
dores virtuais. Diferentemente da memória, cujo isolamento entre VMs é forte, a CPU
é compartilhada entre elas. Desta forma, quanto mais clientes são executados, maior a
ocupação de CPU, aumentando e variando ainda mais o consumo deste recursos no Ap-
plication Server.

5. Conclusão
A plataforma de área de trabalho virtuais é uma alternativa para sistemas homogêneos,
nos quais os usuários executam tarefas semelhantes como em callcenters, laboratórios
de informática e pequenas empresas. A solução proposta visa melhorar a eficiência dos
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sistemas atuais, reduzindo os custos referentes à implantação e manutenção do sistema
com o emprego de terminais mais leves e a centralização das atividades na Nuvem, tor-
nando o gerenciamento de usuários e de máquinas mais simples e robusto. Algoritmos de
consolidação propostos pela academia podem ser utilizados na plataforma para reduzir o
consumo de energia, e o balanceamento de carga aliado a migração de máquinas virtuais é
uma abordagem fundamental para melhorar a experiência do usuário, evitando a má qua-
lidade do serviço causado por servidores sobrecarregados e migrando VMs de servidores
com alta carga de trabalho para servidores mais ociosos.

Analisamos os tipos de acesso dos clientes aos servidores e concluı́mos que a
melhor opção para nosso objetivo seria a sessão virtualizada. Realizamos experimentos
que verificavam a carga exercida em um serviço de áreas de trabalho virtuais em medições
com número variável de clientes, no qual observamos o alto consumo de CPU e sua grande
variação, a linearidade do consumo de memória e os picos de consumo de rede existentes.
Apesar da variabilidade dos dados de CPU, verificamos que em 12% do tempo, o sistema
fica inutilizável quando 40 clientes eram emulados, porém quando submetido à carga de
até 25 clientes, o tempo em que o sistema fica inutilizável é menor que 2%. Deste modo,
o sistema atenderia bem as requisições de 25 usuários com servidores de configuração
semelhantes ao do experimento.

Nos próximos trabalhos, pretendemos avaliar proceder uma análise minuciosa dos
tempos de execução de cada atividade dos clientes leve e pesado, com o intuito de le-
vantar aspectos de qualidade de experiência além dos aspectos de qualidade de serviço
apresentados. Além disso, pretendemos avaliar como configurações de hardware impac-
tam no sistema. Um exemplo de configuração que pode melhorar o desempenho desta
solução é o mapeamento de cores (”pinagem”), que permite associar cada core de uma
VM com um dado core fı́sico do processador. Desta forma, pode-se diminuir a latência de
comunicação entre processos da VM mapeando os cores virtuais em determinados cores
fı́sicos do processador que potencializem o uso de barramentos mais rápidos.
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Abstract. One of the main characteristics of cloud computing is elasticity, which
refers to the capacity of on-the-fly changing the number of resources to support
the execution of a task. One of the main challenges in this scope is how to mea-
sure its effectiveness, because of elasticity enables high performance computing
by reducing the application time, but an infeasible amount of resource and/or
energy can be paid to accomplish this. Particularly, the state-of-the-art does not
present an energy consumption model that fits a malleable number of resources,
but only a fixed and predefined number of them. In this context, this article pro-
poses an elastic energy consumption model called EME. The results revealed a
median accuracy of 97.15% when analyzing data from the model against real
energy consumption data. In addition, we also proposed an empirical energy
model, and evaluated both with AutoElastic, a middleware designed to provide
transparent elasticity for HPC applications. Our results provide a detailed pro-
file of how much energy is spent on each virtual machine (VM) configuration
allowing us to better manage the energy consumption.

Resumo. Uma das principais caracterı́sticas da computação em nuvem é a
elasticidade, que se refere à capacidade de alterar a quantidade de recursos
em tempo real a fim de otimizar a execução de uma tarefa. Um dos principais
desafios é como medir a sua eficácia. Utilizando elasticidade em aplicações
HPC é possı́vel reduzir o tempo de aplicação, mas consumindo uma grande
quantidade de recursos e/ou energia para concluir a tarefa. Particularmente,
observa-se que o estado da arte não apresenta um modelo de consumo de ener-
gia que contempla um número maleável de recursos, mas apenas um número
fixo e predefinido deles. Neste contexto, propõe-se um modelo de consumo de
energia elástico chamado EME. Os resultados revelaram uma acurácia média
de 97,15% ao comparar os dados do modelo com os dados de consumo de ener-
gia real. Além disso, também é avaliado um modelo de energia empı́rico, ambos
utilizando AutoElastic, um middleware projetado para fornecer elasticidade de
forma transparente para aplicativos HPC. Os resultados fornecem um perfil de-
talhado de quanta energia é gasta em cada configuração de máquina virtual
(VM), o que permite uma melhor gerencia do consumo de energia.

1. Introdução
Uma das principais caracterı́sticas da computação em nuvem é a elasticidade, na qual
os usuários podem escalar seus recursos computacionais a qualquer momento, de acordo
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com a demanda ou o tempo de resposta desejado [Lorido-Botran et al. 2014]. Consi-
derando uma aplicação paralela de longa execução, um usuário pode querer aumentar
o número de instâncias para tentar reduzir o tempo de conclusão da tarefa. Logica-
mente, o sucesso deste processo vai depender tanto do grão quanto da modelagem da
aplicação. Por outro lado, se a tarefa não escala de forma linear ou perto de uma forma
linear, e se o utilizador é flexı́vel com respeito ao tempo de conclusão, o número de
instâncias pode ser reduzida. Isso resulta em uma menor quantidade nós ⇥ horas, e por-
tanto, em um custo mais baixo e melhor uso da energia. Graças aos avanços na área
de virtualização [Petrides et al. 2012], a elasticidade em computação em nuvem pode ser
uma alternativa viável para obter economia de custo significativa quando comparado com
o método tradicional de manter uma infra-estrutura de TI baseada em cluster. Normal-
mente, neste último caso, há um dimensionamento para o uso de pico, sendo subutilizada
quando observamos toda a execução do aplicativo ou ainda, ao analisar o uso real da
infra-estrutura.

Elasticidade pode ser uma faca de dois gumes envolvendo desempenho e o con-
sumo de energia. Ambos são diretamente relacionados ao consumo de recursos, o que
também pode ajudar a medir a qualidade elasticidade. Embora elasticidade permita que
os aplicativos aloquem e liberem recursos de forma dinâmica, ajustando às demandas da
aplicação, estabelecer limites apropriados, medir o desempenho e consumo de energia
com precisão neste ambiente não são tarefas fáceis [Lorido-Botran et al. 2014]. Desta
forma, um utilizador pode conseguir um bom desempenho considerando o tempo para
executar a sua aplicação, mas utilizando uma grande quantidade de recursos, resultando
em um desperdı́cio de energia. A ideia de apenas obter um melhor desempenho da
aplicação com uma execução elástica, em alguns casos, não é suficiente para usuários e
administradores da nuvem. Os usuários acabam pagando por um maior número de recur-
sos, não efetivamente utilizados, de acordo com o paradigma pay-as-you-go. A medição
do consumo de energia de tais sistemas elásticos não é uma tarefa fácil. Muitos trabalhos
se concentram em medição e como estimar o consumo de energia em data centers, no
entanto, essas tarefas são desafios ao considerar sistemas elásticos.

Este artigo apresenta EME, que é um passo rumo a modelagem do consumo
de energia de aplicações HPC elásticas. O modelo leva em conta diversos indicadores,
tais como consumo de energia, consumo de recursos e desempenho, para fornecer uma
métrica de consumo de energia precisa para infraestruturas de nuvem. EME é capaz de
modelar o consumo de energia das aplicações mesmo sob diferentes cargas de trabalho
e mudanças na estrutura da nuvem (elasticidade). A contribuição cientı́fica do modelo
EME aparece é um conjunto de equações que fazem uso de parâmetros da infraestruturas
de nuvem elásticas retornando o consumo de energia de uma determinada aplicação de
forma detalhada. Além do modelo EME, está presente também um modelo energético
empı́rico. Este modelo apresenta o consumo de energia com base na alocação de recursos
ao longo do tempo, permitindo assim uma análise da correlação entre o provisionamento
de recursos e do consumo de energia.

Com o objetivo de analisar os dois modelos de energia que utiliza-se um trabalho
anterior chamado AutoElastic [Righi et al. 2015], um middleware elasticidade reativa que
gerencia recursos de nuvem de acordo com a demanda de um aplicativo HPC. EME foi in-
corporado como um plug-in para o AutoElastic, criando traços e armazenando o consumo
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de energia das aplicações em tempo de execução. Os resultados com uma aplicação de
uso intensivo de CPU, realizados em diferentes cenários e variando os valores dos limites
(thresholds) inferior e superior e com diferentes cargas de trabalho (Crescente, Decres-
cente, Constante e Onda). Os resultados, apontam EME como uma solução viável para
avaliar a qualidade da elasticidade, ou seja, a eficácia do middleware de elasticidade ao
observar o consumo de energia, alocação de recursos e métricas de desempenho.

O restante deste trabalho apresenta primeiramente os modelos de energia na
Seção 2, seguido da metodologia de avaliação utilizada na Seção 3, avaliação dos re-
sultados na Seção 4, trabalhos relacionados na Seção 5 e por fim a conclusão na Seção 6.

2. Modelos de Consumo de Energia para Ambientes de Nuvem com
Elasticidade

Esta seção apresenta dois modelos de consumo de energia: (i) EME, que é a principal
contribuição deste artigo; (ii) um modelo empı́rico de energia que explora a relação entre
consumo de energia e de recursos. Ambos levam em consideração a elasticidade hori-
zontal, onde VMs são adicionadas on-the-fly, ou removidas para dar suporte a execução
de uma aplicação HPC. Os modelos de energia são projetados para medir o consumo de
energia de sistemas homogêneos, ou seja, sistemas que usam o mesmo modelo para ins-
tanciar suas VMs e executam sobre uma mesma arquitetura de hardware. Por uma questão
de clareza, os modelos são apresentados em seções separadas, primeiramente o modelo
EME, seguido do modelo empı́rico.

2.1. EME: Modelo de Energia para Aplicações HPC em Nuvem com Elasticidade

Esta seção apresenta o modelo EME, um modelo de consumo de energia para extrair
dados sobre o consumo, explorando as relações entre o consumo de energia, consumo de
recursos e desempenho. O modelo apresentado leva em consideração uma das principais
caracterı́sticas da computação em nuvem, a elasticidade, onde a quantidade de recursos
muda durante o tempo de execução.

A implantação de sensores de corrente ou Wattı́metros pode ser caro se não for
feito no momento em que toda a infraestrutura (i.e., cluster ou data center) é insta-
lada, além de ser custosa tanto em questões financeiras como em tempo conforme a
infraestrutura cresce. Uma solução alternativa e menos dispendiosa é a utilização de
modelos de energia para estimar o consumo de componentes ou de um data center in-
teiro [Orgerie et al. 2014]. Bons modelos devem ser leves (em relação ao consumo de
recursos computacionais) e não interferir no consumo de energia que eles tentam estimar.
Tendo em vista estes requisitos, o modelo proposto explora dados de energia capturados
em um pequeno conjunto de nós, a fim de formular uma equação que estende os resulta-
dos para um conjunto arbitrário de nós homogêneos. Mais precisamente, a metodologia
utilizada é similar a de Luo et al. [Luo et al. 2013] que consiste em três etapas:

(i) Coletar amostras de uso de recursos, bem como o consumo de energia da máquina
utilizando um medidor de consumo. Neste caso, utilizou-se um medidor Minipa
ET-4090 que coletou mais de 8000 amostras usando uma carga composta que pode
consumir diversos tipos de recursos dos nós, a fim de representar aplicações reais
em ambiente de nuvem [Chen et al. 2014];
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(ii) Executar métodos de regressão para gerar o modelo de energia a ser utilizada poste-
riormente;

(iii) Testar o modelo em um conjunto diferente de dados, coletados com o medidor de
diferentes máquinas homogêneas, a fim de validar se o modelo representa correta-
mente o consumo de energia das demais máquinas.

