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Resumo
As constantes necessidades de desenvolvimento de novas aplicações
justificam a importância do Planejamento de Capacidade, pois as novas aplicações
necessitam de tempos médios de resposta adequados. Uma nova aplicação possui
requisitos funcionais que norteiam as regras de negócios, e não funcionais que
abrangem, por exemplo, a sua arquitetura tecnológica e interações com seus
clientes.
Uma das barreiras para o Planejamento de Capacidade é que não existe
uma metodologia para orientar, de uma forma simples e objetiva, o que deve ser
feito e, além disso, os conceitos de capacidade dos recursos computacionais são
desencontrados, porque os diversos profissionais de TI acabam tendo percepções
diferentes entre si.
O objetivo desta dissertação é organizar os conceitos e desenvolver uma
metodologia de Planejamento de Capacidade para manter o nível de utilização dos
componentes críticos dos servidores em um ambiente cliente/servidor, nos seus
limites aceitáveis, a fim de garantir o tempo médio de resposta e a taxa de
processamento esperada para uma nova aplicação em produção.
Os conceitos teóricos da teoria das filas foram usados para definir os limites
dos componentes críticos dos servidores, a saber: processador, memória, disco e
placa de rede.
Um estudo de caso real é apresentado para validar a eficácia da
metodologia e avaliar os resultados. Os que foram obtidos comprovaram a
efetividade da metodologia proposta, ainda que o volume de acesso à aplicação
testada tenha ficado aquém do esperado.
Palavras-chaves:

Requisitos

de

Aplicação,

Cliente/Servidor,

Servidores,

Componentes críticos, Ambiente de testes, Planejamento de Capacidade,
Benchmark, Tempo médio de resposta, Taxa Média de Acesso, Clientes
Simultâneos.

Abstract
The constant need to develop new applications vindicates the importance of
the capacity planning, for they need adequate average response times. A new
application has functional requirements that guide business rules, as well as
nonfunctional requirements that encompass, for example, its technological
architecture and the interactions with its clients.
One of the obstacles to the capacity planning is the absence of appropriate
methodology to direct in an objective and simple way what must be done, and
further than that, the concepts about capacity of computational resources are
divergent, because IT professionals end up bearing different perceptions among
each other.
The purpose of this lecture is to organize the concepts and to develop a
capacity planning methodology to keep the degree of utilization of the critical
components of the servers in a client/server environment within acceptable limits, in
order to guarantee the average response time and the expected throughput for a
new application in production.
The concepts of queueing theory were used to define the limits for the critical
components of the servers, namely: processor, memory, disk, and network adapter.
A real case study is presented to validate the efficacy of the proposed
methodology and to evaluate the results. The results achieved have proved the
effectiveness of the methodology, although the amount of access to the tested
application has become below what was expected.
Keywords: Application requirements, Client/Server, Servers, Critical components,
Test environment, Capacity Planning, Benchmark, Average response time, Access
rate, Simultaneous clients.
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Capítulo 1
Introdução
No início da área de processamento de dados, as organizações faziam uso
de Tecnologia da Informação (TI), na qual apenas as pessoas da empresa
utilizavam os recursos do computador, que ficava em um ambiente totalmente
isolado.
A partir do crescimento do uso da Internet, que é uma arquitetura
cliente/servidor, essa situação mudou, porque os clientes mais críticos não são
mais as pessoas internas das organizações, mas sim os clientes externos que
geram receita para essas empresas, num ambiente totalmente aberto e que
acabam formando uma imagem positiva ou negativa, a partir da disponibilidade,
confiabilidade e tempo de resposta que consigam obter, quando estão navegando
em um determinado site.
Em virtude dessas mudanças, a TI está, cada vez mais, penetrando em
todos os segmentos da sociedade globalizada e sua abrangência vem acarretando
uma expansão incomensurável de recursos computacionais instalados nas
empresas devido à demanda crescente de novas aplicações.
Essas em geral, possuem um ciclo de vida, e uma das etapas
costumeiramente deixadas em segundo plano é a avaliação de Planejamento de
Capacidade, ou seja, qual a carga de trabalho que será suportada no ambiente de
produção, qual o dimensionamento dos recursos computacionais necessários e
qual o tempo de resposta sustentável.
Nem sempre as expansões dos recursos computacionais são precedidas
por estudos técnicos e metodologias que assegurem a viabilidade e necessidade
desses acréscimos ou investimentos que além de onerar as empresas, muitas
vezes, não atendem aos objetivos desejados (MENA85).
Surgiu, há muitos anos a disciplina de Planejamento de Capacidade, cuja
principal função é prover, em tempo hábil, o dimensionamento dos recursos de
hardware (MACE83) necessários a fim de suportar a taxa de processamento
esperada para um determinado número de clientes.
O advento da arquitetura cliente/servidor fez com que a disciplina
Planejamento de Capacidade nas organizações se tornasse ainda mais importante
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para garantir os níveis de serviços que passam a ter sob foco os clientes externos
que são, sem dúvida, nenhuma, mais exigentes e intolerantes à indisponibilidade.
Independentemente da quantidade e do tipo de servidores a serem
utilizados, os dimensionamentos de cada um deles é fundamental para poder
suportar novas aplicações, garantindo o equilíbrio entre as novas demandas e os
recursos computacionais necessários (WEST01a).
Embora a arquitetura cliente/servidor permita o crescimento horizontal, como
a implementação de um novo servidor de uma forma extremamente flexível e ágil
para atender a demanda crescente, observa-se que a disciplina de Planejamento
de Capacidade continua sendo indispensável para justificar claramente os
investimentos necessários (WEST01a).
Dentro desse contexto, o hardware continua sendo ainda um investimento
crítico feito pelas empresas, embora seu custo venha diminuindo, principalmente se
comparado ao que as empresas investem atualmente em software.
Atuar com foco na disciplina Planejamento de Capacidade continua sendo
um desafio importante devido a sua complexidade e objetivos a serem alcançados,
principalmente se forem levadas em conta as necessidades das empresas que são
naturalmente, fazer mais com menos recursos computacionais e prover aos seus
clientes os melhores serviços.