A fim de analisar a precisão do modelo gerado foram coletados dados de
CPU, memória principal e consumo de energia instantâneos, aplicando posteriormente
PCR (Regressão de Componentes Principais) em mais de 8000 amostras obtidas a
partir de um único nó. Os dados recolhidos estão alinhados com estudos anterio-
res [Orgerie et al. 2014], que apresentam a CPU como o principal vilão do consumo de
energia. Após a geração deste modelo foi realizada a predição da mesma quantidade de
amostras de energia baseada em amostras coletadas de CPU e memória de outro nó com
mesma configuração de hardware. Comparando estas amostras geradas pela predição de
consumo, com as amostras coletadas com o medidor, obteve-se uma precisão média e
mediana de 97,15% e 97,72% respectivamente, como pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1. Comparativo do consumo instantâneo entre o consumo previsto e o
consumo medido.

Após a execução da aplicação, os dados de CPU e memória principal são utiliza-
dos como entrada no modelo gerado, a fim de se obter o consumo de energia instantânea,
medido em Watts (W ). A grande vantagem deste modelo é o fato de considerar a elas-
ticidade da nuvem, em outras palavras, o modelo leva em conta apenas o consumo de
energia dos recursos que foram efetivamente utilizados, e não o consumo total do data
center, ou um nó especı́fico. A quantidade de recursos alocados é coletada de todos os
nós durante o tempo de execução da aplicação, e através de um arquivo de log que in-
forma o intervalo de tempo que cada máquina é utilizada, apenas as amostras relativas
a execução da aplicação são consideradas para o cálculo do consumo de energia. Este
processamento de registro é executado post-mortem e permite uma análise mais precisa
do consumo de energia da aplicação, e não apenas o consumo de energia de toda a in-
fraestrutura. Este granularidade mais fina permite a utilização de funções de custo, por
exemplo, a fim de determinar a viabilidade da utilização da elasticidade em nuvem para
executar uma determinada aplicação.

O modelo de consumo também poderia ser empregado para avaliar os ambientes
de computação em nuvem heterogêneos, uma vez que é baseado em um modelo já con-
solidado [Orgerie et al. 2014] apresentado na Equação 1 onde ↵ representa um consumo
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de energia quando o nó está ocioso e � e � representam o consumo de energia variável
determinado pela quantidade de recursos utilizados (neste caso de CPU e de memória)
e retornando o consumo de energia instantâneo em Watts. A única adaptação necessária
para contemplar ambientes heterogêneos seria a criação de modelos de consumo de ener-
gia distintos para cada tipo de máquina presente no data center.

Para complementar esta análise, apresenta-se um conjunto de equações que per-
mitem o cálculo do consumo de energia em ambientes elásticos e também a quantidade
de energia gasta por um determinado número de nós. A Equação 2 resulta no consumo de
energia de uma máquina m de acordo com o valor de CPU e memória registrados em um
instante i, utilizando a Equação 1 como base. A Equação 3 é utilizada para calcular o con-
sumo total de energia de todas as máquinas alocadas em um instante t, ou seja, levando em
conta a elasticidade, retornando o consumo em Watts. A Equação 4 calcula o consumo de
energia total de um instante 0 a um instante t onde intervalos de tempo são calculados em
segundos e utilizando a Equação 3 mencionada anteriormente que já considera a questão
elasticidade, este cálculo resulta no consumo de energia em Joules (W ⇥ segundo). Fi-
nalmente, a Equação 5 apresenta o consumo de energia da aplicação quando utilizando
uma quantidade especı́fica de nós representados por z. Este cálculo resulta no consumo
total de energia, também representada em Joules, gasto quando utilizando esta quantidade
especı́fica de nós.

f(CPU, Memoria) = ↵ + � ⇥ CPU + � ⇥ Memoria (1)

MC(m, i) = f(CPU(m, i), Memoria(m, i)) (2)

ETC(t) =

MaquinaX

i=0

MC(i, t) ⇥ x

⇢
x = 0 se a máquina i não está ativa no instante t;
x = 1 se a máquina i está ativa no instante t.

(3)

TC(t) =
tX

i=0

ETC(i)
�

0  t  TempoTotalAplicacao (4)

NEC(z) =

TempoAppX

i=0

ETC(i)⇥y

⇢
y = 0 se no instante i o total de máquinas ativas 6= z;
y = 1 se no instante i o total de máquinas ativas = z.

(5)

2.2. Modelo de Energia Empı́rico

Para melhorar a reprodutibilidade dos resultados e fornecer uma maneira mais fácil de
medir a energia consumida durante a execução da aplicação, também está presente nesta
seção um modelo energético empı́rico que baseia-se na relação entre o consumo de ener-
gia e recursos [Orgerie et al. 2014]. Para tal, utiliza-se a Equação 6 para criar um ı́ndice
do uso de recursos, sendo i o número de máquinas virtuais e T (i) a quantidade de tempo
que o aplicativo foi executado com este conjunto de máquinas virtuais. Este modelo é
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similar ao modelo de cobrança utilizado por provedores de nuvem como Amazon AWS e
Microsoft Azure, onde é considerado o número de VMs em cada unidade de tempo, que
é normalmente definida como uma hora [Roloff et al. 2012].

EnergiaEmpirica =
nX

i=1

(i ⇥ T (i)) (6)

A Equação 6 apresenta como é calculada a energia empı́rica. Esta equação explora
a relação entre a alocação de recursos e o tempo quando se utiliza uma configuração par-
ticular. Portanto, a unidade de tempo depende da medida de T (i) (em minutos e segundos
ou milésimos de segundo, e assim por diante), entretanto, esta unidade de tempo não é
relevante para fins de comparação, desde que todas as execuções utilizem a mesma uni-
dade. Por exemplo, considerando um cenário com uma unidade de tempo em segundos
e um tempo de conclusão de aplicação de 1200 segundos, é possı́vel obter-se o seguinte
cálculo: 100 segundos (2 VMs), 200 segundos (4 VMs), 200 segundos (2 VMs), 200
segundos (4 VMs), 200 segundos (6 VMs), 200 segundos (4 VMs) e 100 segundos (2
VMs).

A estratégia de analisar o tempo de execução parcial sobre cada tamanho de in-
fraestrutura é relevante por duas razões: (i) para fins de comparação entre os diferentes
execuções com elasticidade habilitada; e (ii) investigar a relação entre as curvas de con-
sumo obtidas através do modelo EME e as obtidas com o modelo de energia empı́rica.

3. Metodologia de Avaliação
Esta seção apresenta os detalhes técnicos sobre como foi conduzida a avaliação dos mo-
delos. Primeiramente apresenta-se na subseção 3.1 a infra-estrutura e o cenário de teste,
e por fim, os padrões carga da aplicação na subseção 3.2.

3.1. Infraestrutura, Middleware de Elasticidade e Ambiente de Testes

Os experimentos foram conduzidos utilizando uma nuvem privada OpenNebula com 6 (1
FrontEnd e 5 nós) nós homogêneos. Cada nó possui um processador de 2,9 GHz dual-
core com 4 GB de memória RAM e uma rede de interconexão de 100 Mbps. Tanto o
modelo EME quanto o modelo de energia empı́rico foram desenvolvidos como plug-ins
para um middleware de elasticidade chamado AutoElastic [Righi et al. 2015]. AutoElas-
tic, funciona com elasticidade horizontal e reativa, fornecendo alocação e consolidação
de nós de computação e máquinas virtuais que executam uma aplicação paralela itera-
tiva [Righi et al. 2015]. AutoElastic usa a métrica CPU para fornecer elasticidade reativa
baseado em thresholds de forma transparente e sem esforço por parte do usuário, que
não precisa escrever regras de elasticidade para a reconfiguração de recursos. Neste caso
os thresholds utilizados foram 30 e 50 para os valores inferiores e 70 e 90 para os va-
lores superiores, considerados valores representativos de acordo com trabalhos anterio-
res [Righi et al. 2015].

3.2. Aplicação Paralela

A aplicação utilizada nos testes calcula a aproximação para a integral do polinômio f(x)
num intervalo fechado [a, b]. Para tal, foi implementado o método de Newton-Cotes para
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intervalos fechados conhecido como Regra dos Trapézios Repetida [Comanescu 2012].
A fórmula de Newton-Cotes pode ser útil se o valor do integrando é dada em pontos
igualmente espaçados.

A carga de trabalho recebida pelo processo mestre consiste em uma lista de
equações e seus parâmetros, enquanto o retorno é a mesma quantidade de valores de
integração numérica. Buscando analisar o impacto de diferentes configurações de th-
resholds na aplicação paralela com diferentes padrões de carga. Foram definidos quatro
padrões de carga: Constante, Crescente, Decrescente e Onda. Cargas sintéticas de traba-
lho foram escolhidas por serem consideradas uma forma representativa de avaliação de
elasticidade de nuvens computacionais [Islam et al. 2012]. A Figura 2 apresenta grafica-
mente uma representação de cada padrão de carga. O eixo x expressa a iteração (cada
iteração representa uma equação que será calculada, dividida e distribuı́da pelo processo
mestre), enquanto o eixo y representa a respectiva carga de processamento para aquela
iteração.
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Figura 2. Visão gráfica dos padrões de carga.

4. Avaliação dos Resultados
Para melhor compreensão a avaliação dos resultados foi dividida em três momentos. O
primeiro apresenta os resultados relativos ao consumo de energia durante a execução de
uma aplicação na nuvem sem a utilização de elasticidade. O segundo momento analisa os
resultados de uma execução em nuvem com elasticidade, variando os thresholds superio-
res e inferiores. Estes dois momentos apresentam resultados referentes ao modelo EME e
ao modelo energético empı́rico. Por fim apresenta-se uma análise de correlação entre os
modelos.

4.1. Consumo de Energia Sem Elasticidade

A Figura 3 ilustra o consumo de energia em Watts de acordo com o modelo EME quando
as ações de elasticidade estão desativadas. Neste contexto, um único nó com duas VMs
está sendo usado para executar os processos escravos. Observa-se que o simples fato de li-
gar o nó (com Sistema Operacional Ubuntu Linux) consome cerca de 40 Watts. Qualquer
atividade de cálculo provoca uma elevação desse ı́ndice ao intervalo entre 40 e 71 Watts.
Embora a função Crescente tenha um crescimento lento com relação a carga da CPU, o
consumo de energia aumenta rapidamente até o limite superior do intervalo mencionado.
O mesmo comportamento aparece nas funções Decrescente e Onda. Na função de Onda,
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especialmente, por possuir uma queda de processamento na metade de sua execução de
acordo com uma função senoidal. O modelo energético empı́rico, por sua vez, apresenta
um ı́ndice aproximado de 8600 para todos os padrões de carga. Este ı́ndice se refere à
área do consumo execução e recurso: quando arredonda-se uma multiplicação de aproxi-
madamente 4296 segundos por 2 máquinas virtuais.
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Figura 3. Consumo de energia (em Watts) dos diferentes padrões de carga, sem
elasticidade.

4.2. Consumo de Energia Com Elasticidade Ativa

Quando a elasticidade está ativa é possı́vel observar uma grande variação no número de
VMs alocadas para executar a aplicação paralela, impactando diretamente sobre o tempo
e o consumo de energia da execução. A Figura 4 apresenta um perfil do consumo de
energia da aplicação utilizando o modelo EME, considerando os quatro padrões de carga.
Em particular, este perfil apresenta os resultados da Equação 5, demonstrando mais cla-
ramente a distribuição e uso de VMs para cada combinação de thresholds. Observou-se
que o consumo de energia cresce juntamente com o número de máquinas virtuais utiliza-
das para cada carga, confirmando a relação entre a utilização de recursos e consumo de
energia. Iniciando a execução com único nó (2 VMs), a aplicação com carga Crescente,
Decrescente e Onda alocam até 5 nós (10 VMs), enquanto a Constante utiliza no máximo
4 nós (8 VMs).
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Figura 4. Consumo energético para diferentes quantidades de máquinas virtuais
e cargas de trabalho variando os thresholds inferior e superior.

Na Figura 4 também é possı́vel observar que a variação do threshold superior im-
pacta diretamente no consumo total de energia. O valor de 70% implica no desencadea-
mento de alocações de VMs de forma mais reativa, uma vez que a carga do sistema excede
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este limite com maior frequência. A mesma situação sob uma perspectiva diferente por
ser observada com um threshold superior maior, o que aumenta o tempo de execução, mas
fornece um melhor consumo de energia. Em outras palavras, um valor próximo de 100%
para o limite superior adia a reconfiguração recurso, mantendo o estado de sobrecarga por
mais tempo. Por exemplo, o valor de 70% e 90% são responsáveis pela alocação de 10 e
4 VMs no padrão de carga Crescente, respectivamente. Apesar de alocar 6 VMs a mais
no primeiro caso, a diferença no consumo de energia não segue esta proporção: mesmo
executando com menos VMs, o segundo caso mantém a CPU sobrecarregada (cerca de
90%) por mais tempo, impactando diretamente sobre o consumo energético. O limite
inferior não apresenta impacto significativo sobre a execução.
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Figura 5. Comportamento do consumo energético das diferentes cargas de tra-
balho variando os thresholds inferior e superior. Em (a) ressalta-se (i) alocação
de host; (ii) inicialização de uma máquina virtual; (iii) parada de processamento
para incorporar novos recursos; (iv) desalocação de host.

A Figura 5 apresenta os gráficos de execução da aplicação, mais especificamente
a Figura 5 (a) destaca picos e quedas bruscas de consumo de energia quando se analisa
o consumo de energia de forma elástica, utilizando a Equação 3 durante o tempo total de
execução da aplicação. Neste gráfico podemos observar alocação e desalocação de hosts,
além de oscilações durante a inicialização das VMs. Os gráficos apresentam as vantagens
em analisar a aplicação utilizando um modelo elástico, pois considera apenas o consumo
de energia das máquinas que executam computação, e representa de forma mais fiel o
consumo energético de uma aplicação que faz uso da elasticidade.
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Além dos resultados EME ilustrados na Figura 5, a Tabela 1 apresenta os resulta-
dos do modelo de energia empı́rico com e sem elasticidade na nuvem. Durante a execução
da aplicação sem elasticidade os resultados apontam um menor consumo de energia, e um
maior tempo de execução. No entanto, no âmbito de aplicações HPC, o objetivo geral-
mente é o de reduzir o tempo de execução para resolver um determinado problema. Con-
siderando o tempo de execução, esta tabela mostra que, quanto menor o valor do limite
superior, melhor o tempo de execução da aplicação. O limite inferior não têm um impacto
significativo na execução da aplicação: a exceção ocorre no padrão de carga Decrescente.
Nesta situação, o uso de 30% é responsável pela consolidação de recursos de modo menos
reativo, fazendo com que a aplicação seja executada com a mesma quantidade de recursos
por mais tempo. Por outro lado, o valor de 50% responsável por antecipar a desalocação
de VM, eleva a carga da CPU nas demais instâncias já que a demanda de processamento
é distribuı́da entre um menor número de nós.

Tabela 1. Tempo e consumo de energia dos dois modelos com e sem elasticidade
variando as cargas de trabalho e thresholds.

Carga Elasticidade Threshold Tempo Energia
Superior Inferior EME Empı́rico

Crescente

x x x 4261 289.43 8522
X 70 30 1869 395.88 13428
X 50 1858 395.96 13284
X 90 30 2965 341.28 10404
X 50 3088 341.93 10418

Constante

x x x 4277 291.37 8554
X 70 30 1883 399.28 13422
X 50 1914 399.21 13440
X 90 30 2730 348.53 10794
X 50 2737 348.79 10802

Decrescente

x x x 4286 290.86 8572
X 70 30 1929 451.49 15930
X 50 2787 353.75 11032
X 90 30 1926 434.64 15132
X 50 2761 349.19 10844

Onda

x x x 4296 291.30 8592
X 70 30 1959 451.17 15888
X 50 2053 453.26 15914
X 90 30 3050 362.04 11312
X 50 3037 359.48 11188

4.3. Análise de Correlação Entre os Modelos de Energia

Tanto o modelo EME quanto o modelo de energia empı́rica seguem as mesmas tendências
de consumo de energia como ilustrado na Figura 6. Embora apresentem diferentes unida-
des de medida, os comportamentos dos gráficos são semelhantes. Os resultados mostram
que o consumo de energia em Joules (obtido com modelo EME) e o modelo empı́rico
(Equação 6) são altamente correlacionados no âmbito das aplicações HPC.

Na Figura 6 (a) a (d) pode-se observar que os modelos diferem em magnitude, mas
os picos e as quedas são semelhantes, o fator de suavização é atribuı́do à granularidade de
cada modelo. Também foi avaliada a correlação entre os modelos usando o coeficiente de
Pearson [Benesty et al. 2009] que varia de -1 quando há uma correlação negativa perfeita,
0 quando as variáveis não são dependentes e 1 quando existe uma correlação positiva
perfeita. Os valores obtidos para todas as cargas analisadas variam em torno de 0,99,
indicando uma correlação positiva.
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Figura 6. Análise das curvas de consumo do modelo EME e do modelo de energia
empı́rico.

5. Trabalhos Relacionados

Alguns trabalhos concentram-se em modelos para estimar o consumo de energia em am-
bientes de nuvem, no entanto, estes trabalhos não levam em conta a elasticidade de tais
sistemas. Luo et al. [Luo et al. 2013] apresenta um algoritmo de gestão de recursos que
considera tanto requisitos de consumo de energia como QoS (Qualidade de Serviço).
O artigo apresenta um modelo para prever o consumo de energia dentro de uma única
máquina, além de uma estrutura simulada para avaliar algoritmos de escalonamento de
recursos que leva em consideração o consumo de energia. Os autores afirmam que na
maioria dos estudos de energia de computação em nuvem existentes são utilizados mo-
delos lineares para estimar o consumo de energia, descrevendo a relação entre consumo
de energia e utilização de recursos. Garg et al. [Garg et al. 2011] apresenta um modelo
de energia do data center com base nos dados de CPU. O modelo apresentado consi-
dera todas as CPUs no data center sem considerar a variação dos recursos disponı́veis
para a aplicação. Com relação a métricas especı́ficas para estimar o consumo de energia,
em [Zikos and Karatza 2011], os autores utilizam a seguinte equação para medir a ener-
gia: E = P ⇥ T . A quantidade de energia utilizada depende da potência e o tempo no
qual é utilizada. Assim, E, P e T , denotam energia, potência e tempo, respectivamente.
A unidade padrão para a energia é o joule (J), assumindo que a energia é medida em watts
(W) e o tempo em segundos (s).

Considerando a análise do consumo de energia, algumas obras focam
em definir perfis de energia [Chen et al. 2014], avaliação de custo e desempenho
energético [Tesfatsion et al. 2014]. Feifei et al. [Chen et al. 2014] propõe a StressCloud:

Anais do WCGA 2016

145



uma ferramenta de análise de desempenho e consumo de energia e análise de sistemas
em nuvem. Os resultados experimentais demonstram a relação entre o desempenho e o
consumo de energia dos sistemas de nuvem com diferentes estratégias de alocação de re-
cursos e cargas de trabalho. No entanto, os autores não abordam nem aplicações paralelas
nem elasticidade em nuvem.

Por fim, Tesfatsion et al. [Tesfatsion et al. 2014] realizar uma análise conjunta de
custo e desempenho energético utilizando técnicas como DVFS (Dynamic Voltage and
Frequency Scaling), a elasticidade horizontal e vertical. Esta abordagem combinada re-
sultou em 34% de economia de energia em comparação com cenários onde cada polı́tica
é aplicada sozinha. Em relação ao consumo de energia, o método tradicional que leva em
conta o consumo instantâneo e o tempo é normalmente utilizado. Desta forma, destaca-se
o seguinte a respeito das métricas de avaliação: (i) a avaliação do consumo de energia,
considerando um número maleável de recursos; (ii) em ambientes elásticos, há uma falta
de análise conjunta do consumo de energia e a utilização de recursos para definir os valo-
res para os limites de thresholds inferiores e superiores.

6. Conclusão
Este artigo apresentou e avaliou um modelo elástico de consumo de energia para data
centers de computação em nuvem. O modelo proposto estima o consumo de energia com
base em amostras de CPU e memória com precisão média e mediana 97,15% e 97,72%,
respectivamente. Este modelo foi utilizado em conjunto com o middleware AutoElastic,
que executa aplicativos HPC, alocando e desalocando recursos de acordo com as deman-
das da aplicação. Os resultados mostraram que os melhores valores para economia de
energia foram obtidos quando se utiliza um limite superior (threshold) de cerca de 90%,
e os piores valores para essa métrica quando se utiliza 70%. Entretanto, neste último caso
obteve-se o melhor desempenho.

Focando na reprodutibilidade dos resultados, está presente um conjunto de
equações que permite que outros pesquisadores possam empregar o modelo energético
proposto para medir o consumo de energia em suas aplicações elásticas. Além do mo-
delo EME, também foi proposto um modelo energético empı́rico baseado em alocação
dinâmica de recursos para fins de comparação. Os resultados revelaram uma forte
correlação entre os modelos, onde a curva de consumo de energia segue a mesma
tendência, observada principalmente nas operação de alocação e remoção de recursos.

Por fim, trabalhos futuros compreendem a avaliação de consumo energético de
middlewares para Internet das Coisas os quais são executados com elasticidade, bem como
a analise de aplicações irregulares [Schneider et al. 2009].
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Abstract. In recent years, the demand for computing resources in several areas
of knowledge has grown. Companies, universities and government agencies
have sought technologies capable of providing memory, processing and storage
with reliability, efficiency, and economy. At the same time, the technological
progress has enabled personal computers increasingly robust, while in many
institutions and laboratories, several of these equipment are underutilized. In
this context, this paper proposes a solution to use ”idle”computing resources
in an opportunistic manner, using concepts such as Virtualization and Private
Clouds in order to ensure a better use of resources and increase the computing
power without large investments in equipment. We developed a case study and
performed experiments to evaluate the proposed solution.

Resumo. Nos últimos anos, a demanda por recursos computacionais tem cres-
cido em diversas áreas do conhecimento. Empresas, universidades e órgãos
governamentais têm buscado tecnologias capazes de prover memória, processa-
mento e armazenamento com confiabilidade, eficiência e economia. Ao mesmo
tempo, o avanço tecnológico vem possibilitando computadores pessoais cada
vez mais robustos, ao passo que, em muitas instituições e laboratórios, vários
desses equipamentos são subutilizados. Neste contexto, este trabalho propõe
uma solução para usar de forma oportunı́stica recursos computacionais ”oci-
osos”, usando conceitos de Virtualização e Nuvens Privadas, a fim de garantir
um melhor aproveitamento dos recursos e ampliar o poder computacional sem
grandes investimentos em equipamentos. Um estudo de caso e experimentos
foram realizados para validar a solução proposta.

1. Introdução
A computação se tornou indispensável para o desenvolvimento de outras tecnologias e
áreas do conhecimento, incluindo biotecnologia, farmacêutica, medicina e engenharia. O
uso de simulação, modelagem e outras tecnologias computacionais ajudam esses campos
da ciência ao processar e armazenar dados, a fim de que eles estejam sempre guardados de
forma segura, confiável e com alta disponibilidade. Essa dependência cria uma demanda
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quase “insaciável” de poder computacional [Osorio et al. 2012a]. Assim, necessita-se de
recursos tecnológicos e infraestrutura robusta para atender aos clientes e serviços.

Para tanto, é preciso investir em equipamentos e, consequentemente, em
manutenção, podendo gerar um grande gasto financeiro com material e pessoal e restrin-
gir algumas organizações [Osorio et al. 2012a]. Além disso, outro custo importante é o de
consumo de energia. Quanto maior for a quantidade de máquinas presentes em uma infra-
estrutura, maior será o consumo de energia e o custo envolvido [Beldiceanu et al. 2015].

Para possibilitar um melhor aproveitamento do hardware das máquinas, surgi-
ram várias tecnologias. Dentre elas, destaca-se a virtualização - técnica que permite a
abstração de recursos computacionais e propicia o desenvolvimento de aplicações que
compartilham a mesma infraestrutura de hardware [Kumar and Singh 2015]. Para aplicar
essas técnicas de virtualização a fim de alcançar um maior rendimento em problemas de
computação de grande escala, surgiu a Computação em Nuvem - paradigma que prega
a provisão de recursos dinamicamente escaláveis através da Internet [Rimal et al. 2009].
Neste paradigma, os recursos fı́sicos (CPU, rede, armazenamento) são distribuı́dos como
serviços, usando uma forma de pagamento baseado no uso.

As nuvens - conjunto de hardware, redes, CPU, memória, aplicações e platafor-
mas disponibilizados como serviços - possuem diferentes modelos de implantação. Des-
tacamos dois modelos: nuvens públicas e privadas [Kumar and Singh 2015]. As nuvens
públicas (e.g., Google Cloud Platform, Amazon EC2 e Microsoft Azure) estão sendo am-
plamente utilizadas, pois disponibilizam um meio confiável e escalável para as empresas
que queiram “exportar” suas infraestruturas de TI, juntamente com os seus serviços.

Entretanto, um número crescente de organizações está adotando o modelo de nu-
vem privada, que engloba as infraestruturas de nuvens restritas a uma empresa sendo,
muitas vezes, construı́das a partir de recursos computacionais subutilizados existentes no
local. Com este aumento na demanda de nuvens privadas, cria-se um cenário onde este
tipo de nuvem deve estar constantemente ampliando o seu poder computacional, para
atender as novas aplicações [Rego et al. 2015]. Contudo, para ampliar a sua capacidade é
necessário realizar investimentos em novos equipamentos, o que pode aumentar conside-
ravelmente o custo de capital da empresa [Brandwacht et al. 2013].

Como forma de reduzir ainda mais o impacto desses investimentos, a Computação
em Nuvem pode se utilizar do conceito de Computação Oportunı́stica, cujo princı́pio
é utilizar capacidades de computação que estejam sendo desperdiçadas para criar a
chamada “Nuvem Oportunı́stica”, quando existir oportunidade [Osorio et al. 2012b]
[Conti and Kumar 2010]. A ideia é que quaisquer instituições ou empresas possam criar,
de maneira fácil e automatizada, uma nuvem privada oportunı́stica. Isso é especialmente
importante em locais que possuem recursos computacionais ociosos (por exemplo, com-
putadores em laboratórios de informática). Nesses ambientes, os usuários locais dificil-
mente utilizam toda a capacidade disponı́vel dos recursos computacionais, havendo um
desperdı́cio destes [Rosales et al. 2011]. O objetivo da “Nuvem Oportunı́stica” é ampliar
temporariamente o poder computacional de suas infraestruturas sem investir em novos
equipamentos, oferecendo aos usuários da nuvem novos recursos computacionais quando
for necessário e viável.

Este trabalho propõe uma solução que possibilita a utilização dos recursos que
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estão ou possam ficar ociosos em máquinas fı́sicas (MF) dos laboratórios de uma
instituição, adicionando-as momentaneamente ao conjunto de recursos de uma nuvem pri-
vada. O objetivo é garantir um melhor aproveitamento global dos recursos da instituição e
disponibilizar uma quantidade maior de processamento, memória e armazenamento para
os usuários da nuvem privada. Em tal ambiente, o compartilhamento de recursos deve ser
orquestrado de maneira a não prejudicar as atividades dos usuários locais, que possuem
prioridade sobre o uso de recursos. Foram realizados estudo de caso e experimentos para
validar a solução, utilizando máquinas do Laboratório de Redes, no Campus da UFC em
Quixadá.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
o estado da arte, enquanto a Seção 3 apresenta a solução proposta. Na Seção 4, os expe-
rimentos e resultados são apresentados, e por fim, a Seção 5 apresenta as considerações
finais obtidas com a realização deste estudo.

2. Trabalhos Relacionados
O conceito de computação oportunı́stica tem sido utilizado em diversos trabalhos
nos últimos anos, destacando-se os projetos Condor [Litzkow et al. 1988], BOINC
[Anderson and Fedak 2006] e UnaCloud [Osorio et al. 2012a]. O Condor foi um dos
primeiros trabalhos na área de computação oportunı́stica e dependia de máquinas com
recursos homogêneos. O sistema proposto desencadeou o interesse pela computação oci-
osa presente em laboratórios, mas com escala limitada. A evolução desta ideia trouxe o
poder da computação ociosa usando a Internet, a chamada computação voluntária. Nesse
mesmo perı́odo surgiram as grades computacionais, caracterizadas por um escopo maior
com milhares de computadores.

No contexto de grades computacionais, o projeto BOINC
[Anderson and Fedak 2006], da Universidade de Berkeley, permite que pesquisado-
res utilizem uma infraestrutura de computação compartilhada para fazer pesquisa. Nesse
projeto, os participantes disponibilizam equipamentos completamente ou parcialmente
ociosos para compor o pool de recursos. Diferente do nosso trabalho, a solução é baseada
em um agente executado nas máquinas fı́sicas, que permite a execução de processos
(paralelos ou não), mas não de máquinas virtuais (MVs).

Por outro lado, o projeto UnaCloud [Osorio et al. 2012a], da Universidade de los
Andes na Colombia, foi o primeiro a implementar de forma funcional os conceitos de
computação oportunı́stica em nuvem. O UnaCloud foi desenvolvido para prover uma
infraestrutura oportunı́stica (distribuı́da, heterogênea e de diferentes domı́nios adminis-
trativos) capaz de suportar um modelo de nuvem IaaS (Infrastructure as a Service) expe-
rimental a um menor custo e oferecer os mesmos benefı́cios e funcionalidades disponı́veis
em modelos de nuvem convencionais. Assim, grandes recursos computacionais poderiam
ser acessados pelos usuários com a facilidade e baixos custos da computação em nuvem
e os gerentes de serviços teriam à disposição uma solução de computação de alto desem-
penho sem fazer grandes investimentos em equipamentos e manutenção.

O UnaCloud foi implementado utilizando a linguagem de programação Java e
necessita do ambiente Windows para ser executado, além de depender dos hipervisores
VMware e VirtualBox. Apesar do projeto UnaCloud ter inspirado nosso trabalho, pro-
pomos o desenvolvimento de uma solução própria completamente implementada com
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soluções de código aberto. Assim, o presente trabalho diferencia-se do UnaCloud por
ter sido implementado em Shell Script e Python, e por utilizar o hipervisor KVM e a
ferramenta OpenNebula para o gerenciamento da nuvem.

A ferramenta Lobster [Woodard et al. 2015] foi desenvolvida na Universidade
de Notre Dame para gerenciar os ciclos computacionais disponı́veis nas máquinas da
instituição. A ferramenta, que consiste de um gerenciador de arquivos e tarefas, bem como
ferramentas de monitoramento e diagnósticos, processa cargas de trabalho submetidas por
usuários de acordo com a disponibilidade de recursos. O sistema usa uma polı́tica de filas
para gerenciar as tarefas entre os núcleos de processamento oportunı́sticos ou dedicados,
e os dados são manipulados localmente através de Chirp e Hadoop, além de contar com
uma área de federação mais ampla através do XrootD. A solução foi desenvolvida com
foco direcionado apenas às atividades de pesquisa e conta com uma arquitetura estática,
voltada especialmente para tarefas analı́ticas de HEP (High Energy Physics), além de não
prover o suporte à criação de MVs.

Por fim, no trabalho [Alanis et al. 2013], os autores propõem uma solução de nu-
vem privada oportunı́stica que permite o uso dos recursos ociosos de uma infraestrutura
pré-existente para a execução de aplicações BoT (Bag-of-Tasks), que não exigem uma alta
qualidade de serviço. Os autores desenvolveram uma plataforma tecnológica dinâmica,
flexı́vel e a um baixo custo capaz de fornecer suporte para aplicações BoT. A solução
é baseada na plataforma Eucalyptus [Sempolinski and Thain 2010], que foi modificada
para suportar o hipervisor VirtualBox. Apesar de bem sucedido, esse trabalho é voltado
para aplicações BoT e visa utilizar o ambiente de nuvem oportunı́stica somente fora do
horário de trabalho dos usuários (e. g., durante a madruga ou feriados). Por outro lado,
nossa solução utiliza os recursos ociosos inclusive em horários de trabalho, contando com
um sistema de monitoramento da utilização dos recursos das máquinas fı́sicas, a fim de
possibilitar a utilização das máquinas enquanto os usuários locais as estão usando. Para
isso, é preciso lidar com possı́veis falhas e desligamentos não programados das máquinas
não dedicadas.

3. Solução Proposta
Este artigo propõe uma solução para possibilitar a integração e uso oportunı́stico de re-
cursos computacionais ociosos (i.e., presentes em máquinas fı́sicas não dedicadas e subu-
tilizadas) a uma nuvem privada. O objetivo é proporcionar um melhor aproveitamento da
infraestrutura presente em instituições (e.g., universidades) e, por conseguinte, aumentar
a quantidade de recursos disponı́veis para criação de máquinas virtuais e execução de ta-
refas computacionais e pesquisa, sem a necessidade de grandes investimentos financeiros.

Para tanto, criamos uma nuvem privada oportunı́stica que, além de usar os re-
cursos ociosos de máquinas que não estão sendo utilizadas (desligadas), também usam
os recursos utilizados em tempo-real pelo usuário local. Esta última aparece como opção
quando os usuários não consumem toda a capacidade computacional presente na máquina.
Para isso, contamos com um sistema de monitoramento da utilização dos recursos das
máquinas fı́sicas e gerenciamos as flutuações das cargas de trabalho e possı́veis falhas e
desligamentos não programados destas máquinas.

O desenvolvimento da solução proposta neste estudo foi guiado pelos seguintes
requisitos:
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• A integração e utilização de máquinas não dedicadas à nuvem deve ocorrer si-
multaneamente ao uso dos usuários finais, sem prejudicá-los em suas atividades
cotidianas, ficando assim transparente para os mesmos;
• Deve ser possı́vel integrar estações de trabalho inicialmente desligadas à nuvem

(i.e., as máquinas devem ser ligadas programaticamente);
• Deve ser possı́vel desligar máquinas fı́sicas não dedicadas quando os recursos não

são mais necessários;
• Deve-se tratar possı́veis eventos de desligamento das máquinas não dedicadas por

parte dos usuários finais, a fim de evitar que as máquinas virtuais em execução
sejam perdidas ou corrompidas;
• A solução deve ser baseada em software livre;
• As máquinas que são oportunisticamente integradas à nuvem devem executar sis-

tema operacional Linux e suportar virtualização.

A arquitetura da solução, bem como seus principais componentes e funcionalida-
des são apresentados nas próximas seções.

3.1. Arquitetura da Solução

A arquitetura da nossa solução é baseada no conceito de UnaCloud [Osorio et al. 2012a],
mas completamente implementada em código aberto. Ela foi desenvolvida usando Shell
Script e Python, além de utilizar o hipervisor KVM e a ferramenta OpenNebula para o
gerenciamento da nuvem.

Utilizamos o hipervisor KVM por ele apresentar melhores desempenhos em pes-
quisas de Computação de Alto Desempenho (CAD), principalmente em termos de ca-
pacidade de computação e de expansibilidade de memória [Younge et al. 2011]. Já o
OpenNebula foi escolhido pelo fato de que os nós de computação não precisam de uma
grande quantidade de recursos de disco rı́gido e porque ele permite mudanças em pra-
ticamente todos os seus componentes, incluindo o sistema de arquivos e o front-end
[Sempolinski and Thain 2010]. Além disso, ele é adequado tanto para institutos de pes-
quisas, quanto para universidades e empresas [Wen et al. 2012].

A solução proposta segue o modelo de arquitetura gerente-agente, onde um ge-
rente é executado em uma das máquinas dedicadas da nuvem privada, enquanto os agen-
tes são executados nas máquinas não dedicadas. Uma visão geral da arquitetura da
solução é apresentada na Figura 1. Do lado esquerdo, pode-se observar um exemplo
de topologia fı́sica de um prédio composto por dois ambientes de trabalho (e.g., labo-
ratórios) e uma sala de telecomunicações, interconectados utilizando switches. Na sala
de telecomunicações, pode-se observar racks com equipamentos dedicados à nuvem pri-
vada, onde são executados o Controlador e o Storage da nuvem, bem como o Gerente da
solução proposta. Já nos ambientes de trabalho, pode-se observar diversas máquinas que
não são dedicadas à nuvem e que executam os Agentes.

Já do lado direto, pode-se observar a topologia lógica, onde as máquinas da sala
de telecomunicações compõem o pool de recursos dedicado à nuvem privada, enquanto as
máquinas presentes nas áreas de trabalho são oportunisticamente adicionadas e removidas
do pool de recursos da nuvem, formando uma nuvem oportunı́stica. Com essa solução,
a nuvem privada pode ser expandida para usar parte ou todos os recursos computacio-
nais disponı́veis no prédio, bem como retraı́da para usar apenas as máquinas dedicadas,
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Figura 1. Visão geral da arquitetura da solução proposta. A topologia fı́sica apre-
senta a disposição dos equipamentos no prédio, enquanto a topologia lógica
ilustra como a nuvem privada pode se expandir utilizando os recursos não dedi-
cados, formando a nuvem oportunı́stica.

fazendo assim um melhor uso dos recursos disponı́veis. Além disso, é possı́vel ajustar
os recursos da nuvem às variações de demanda sem a necessidade de fazer investimentos
com a compra de novos equipamentos.

Storage representa o sistema de armazenamento distribuı́do da nuvem, que é ne-
cessário para que a técnica de live migration possa ser utilizada para transferir máquinas
virtuais de uma máquina fı́sica para outra sem desconectar clientes e aplicações ou inter-
romper os serviços em execução nas máquinas virtuais. Neste estudo, NFS (Network File
System) é o sistema utilizado.

O Controlador da nuvem é o módulo responsável por coordenar e monitorar as
máquinas fı́sicas, bem como gerenciar o ciclo de vida das máquinas virtuais. Além disso,
ele é o módulo que gerencia a nuvem e provê acesso a serviços e APIs, que são acessados
pelo módulo Gerente para controlar o OpenNebula.

O módulo Gerente é executado em uma das máquinas dedicadas à nuvem e é
responsável pela comunicação e gerenciamento das máquinas não dedicadas, através do
módulo Agente. O Gerente utiliza os serviços oferecidos pelo Controlador para veri-
ficar continuamente os recursos disponı́veis na nuvem, a fim de atender à quantidade
de máquinas virtuais requisitadas pelos usuários. Para tal, pode ser preciso adicionar
máquinas fı́sicas não dedicadas à nuvem, caso os recursos disponı́veis sejam insuficientes
para a instanciação e execução de alguma máquina virtual. Além disso, pode ser preciso
ligar automaticamente máquinas que por ventura estejam desligadas. A funcionalidade de
ligar e desligar máquinas não dedicadas, bem como adicioná-las e removê-las da nuvem
envolve comunicação entre os módulos Gerente e Agente, e será explicada na próxima
seção.

O módulo Agente é executado nas máquinas fı́sicas não dedicadas e foi implan-
tado como um daemon no Linux em /etc/init.d, seguindo o modelo do Ubun-
tu/Debian, para ser executado sempre que o sistema operacional está em processo de
inicialização, reinicialização ou desligamento. Para isso, quando o módulo é execu-
tado, ele se comunica com o Gerente para que este tome as ações de pós-inicialização
ou pré-desligamento necessárias. Tais ações fazem o Agente trabalhar em três modos de
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operação: Inicialização, Monitoramento e Desligamento. A Figura 2 apresenta as men-
sagens trocadas entre o Agente, Gerente e Controlador durante os modos de operação
mencionados.

Figura 2. Comunicação entre os módulos da solução

No modo de Inicialização, o Agente é inicializado junto com os outros serviços
durante o processo de inicialização do sistema operacional. Assim que é inicializado, o
Agente constantemente monitora a disponibilidade do serviço de rede, a fim de notificar
o Gerente sobre a inicialização da máquina em que ele é executado e acessar o sistema de
arquivos NFS do Storage. Após ser notificado, o Gerente habilita a máquina do Agente
na nuvem, que por sua vez envia mensagem ao Agente confirmando o inı́cio do modo de
monitoramento.

Neste modo, após ser habilitada na nuvem, a máquina em que o Agente é exe-
cutado passa a ter seus recursos integrados ao pool de recursos da nuvem, e a máquina
fı́sica fica pronta para receber instâncias de máquinas virtuais, obedecendo a quantidade
de recursos não reservados. Nesse estado de operação, não há troca de mensagens entre
os módulos Agente e Gerente. Entretanto, o sistema de monitoramento do OpenNebula,
que por padrão utiliza conexões baseadas no protocolo UDP, envia mensagens de monito-
ramento ao Controlador da nuvem para informar a quantidade de recursos não utilizados.

Por outro lado, ao perceber que o usuário mandou desligar a máquina, o Agente
começa a operar no modo de desligamento. Primeiro ele notifica o Gerente sobre a in-
tensão do usuário de desligar o equipamento, e em seguida bloqueia o processo de desli-
gamento enquanto espera por mensagem de confirmação do Gerente. O Gerente por sua
vez, toma as ações necessárias para evitar que as máquinas virtuais em execução naquela
máquina fı́sica sejam desligadas ou corrompidas (e.g., migrando as máquinas virtuais para
outra máquina fı́sica) e, após isso, notifica o Agente para que este continue o processo de
desligamento/reinicialização normal do sistema operacional.

3.2. Funcionalidades

Esta seção apresenta detalhes de implementação de algumas das funcionalidades da
solução proposta. Mesmo incluindo um conjunto de funcionalidades, nossa solução ainda
se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento, carecendo de algumas funcionali-
dades importantes, como mecanismos de reescalonamento de máquinas virtuais.
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3.2.1. Gerência das máquinas

O administrador da nuvem tem autonomia para ligar, desligar ou reiniciar uma ou mais
máquinas fı́sicas remotamente. Tal funcionalidade permite um maior controle sobre a
infraestrutura, uma vez que permite o administrador desligar todas as máquinas que não
estão sendo utilizadas com um único comando. Além disso, permite também que o admi-
nistrador ligue todas as máquinas disponı́veis na instituição por algumas horas durante a
madrugada para fazer algum experimento.

A funcionalidade de ligar as máquinas remotamente foi implementada utilizando
a técnica de ativação remota Wake-On-Lan, que permite que computadores sejam ligados
através do envio de um pacote de dados especial para a máquina alvo. Nas máquinas que
suportam essa tecnologia, a placa de rede continua ligada e verificando a rede mesmo
quando a máquina está desligada. Assim, uma vez que o pacote é recebido, a placa de
rede liga a máquina.

3.2.2. Instalação automatizada do módulo Agente

Para instalar o Agente nas máquinas, o administrador precisa apenas do endereço de rede
das novas máquinas e as credenciais de acesso. Em posse desses dados, ele pode execu-
tar um script que transfere o instalador do módulo Agente para as novas máquinas e o
executa. Tal instalador configura todo o ambiente para execução da nuvem oportunı́stica
(e.g., troca de chaves de segurança, instalação do hipervisor, instalação do cliente NFS,
etc).

3.2.3. Migração automática de máquinas virtuais

Quando o usuário manda desligar a máquina fı́sica, o Agente notifica o Gerente, e este ve-
rifica se existem máquinas virtuais sendo executadas naquela máquina fı́sica. Em caso po-
sitivo, o Gerente solicita ao Controlador da nuvem a migração das máquinas virtuais para
outras máquinas fı́sicas. A migração das máquinas virtuais se dá através da técnica conhe-
cida como live migration, que permite que as máquinas sejam migradas sem interrupção
dos serviços em execução. Tal técnica migra o processamento, memória e fluxo de rede
para a nova máquina fı́sica, e depende de um sistema de arquivos compartilhado e dis-
tribuı́do, por isso o NFS é utilizado. Após a migração das máquinas, o Gerente notifica o
Agente, que permite que o processo de desligamento da máquina fı́sica continue.

3.2.4. Elasticidade com base no melhor esforço

O módulo Gerente procura atender todas as requisições para criação de máquinas virtuais.
Para isso, ele utiliza as funcionalidades descritas em Gerência das máquinas (Subseção
3.2.1) para inicializar automaticamente máquinas não dedicadas e integrá-las à nuvem.
Entretanto, todo esse processo é feito baseado no melhor esforço e, por enquanto, não
existe mecanismo de reescalonamento de máquinas virtuais para otimizar o uso de re-
cursos uma vez que as máquinas virtuais estão em execução. Isso pode levar a falta de
recursos quando todas as máquinas não dedicadas já estiverem sendo utilizadas, o que
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vai deixar novas máquinas virtuais em estado pendente. Já com relação ao desligamento,
uma máquina fı́sica é automaticamente desligada quando as máquinas virtuais que estive-
rem sendo executadas nela forem desligadas ou migradas para outra máquina fı́sica, e não
houver usuário logado na máquina. Nesse caso, o Gerente desabilita a máquina e notifica
o Agente, que desliga a máquina.

4. Estudo de Caso
Com o objetivo de validar a solução proposta, um estudo de caso foi elaborado no La-
boratório de Redes de Computadores, no Campus Quixadá da Universidade Federal do
Ceará. As máquinas do laboratório foram utilizadas para estender, de forma oportunı́stica,
os recursos de uma nuvem privada.

A Figura 3 ilustra a topologia adotada como cenário do estudo de caso. A in-
fraestrutura permanente da nuvem privada é composta por três máquinas fı́sicas dedica-
das (MF1, MF2 e MF3), sendo a MF1 o controlador da nuvem. Por outro lado, cinco
máquinas fı́sicas (MF4, MF5, MF6, MF7 e MF8) podem ser utilizadas temporariamente
na nuvem, sendo integradas de forma oportunı́stica.

Figura 3. Cenário de Experimentos

As oito máquinas fı́sicas utilizadas tinham as mesmas configurações, processador
Intel Core I5 (4 cores), 8 GB de memória RAM e 1 TB de espaço em disco; enquanto
todas as máquinas virtuais criadas tinham 1 VCPU (CPU virtual) e 2 GB de memória
RAM.

As seguintes premissas foram consideradas:

1. Todos os recursos das máquinas fı́sicas dedicadas podem ser utilizados para alocar
máquinas virtuais (i.e., 4 cores de processamento e 8 GB de memória). Máximo
de 4 VMs em cada máquina fı́sica.

2. Apenas metade dos recursos das máquinas fı́sicas temporárias podem ser utili-
zados para alocar máquinas virtuais (i.e., 2 cores de processamento e 4 GB de
memória). Máximo de 2 VMs em cada máquina fı́sica.

Diante do cenário e das premissas apresentadas, o estudo de caso considera dife-
rentes possibilidades que podem ocorrer no cotidiano de um laboratórios de informática.
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O experimento realizado é descrito a seguir e o estado de alocação de recursos nas
máquinas fı́sicas da nuvem pode ser visualizado na Figura 4.

1. Etapa I: Inicialmente, pode-se observar duas máquinas fı́sicas dedicadas (MF2 e
MF3) ligadas e prontas pra receber máquinas virtuais. O usuário solicita à nuvem
a criação de 9 MVs (MV1, MV2, ..., MV9). Entretanto, não há espaço suficiente
para atender às requisições, pois as máquinas fı́sicas MF2 e MF3 comportam ape-
nas quatro MVs cada uma. Assim a MV9 fica no estado pendente. Nesse caso, o
módulo Gerente verifica a falta de recursos na nuvem e aloca oportunisticamente
uma máquina fı́sica temporária (que pode estar sendo utilizada por algum usuário
do laboratório ou mesmo desligada);

2. Etapa II: O Gerente liga a MF4 e o escalonador do OpenNebula se encarrega de
alocar a MV9, que estava pendente. Em seguida, o usuário da nuvem solicita uma
nova máquina virtual (MV10), que é alocada na MF4, uma vez que esta contém
os recursos necessários para receber a MV;

3. Etapa III: Em dado momento, a MF5 é ligada por um usuário do laboratório, e
pouco depois uma nova máquina virtual (MV11) é solicitada à nuvem. A MV11
é, então, alocada à máquina fı́sica MF5;

4. Etapa IV: O usuário da nuvem decide remover as máquinas virtuais MV8 e MV9,
ocasionando liberação parcial de recursos das máquinas fı́sicas MF3 e MF4, que
se encontram aptas a receber novas MVs, uma vez que tiveram recursos liberados.
A MF5 também tem recursos livres, já que executa apenas uma MV.

Figura 4. Alocação de recursos na nuvem durante as etapas do estudo de caso

A reinicialização e o desligamento de desktops com máquinas virtuais em
execução pode acontecer. Um experimento foi realizado para contemplar esta situação.
Tal experimento utilizou o estado final das máquinas fı́sicas e virtuais do cenário anterior
(Figura 4 - IV).
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Na Figura 5 - I pode-se visualizar que a MF5 encontra-se ligada e está executando
a máquina virtual MV11. O usuário do laboratório inicia o processo de desligamento
desta máquina, logo a solução deve migrar automaticamente a MV11 para a máquina
fı́sica 3 ou 4, pois ambas possuem recursos livres. A MV em questão é então movida
para a MF3. Por outro lado, na Figura 5 - II, quando a MV10 é desligada pelo usuário,
a solução automaticamente libera os recursos da MF4 e a desliga, pois esta encontra-se
sem MVs e sem usuários logados, já que foi ligada pelo módulo Gerente.

Figura 5. Alocação de recursos na nuvem após processo de desligamento

Como forma de verificar a viabilidade da solução em ambientes de produção, fo-
ram feitas medições do tempo de inicialização da MF4, até o momento em que a mesma se
torna disponı́vel para o OpenNebula alocar MVs. Foram realizados 30 experimentos para
uma analise estatı́stica (nı́vel de confiança de 95%), onde os dados obtidos indicam um
tempo médio de inicialização de 53,8 segundos, com um intervalo de confiança de 0,29.
Como nossa nuvem privada leva em média 60 segundos para instanciar uma MV, pode-
mos considerar aceitável o tempo de aproximadamente 2 minutos para instanciar uma MV
em uma máquina fı́sica temporária que precisa ser ligada. Tal valor pode ser comparado
ao tempo médio para instanciar MVs na Amazon EC2, que de acordo com a avaliação
de desempenho apresentada em [Ostermann et al. 2009], varia aproximadamente de 40 a
110 segundos, dependendo do tipo de instância requisitada.

4.1. Análise de Desempenho

Para ilustrar as vantagens de utilizar o conceito de nuvem oportunı́stica, um experimento
foi realizado com o sistema de recomendação de fotos MMedia2UE (Mobile Media to
You Extended), proposto em [Rego et al. 2013].

O MMedia2UE utiliza o paradigma MapReduce para analisar uma base de dados
de fotos anotadas com informações contextuais, a fim de paralelizar a tarefa de recomen-
dar fotos em um contexto similar ao do usuário, sendo essa similaridade uma função de
três dimensões contextuais (espacial, social e temporal)[Lemos et al. 2012]. O serviço de
recomendação foi implementado com o framework Apache Hadoop e bases de dados de
diferentes tamanhos foram geradas. A Tabela 1 apresenta a relação entre o tamanho da
base de dados e a quantidade de fotos.

Em [Rego et al. 2013], foi avaliado o desempenho do sistema de recomendação
ao utilizar clusters Hadoop com 2, 4 e 8 nós. Neste trabalho, o sistema de recomendação
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Tabela 1. Relação entre o tamanho da base de dados e quantidade de fotos
Tamanho 500 MB 1000 MB 5 GB 10 GB

Quantidade de Fotos 2.062.103 4.124.206 20.735.400 41.234.562

foi executado em dois cenários: (i) nuvem privada apenas com máquinas dedicadas e
(ii) nuvem oportunı́stica. No primeiro caso, um cluster Hadoop com 8 nós foi criado,
enquanto um cluster com 16 nós foi criado no segundo caso. Como cada MV tinha 1
VPCU e 2 GB de memória, a única maneira de alocar 16 nós Hadoop é utilizando MFs
temporárias para estender a quantidade de recursos da nuvem privada.

A Figura 6 apresenta o tempo médio de execução do sistema de recomendação em
cada cenário e para diferentes tamanhos de base dados. Cada experimento foi executado
30 vezes a fim de calcular a média com 95% de confiança. É importante destacar que, em
todos os experimentos, o sistema de arquivos do Hadoop (HDFS - Hadoop Distributed
File System) foi configurado com os valores padrões para taxa de replicação e tamanho de
bloco, 3 e 64 MB respectivamente.

500 MB 1 Gb 5 Gb 10 Gb

8 Nós 28.95 40.68 132.94 250.84

16 Nós 28.79 30.88 89.91 137.74
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Figura 6. Comparação entre o tempo de execução na nuvem com máquinas de-
dicadas (8 Nós) e nuvem oportunı́stica (16 Nós)

Para a base de dados de 500 MB, pode-se observar que o tamanho do cluster tem
pouca influência no tempo de execução. Tal resultado é explicado pelo fato do tamanho
do bloco do HDFS ser igual a 64 MB. Assim, apenas 8 nós do cluster são utilizados
durante o processamento, uma vez que é preciso executar apenas oito tarefas Map (teto
da divisão de 500 por 64). Portanto, para tal tamanho de base de dados, não há vantagem
de se utilizar o maior cluster.

Por outro lado, para as bases de dados de 1 Gb a 10 Gb, pode-se observar o ganho
de desempenho ao utilizar a nuvem oportunı́stica. A redução no tempo de execução che-
gou a aproximadamente 45% ao utilizar a nuvem oportunı́stica com uma base de dados de
10 Gb. Ou seja, quanto maior a base de dados, mais vantajoso é ter mais nós Hadoop para
processar as tarefas, o que demonstra uma evidente vantagem das nuvens oportunı́sticas.
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5. Conclusão

A adoção da computação em nuvem traz inúmeras vantagens para as organizações. Di-
ante disto, grandes empresas como Amazon, Microsoft e Google têm oferecido serviços
da chamada nuvem pública. Entretanto, é importante ressaltar que qualquer empresa, in-
dependente do porte, pode criar uma nuvem privada com recursos próprios a fim de suprir
suas necessidades de computação e armazenamento de dados.

Nesse contexto, este trabalho apresentou uma solução inicial para possibilitar a
integração e uso oportunı́stico de recursos computacionais ociosos a uma nuvem privada
OpenNebula. Tal solução pode ser adotada por pequenas e médias organizações que bus-
quem melhor aproveitar sua infraestrutura e equipamentos, e por conseguinte aumentar a
quantidade de recursos disponı́veis para criação de máquinas virtuais e execução de tare-
fas computacionais e pesquisa, sem a necessidade de grandes investimentos financeiros.
Um estudo de caso e experimentos foram apresentados para validar algumas das funciona-
lidades da solução proposta e mostrar o ganho de desempenho de uma aplicação Hadoop
ao utilizar a nuvem oportunı́stica.

Por fim, a solução desenvolvida está disponı́vel para a comunidade1 e pode ser
utilizada e estendida para atender diferentes casos de uso e suportar outros software de
gerenciamento de nuvem, como OpenStack. Como trabalhos futuros, pretende-se in-
vestigar mecanismo de reescalonamento de máquinas virtuais e implementar e avaliar o
suporte à virtualização baseada em containers.
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Abstract. Demand for greater availability and efficiency of applications requi-
res the simultaneous use of several cloud providers, in a model called Inter-
Cloud. OpenStack is one of the main open platforms for cloud computing and
allows the creation of InterClouds through the use of regions. Currently, the
tools used to create environments for the development of OpenStack do not sup-
port the automated creation of InterClouds. This work presents the ICE tool, a
tool for InterClouds emulation based on OpenStack.

Resumo. A demanda por maior disponibilidade e eficiência das aplicações
exige o uso simultâneo de diversos provedores de nuvem, num modelo cha-
mado InterCloud. O OpenStack é uma das principais plataformas abertas para
computação em nuvem e permite a criação de InterClouds através do uso de
regiões. Atualmente, as ferramentas utilizadas para criação de ambientes para
desenvolvimento do OpenStack não suportam a criação automatizada de In-
terClouds. Este trabalho apresenta a ferramenta ICE, uma ferramenta para
emulação de InterClouds baseadas no OpenStack.

1. Introdução
A computação em nuvem é definitivamente uma das mais importantes mudanças de pa-
radigma da última década. Este novo modelo permitiu que qualquer pessoa possa acessar
sob demanda recursos computacionais em larga escala. Empresas de diversos tamanhos,
de pequenas startups até multinacionais, podem se beneficiar das caracterı́sticas ofereci-
das pela nuvem. Algumas das principais vantagens incluem a possibilidade de utilizar
uma pequena quantidade de recursos, expandi-las conforme a necessidade, e a possibili-
dade de pagar somente pelos recursos que foram realmente consumidos, usando o modelo
pague o que usar (pay-per-use) [Mell and Grance 2011].

Apesar dos ganhos evidentes, a computação em nuvem também possui alguns
desafios. A utilização de um único conjunto centralizado de recursos fornecido pelo pro-
vedor da nuvem pode ocasionar uma indisponibilidade temporária do serviço, deixando
milhares de usuários sem acesso aos seus recursos. Outro desafio é garantir o acesso
com baixa latência a uma aplicação para usuários espalhados em diversas regiões do
mundo [Grozev and Buyya 2014]. Estes desafios levaram a necessidade de utilizar si-
multaneamente diversos provedores de nuvem através do modelo de InterCloud, visando
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aumentar a disponibilidade da aplicação e permitindo que a mesma seja migrada para
regiões mais próximas dos seus usuários. A integração entre nuvens pode ser realizada
através da utilização de protocolos e padrões abertos e bem definidos.

Uma das principais plataformas abertas de computação em nuvem é o OpenStack.
O OpenStack pode ser utilizado para construção de infraestruturas de nuvem pública
ou privada. Ele permite o provisionamento de diversos tipos de recursos, tais como:
máquinas virtuais, armazenamento em bloco, armazenamento baseado em objetos, redes
virtuais, balanceadores de carga, entre outros. Uma das principais funcionalidades do
OpenStack é o seu suporte a mecanismos de particionamento. Através deste mecanismos,
é possı́vel segregar recursos baseados em localidade, propriedades em comum, domı́nios
de falha ou quaisquer outras razões, de forma a aumentar a escalabilidade da infraes-
trutura. Um destes mecanismos é conhecido como Regiões e permite a criação de uma
InterCloud usando o modelo de Federação Voluntária Centralizada.

Uma das principais dificuldades no uso do OpenStack é o seu processo de
instalação, que pode ser bastante extenso e complexo. Além de impactar a criação
de ambientes de produção, isso prejudica ainda mais atividades de desenvolvimento
e validação da plataforma, onde é necessário realizar a instalação do software diver-
sas vezes, usando diversas configurações. Existem atualmente algumas ferramentas
(DevStack [OpenStack Foundation 2016a], Fuel [Fuel Community Project 2016], Packs-
tack [Packstack 2016] e OpenStack-Ansible [OpenStack Foundation 2016b]) que auto-
matizam e facilitam a instalação de um ambiente de nuvem OpenStack em uma única
máquina. No entanto, nenhuma destas ferramentas permite a criação automatizada de
ambientes InterCloud baseados no OpenStack compostos por múltiplas regiões e nós de
computação.

Esse artigo apresenta a ferramenta ICE (InterCloud Emulator), uma ferramenta
para a criação automatizada de ambientes InterCloud de testes baseados no OpenStack.
O ICE utiliza máquinas virtuais e containers para emular uma InterCloud em uma única
máquina. Cada região, localizada em uma máquina virtual independente, é criada usando
a ferramenta DevStack. A ferramenta ICE também utiliza o software Rally, visando a
realização de benchmarks simulando requisições de diversos usuários. Testes realizados
mostraram que o ICE consegue provisionar ambientes InterCloud, voltado à experimen-
tos, compostos por diversas regiões e nós de computação em um tempo um pouco maior
do que o necessário para criar uma única nuvem usando o DevStack no modo AIO (All-
in-One). O ICE não deve ser utilizado em produção, pois foi projetado inicialmente para
ser executado em apenas um servidor fı́sico.

O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 introduz o conceito de
InterCloud e apresenta uma classificação dos seus diversos tipos. A Seção 3 apresenta
o software OpenStack e os seus mecanismos de particionamento, utilizados para criação
de InterClouds. A Seção 4 apresenta as diversas ferramentas existentes para criação au-
tomatizada de ambientes OpenStack. A Seção 5 descreve a ferramenta ICE, sua arqui-
tetura e implementação interna. A Seção 6 apresenta a avaliação dos resultados obtidos
no trabalho. A Seção 7 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros que poderão ser
implementados.
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2. InterClouds
A centralização dos recursos computacionais promovida pela computação em nuvem sim-
plificou significativamente o processo de alocação e uso de infraestrutura de TI para
execução de serviços e aplicações. No entanto, essa mesma estratégia aumentou o risco
de indisponibilidade, devido ao uso de uma única infraestrutura, assim como dificultou o
desenvolvimento de aplicações que demandam baixa latência de acesso e são usados por
clientes espalhados pelo mundo. A InterCloud é um modelo de nuvem que visa garantir
a qualidade dos serviços como performance e disponibilidade. Ela permite a realocação
sob demanda de recursos e a transferência de carga de trabalho através de diferentes in-
fraestruturas de nuvem com base nos requisitos de cada usuário [Cases 2010].

A principal caracterı́stica de uma InterCloud para os seus clientes, é a possi-
bilidade de escolher diferentes fornecedores e infraestruturas em diversas localizações
geográficas. Desse modo, eles podem fazer com que seus negócios sejam adaptáveis
às polı́ticas e alterações dos fornecedores do serviço, facilitando a expansão dos seus
negócios. Além disso, garantem benefı́cios como a resiliência das aplicações, a capaci-
dade de alocação em diversas regiões geográficas e a vantagem de evitar a dependência
do fornecedor. Além dos benefı́cios aos clientes, o modelo de InterCloud também pode
ser vantajoso aos provedores de nuvem. Através da ligação com outros provedores, o
provedor de nuvem é capaz de expandir a sua capacidade sob demanda e atender melhor
requisitos de garantia de serviço. Esse ganho em capacidade e qualidade torna o provedor
de nuvem mais atrativo aos seus clientes.

As InterClouds podem ser classificadas [Grozev and Buyya 2014] em: Federação
Voluntária ou Independente. No modelo de Federação Voluntária, os provedores cola-
boram voluntariamente entre si para trocar recursos. No modelo Independente, também
conhecido como Multi-Cloud, diversas nuvens são usadas de forma agregada por uma
aplicação ou broker. As InterClouds com Federação Voluntária podem ser ainda divi-
didas em: Centralizadas ou Peer-to-Peer. No modelo Centralizado, existe uma entidade
central para realizar ou facilitar a alocação dos recursos. No modelo Peer-to-Peer, as
nuvens que compõem a InterCloud se comunicam diretamente uma com as outras para
alocação do recurso, sem a existência de um centralizador.

O modelo de InterCloud Independente pode ser ainda classificado como: baseado
em Serviços ou Bibliotecas. No modelo baseado em Serviços, existe um broker externo
ou ligado diretamente ao cliente de nuvem que realiza o provisionamento de recursos
nas diversas nuvens. No modelo baseado em Biblioteca, o cliente de nuvem utiliza uma
biblioteca que facilita o acesso uniforme aos diversos provedores de nuvem para imple-
mentar o seu próprio broker. Este trabalho visa a emulação de InterClouds baseadas em
OpenStack usando o modelo de Federação Voluntária Centralizada.

3. OpenStack
O OpenStack [OpenStack Foundation 2016c] é um software open source para construção
de nuvens públicas ou privadas, constituı́do por uma série de componentes inter-
relacionados que trabalham para oferecer um ambiente completo de nuvem. Os com-
ponentes do OpenStack gerenciam os recursos de computação, armazenamento e rede
de um data center com o objetivo de auxiliar na construção de infraestruturas de nu-
vem escaláveis, independentemente de seu tamanho. O OpenStack utiliza e suporta
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em sua arquitetura o modelo de Federação Voluntária Centralizada, porém é possı́vel
também o uso do modelo de InterCloud Independente baseado em bibliotecas como a
jclouds [Apache Software Foundation 2016], a qual suporta diversos provedores de nu-
vem, incluindo o OpenStack.

O projeto foi iniciado pelo trabalho de duas organizações: Rackspace Hosting
e NASA que uniram forças e disponibilizaram suas plataformas internas de armazena-
mento e computação em nuvem como um projeto integrado. Atualmente, o OpenStack
conta com o apoio financeiro de dezenas de empresas como DELL, HP e IBM, além do
trabalho de milhares de desenvolvedores distribuı́dos em 132 paı́ses, visando a criação
de um padrão aberto para plataformas de nuvem. O objetivo a longo prazo é criar uma
plataforma open source que atenda as necessidades de provedores de nuvens públicas e
privadas.

Cada componente disponibiliza mecanismos de interconexão fracamente acopla-
dos [Fifield et al. 2014] de maneira que os recursos da plataforma sejam geridos pelos
usuários através de um painel de controle web, desenvolvido como uma camada separada
utilizando esses mecanismos, com mı́nima interação com o provedor de serviços. Este
tipo de decisão de projeto permite que as funcionalidades do OpenStack sejam estendidas
e modificadas, facilitando também a integração com softwares de terceiros. O OpenStack
permite a integração de diferentes tecnologias para a construção de nuvens, promovendo
grande flexibilidade. Os principais componentes do OpenStack são:

Nova Controla a infraestrutura computacional da nuvem como um todo, gerenciando a
memória, o processamento e a alocação dos recursos.

Neutron Permite o gerenciamento da rede, criação de redes, configuração de VLANs e
regras de firewall.

Swift É um sistema de armazenamento escalável e redundante, o qual gerencia possı́veis
falhas replicando e garantindo a integridade e a disponibilidade dos dados.

Horizon Provê uma interface gráfica amigável, através de um navegador, para a
administração de serviços.

Keystone Fornece o serviço de autenticação e autorização, que reúne informações dos
usuários e quais os serviços que os mesmos podem utilizar.

Glance Gerencia e disponibiliza as imagens das máquinas virtuais que podem ser instan-
ciadas e usadas.

O OpenStack possui alta flexibilidade para criação de arquiteturas de nuvens com
diferentes graus de tamanho e disponibilidade. Para isso, o OpenStack permite o uso de
mecanismos de particionamento. Os mecanismos providos pelo OpenStack são: Regiões
(Regions), Zonas de Disponibilidade (Availability Zones), Agregados de Hosts (Host Ag-
gregates) e Células (Cells).

Regiões são usadas para segregar uma nuvem. Cada região possui uma interface
de acesso independente e não existe coordenação entre regiões. Regiões podem comparti-
lhar alguns componentes, tais como: Keystone para gerência de identidade, Horizon para
o painel de serviços, e Swift Proxy para armazenamento baseado em objetos centralizado.
O usuário deve explicitamente selecionar uma região para alocar seus recursos. Alguns
casos de uso de regiões incluem: (i) uma nuvem com múltiplos sites dispersos geografi-
camente, no qual o usuário deseja escalonar VMs para um site especı́fico através de um
único portal; e (ii) provedor de nuvem com suporte a recuperação de desastres.
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Zonas de Disponibilidade são usadas para agrupar um subconjunto de recur-
sos dentro de uma região. Estes recursos são normalmente agrupados baseado em de-
pendências compartilhadas, tais como: fonte de energia, dispositivos de rede, etc. Recur-
sos dentro de uma zona de disponibilidade possuem boa conectividade e baixa latência,
enquanto recursos em diferentes zonas de disponibilidade provêm alta disponibilidade.
Zonas de disponibilidade podem ser visı́veis aos usuários, isto é, um usuário pode seleci-
onar uma zona de disponibilidade especı́fica para escalonar uma instância. Algoritmos de
escalonamento podem ser usados para alocar réplicas de instâncias em zonas de disponi-
bilidade distintas visando aumentar a disponibilidade da aplicação.

Agregados de Hosts permitem o particionamento dentro de uma Zona de Dispo-
nibilidade. Recursos são agrupados com base em metadados e o particionamento só é
visı́vel ao administrador da nuvem. Agregados de Hosts podem ser usados em diferentes
cenários, tais como: (i) para permitir polı́ticas complexas de escalonamento baseado em
categorização de recursos; (ii) nuvem com múltiplos hypervisors; (iii) definição de grupos
lógicos dentro de uma infraestrutura; e (iv) recursos heterogêneos.

Células são similares a regiões. Elas também são usadas para segregar uma nu-
vem, mas provêm uma coordenação centralizada entre nuvens (células). Nuvens imple-
mentadas com Células provêm um controle centralizado (API Cell) para tratar requisições
de usuários. O escalonamento de instâncias é realizado em duas etapas: primeiro deter-
minando qual célula deve tratar a requisição (escalonamento de célula), e segundo, deter-
minando qual máquina deve hospedar a instância (escalonamento do nova). Usuários não
podem selecionar a célula que desejam usar para hospedar uma instância.

Os mecanismos de regiões e células permitem a criação de InterClouds com
Federação Voluntária Centralizadas. A ferramenta ICE, apresentada neste trabalho, utiliza
o mecanismo de regiões para criação de InterClouds.

4. Trabalhos relacionados

Apesar da sua arquitetura baseada em componentes, o OpenStack é conhecido pela sua
alta complexidade de instalação. A instalação manual do OpenStack pode ser bastante
complicada e demorada. Os diversos detalhes necessários para configuração dos com-
ponentes requerem bastante atenção do administrador, a fim de evitar erros durante a
instalação. Isso é ainda mais crı́tico quando se deseja testar diferentes configurações ou
alterações na implementação dos componentes.

Para diminuir o alto custo de instalação de uma nuvem OpenStack real, ou
mesmo para fins de teste, existem diversos projetos que automatizam a instalação
dos componentes. Diversos destes projetos também permitem a criação de um
ambiente AIO (All-In-One), onde todos os componentes são instalados em uma
mesma máquina fı́sica ou virtual para fins de teste. Alguns destes projetos são:
DevStack [OpenStack Foundation 2016a], Fuel [Fuel Community Project 2016], Packs-
tack [Packstack 2016] e OpenStack-Ansible [OpenStack Foundation 2016b].

O DevStack [OpenStack Foundation 2016a] é uma ferramenta baseada em scripts
bash para automatizar a criação de ambientes de desenvolvimento usando o OpenStack.
O DevStack permite a criação de um ambiente AIO usando máquinas fı́sicas, virtuais
ou containers. Também é possı́vel usar o DevStack para criar ambientes compostos por
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diversos nós. O DevStack utiliza para instalação o código do OpenStack disponibilizado
através do repositório principal do projeto. Portanto, ele é bastante utilizado para realizar
testes de novas versões do OpenStack. O DevStack permite a configuração do ambiente
a ser criada através de um arquivo de configuração (local.conf), onde são definidos os
componentes que devem ser instalados, assim como parâmetros básicos de configuração.

O Fuel [Fuel Community Project 2016] é uma ferramenta open source usada para
provisionar e gerenciar ambientes OpenStack. Ele pode ser usado para provisionar um
ambiente OpenStack inteiro em uma máquina virtual para fins de teste, ou em hardware
real para produção, incluindo o provisionamento de ambientes com alta disponibilidade
formados por múltiplos nós. Para facilitar a instalação e gerência, a ferramenta provê uma
interface gráfica Web, ao invés do uso de linha de comando como o DevStack. A arquite-
tura do Fuel utiliza as ferramentas Cobbler e Puppet para provisionamento e configuração
dos componentes.

O Packstack [Packstack 2016] é uma ferramenta similar ao DevStack voltada a
distribuições RedHat, CentOS ou Fedora. Ele utiliza módulos Puppet e o protocolo ssh
para instalação do OpenStack em diversas máquinas, ou em uma única máquina para
fins de teste. O Packstack é utilizado via linha de comando e permite uma configuração
interativa dos diversos componentes, ou totalmente automatizada através de um arquivo
com configurações (answer file).

O OpenStack-Ansible [OpenStack Foundation 2016b] permite o provisionamento
de ambientes de produção ou teste (AIO) usando a ferramenta de automação Ansible.
O ambiente é provisionado a partir do código existente no repositório do OpenStack. O
OpenStack-Ansible utiliza LXC (Linux Containers) para instalação dos diversos compo-
nentes do OpenStack visando o isolamento e facilidade de manutenção.

Todas as ferramentas citadas possuem aproximadamente as mesmas funcionalida-
des. Elas permitem a criação automatizada de ambientes AIO para teste e ambientes de
produção (com exceção do DevStack) usando diversas máquinas. A principal limitação
encontrada em todas as ferramentas, e tratada na ferramenta ICE apresentada neste traba-
lho, é o suporte a criação de ambientes de teste usando múltiplas regiões e a possibilidade
de emular diversos nós de computação. A próxima seção apresenta a ferramenta ICE e
como ela permite a emulação de múltiplas regiões OpenStack, suportando diversos nós
de computação em cada região.

5. ICE - InterCloud Emulator
A ferramenta desenvolvida durante esse trabalho tem como objetivo provisionar um am-
biente InterCloud de forma automatizada e sem uma configuração complexa. Além disso,
também tem o objetivo de validar o ambiente desenvolvido com o auxı́lio do Rally.

A ferramenta apresenta as seguintes funcionalidades e caracterı́sticas:

• Provisionamento de uma InterCloud OpenStack para testes baseada em multi-
regiões.
• Possibilidade de realizar benchmark sobre o ambiente InterCloud afim de verificar

seu comportamento diante de determinada carga de usuários.
• Isolamento do ambiente InterCloud do usuário, bem como entre regiões. Não

havendo necessidade de acessar diretamente as máquinas virtuais criadas.
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5.1. Arquitetura

Para este trabalho optou-se por uma arquitetura modular, robusta e bastante isolada em
termos de componentes. O objetivo desejado é que cada região seja executada em uma
máquina virtual, assim como um controlador para os testes de benchmark. Também
deseja-se que os ambientes de cada nuvem consigam comunicar-se entre si, e o usuário
preocupe-se apenas em configurar corretamente os dados de entrada e obtenha uma saı́da
clara ao final da execução da ferramenta. A Figura 1 apresenta de forma simplificada o
projeto da arquitetura.

Figura 1. Arquitetura da ferramenta

Dentro de cada máquina virtual responsável por agrupar uma região, temos
contêineres do tipo LXC. Eles foram usados para garantir o isolamento e poder simu-
lar uma configuração multi-nodo sem necessitar de uma grande quantidade de recur-
sos. Cada região contém um nodo de controle e uma quantidade enesimal de recursos
computacionais– chamados aqui de compute nodes– quantidade essa que é definida pelo
usuário no arquivo de descrição na seção 5.2.

O nodo de controle é responsável por centralizar os serviços de autenticação e
autorização, gerenciamento de imagem, e geração de novos nodos de computação. Os
compute nodes por sua vez são diretamente responsáveis por executar o processamento
requisitado pelos usuários.

Durante a implementação, utilizamos diversas ferramentas para auxiliar o desen-
volvimento. Dentre elas estão Jinja2, Vagrant, VirtualBox, Linux Container, Rally e
DevStack.

Como forma de provisionar e gerenciar a infraestrutura de cada nuvem, utilizamos
o Vagrant junto com o VirtualBox. O Vagrant [Hashimoto 2013] é uma poderosa ferra-
menta para gerar e configurar ambientes virtualizados completos em desenvolvimento e
em produção, além de oferecer diversas formas de virtualização e ser facilmente estendida
através de plugins.
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O Vagrant possui duas bases fundamentais: boxes [HashiCorp 2016b] – imagens
reduzidas e empacotadas dos sistemas operacionais; e o Vagrantfile [HashiCorp 2016a]
– arquivo que descreve a criação das VMs, junto com os softwares e configurações que
serão instalados nas mesmas. Ao executar a ferramenta, o Vagrantfile é interpretado para
geração do ambiente InterCloud.

A possibilidade de utilizar uma box implicou em uma otimização da construção
do ambiente de nuvem, uma vez que temos por objetivo gastar o mı́nimo de tempo
possı́vel com ações repetitivas. Também por esse motivo, decidimos utilizar o Va-
grant no desenvolvimento desse trabalho. Para utilizar essa estratégia, antes do pri-
meiro provisionamento, a ferramenta desenvolvida cria uma máquina virtual com todas
as pré-configurações necessárias, e ela será utilizada como imagem para todas as demais
máquinas virtuais. Ela então é compactada em uma box e adicionada à lista de boxes do
Vagrant.

O Linux Container trabalha com a tecnologia de virtualização a nı́vel de sistema
operacional. Neste tipo de virtualização, são criados compartimentos a fim de permitir
que cada VM possa ter recursos limitados de memória, CPU e rede [Canonical 2015].
Isto oferece melhor flexibilidade e melhoria de desempenho na criação de ambientes vir-
tuais. Por esta razão, foi utilizada a tecnologia de contêiner no projeto. Para prover a
conectividade o LXC cria uma bridge que interliga os contêineres com a rede externa
caracterizando um isolamento de quadros permitindo aos contêineres obter interfaces de
rede próprias.

A instalação do OpenStack foi feita de forma automatizada através da ferramenta
DevStack – versão Kilo – que já foi discutida anteriormente na seção 4. O serviço
de identificação do OpenStack – Keystone– foi centralizado na região primária com o
objetivo de simular a conectividade de múltiplas regiões.

Para adaptar o Vagrantfile à demanda do usuário, conforme o arquivo de entrada,
foi utilizada a biblioteca Jinja2 de Python para modelar templates. Esses templates geram
a quantidade de regiões existentes no arquivo de entrada, com suas respectivas quantida-
des de computes-nodes, e também a máquina virtual responsável pelos testes de bench-
mark. Durante a construção da nuvem, a criação dos computes-nodes ocorrem de forma
paralelizada, enquanto a próxima região é gerada. Esse paralelismo é uma das causas
pelos bons resultados, que serão apresentados na seção 6.

O Rally é uma ferramenta de benchmark que automatiza e unifica a montagem,
a validação e a avaliação de um ambiente OpenStack multi-nodo. Ela permite simular
uma grande quantidade de usuários e solicitações sendo realizadas, gerando uma carga
significativa sobre os ambientes da nuvem.

5.2. Descrição da topologia
Logo nos primeiros testes com o Vagrant, percebeu-se que o Vagrantfile seria limitado
e em certos casos insuficiente para descrever todas as funcionalidades inicialmente dis-
cutidas para a InterCloud. Por esse motivo, para permitir uma liberdade maior de ca-
racterı́sticas em cada nuvem, optou-se por utilizar um arquivo JSON para descrever o
ambiente a ser testado. A sintaxe do formato JSON também é largamente utilizada em
projetos diversos, é de fácil compreensão e validação, utiliza o formato chave-valor, listas
de elementos, e elementos aninhados. Esses foram os principais fatores que influencia-
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ram fortemente na sua escolha para esse trabalho. Na tabela 1 serão explicados os campos
utilizados no arquivo de entrada, enquanto a Figura 2 apresenta a estrutura do arquivo de
entrada utilizado.

Tabela 1. Campos do arquivo de entrada

Informação/chave Descrição/Valor
regions Lista contendo todos os elementos que representam cada uma das nuvens.

name Nome para ser utilizado em cada ambiente.

controller ip IP que será usado em cada nodo de controle de cada região.

hostIp IP padrão que será usado em cada máquina virtual.

bridge Nome da interface de rede Bridge que será usada no Vagrantfile.

numberOfComputeNodes Quantidade de nodos de computação que serão criados.

{
"regions": [

{
"name":"RegionOne",
"controller_ip": "192.100.100.10",
"virtualBoxSpecs": {

"hostIp": "100.0.0.11",
"bridge": "br1"

},
"numberOfComputeNodes": 2

},
{

"name":"RegionTwo",
"controller_ip": "192.100.200.10",
"virtualBoxSpecs": {

"hostIp": "100.0.0.12",
"bridge": "br1"

},
"numberOfComputeNodes": 2

}
]

}

Figura 2. Exemplo de arquivo JSON de entrada

A Topologia fı́sica do experimento foi configurada usando-se uma interface de
bridge no servidor fı́sico, com conectividade através de rotas para a rede local e para
Internet, através do uso de NAT – Network Address Translation. Através desta bridge são
conectadas as máquinas virtuais com suas respectivas interfaces lógicas, representando
regiões com conectividades distintas.

Em cada região são necessárias as bridges do LXC para a demanda de conectivi-
dade dos contêineres com a rede externa. A topologia fı́sica do experimento é detalhada
conforme a Figura 3.
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Figura 3. Topologia fı́sica do experimento

5.3. Descrição de experimento

A ferramenta desenvolvida pode ser utilizada através da linha de comando em um ambi-
ente linux. A Tabela 2 explica em detalhes os parâmetros utilizados na ferramenta.

Tabela 2. Campos utilizados

Parâmetro Descrição de cada parâmetro
-i Arquivo de entrada descrevendo a infraestrutura das clouds

-o Arquivo de saı́da - Relatório em HTML e JSON gerado pelo Rally

-p Provisionamento - Executa a geração do ambiente

-r Provisionamento do Rally

-b Benchmark - Dá inı́cio aos testes de benchmark configurados no Rally e devolve os
resultados no local indicado pelo parâmetro -o

O comando abaixo é um exemplo de provisionamento de uma InterCloud.

ICE -i inputfile -o outputfile -p -b benchmarkfile

6. Avaliação
O ambiente para o experimento é formado por um servidor PowerEdge R730 Dell com 2
processadores Intel Xeon E5-2650v3 2.30GHz (cada um com: 10 cores fı́sicos + 10 cores
virtuais) e 224 GB de memória RAM. Para estabilizar o tempo do experimento e impedir
interferências externas de rede, foi criado um servidor de cache de onde eram realizados
os downloads de pacotes e de imagens durante a construção da nuvem.

Na avaliação do trabalho foram realizados vários testes usando uma ou mais
regiões, e cada região contendo um ou mais compute nodes. Durante os testes, obti-
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vemos um tempo médio de 12 minutos para a pré-configuração. Os dados da Figura 4
levam em consideração que essa etapa já foi realizada.

Figura 4. Gráfico com os tempos de cada teste

Como podemos ver pela Figura 4, o acréscimo de regiões causa um aumento linear
no tempo total para a construção da nuvem – em média 273 segundos para cada região
adicionada. De forma similar, o incremento de compute nodes por região implica em
um aumento também linear no tempo total para a construção da nuvem – em média 54
segundos por compute node adicionado.

O tempo padrão para download e instalação de uma instância do DevStack – All-
in-One–, sem a ferramenta, também utilizando o servidor de cache, é de aproximadamente
17 minutos. De posse desses dados, pode-se observar que a partir de uma InterCloud com
duas regiões, obtém-se um ganho de tempo na construção da nuvem.

7. Conclusões e trabalhos futuros
Após todas as etapas de desenvolvimento desse trabalho, verificou-se que a ferramenta
ICE foi capaz de atender os objetivos inicialmente planejados: criação rápida de am-
bientes de teste e de desenvolvimento em nuvem, assim como a avaliação do ambiente
através de benchmarks. Ela ainda encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento, e
com certeza poderá ser melhorada em trabalhos futuros.

Dentre os muitos recursos discutidos durante o desenvolvimento do trabalho que
poderiam ser incorporados ao mesmo, pode-se citar: implementação da nuvem utilizando
células; promover InterCloud em nuvens baseadas em diferentes plataformas; avaliar
cenários de exceção assim como a sua escalabilidade com mais regiões; recursos para
simular desempenho de links de internet entre clouds – latência e vazão; simulação de
localização geográfica em cada região – latitude e longitude; tornar a construção do am-
biente ainda mais rápida através da paralelização de parte da ferramenta.
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