1.1 Motivação
As necessidades de desenvolvimento de novas aplicações são agressivas
para qualquer empresa, e o esperado é que a mesma esteja disponível, com tempo
de resposta adequado. Um dos fatores de disponibilidade está associado ao
Planejamento de Capacidade, que afeta diretamente a qualidade dos serviços
oferecidos aos clientes.
Existem várias formas de ser feita uma gestão de desenvolvimento de uma
nova aplicação, e uma delas é o modelo sugerido da framework IT Infrastructure
Library (ITIL), que abrange desde as necessidades dos negócios até ao
gerenciamento completo do ciclo de vida de uma aplicação.
O termo “ciclo de vida de uma aplicação”, ilustrado na Figura 1.1, é usado
para descrever, dentro do framework ITIL (WEST02b), as várias fases que uma
aplicação atravessa, levando-se em conta a concepção e a retirada formal da
mesma do ambiente de produção.
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As fases Requerimento, Desenhar e Construir estão associadas ao
Desenvolvimento da Aplicação, enquanto que as etapas Implementar, Operar e
Otimizar estão associadas ao Gerenciamento do Serviço (WEST02b).

Requerimento

Otimizar

Desenhar

Operar

Construir

Implementar
Figura 1.1 – Ciclo de vida de uma aplicação.

Em todas as etapas do “ciclo de vida de uma aplicação”, faz-se necessário
contemplar as principais funções, e as mais conhecidas são: Gerenciamento de
Configuração,

Gerenciamento

de

Mudança,

Gerenciamento

de

Versão,

Gerenciamento de Segurança, Gerenciamento de Falhas, Gerenciamento de
Problemas, Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Disponibilidade,
Gerenciamento de Continuidade, Gerenciamento de Acordos e Gerenciamento
Financeiro (WEST02b).
Embora fosse interessante descrever cada uma das fases sob o ponto de
vista adicional de informação, a ênfase será dada apenas à fase Construir, devido a
sua importância para esta dissertação, pois é neste momento que o Planejamento
da Capacidade possui um grau maior de importância no ciclo de vida de uma
aplicação.
O ponto fraco da atividade de testes de planejamento de capacidade
durante o ciclo de desenvolvimento da aplicação é que os desenvolvedores, em
regra geral, subestimam os esforços para dimensionar corretamente os servidores
que irão hospedar essa nova aplicação. A dificuldade maior é que não existe uma
metodologia para conduzir esses esforços, o que acarreta, em geral, resultados
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positivos durante os testes de planejamento de capacidade, mas muitas vezes
negativos quando em produção.

1.2 Objetivo do Trabalho
O objetivo deste trabalho é definir uma metodologia de Planejamento de
Capacidade aplicável para servidores que se encontrem em um ambiente
cliente/servidor.
O ambiente atual de processamento de informação exige o constante
desenvolvimento de novas aplicações, que impactam não apenas os serviços
oferecidos pelas corporações, mas a própria imagem dessas corporações, como foi
discutido na seção anterior.
Os novos aplicativos devem ser instalados e executados em servidores de
produção – já existentes ou a serem adquiridos – onde irão compartilhar os
recursos de processamento, processador, memória e disco com outros aplicativos
já existentes e com o próprio sistema operacional do servidor. Os servidores e
sistemas operacionais mais utilizados no mercado estão contemplados, tais como
hp, sun, windows, intel, amd etc.
Esses servidores de produção são, em geral, equipamentos caros, cujo
funcionamento não pode ser interrompido para períodos de testes de planejamento
de capacidade. A análise do comportamento do novo aplicativo deve ser feita em
um ambiente de testes.
Na realidade, em TI, existem normalmente dois ambientes, a saber, o de
desenvolvimento e o de produção. O que está sendo sugerido é que se crie um
terceiro, que será o ambiente de testes de planejamento de capacidade para
dimensionamento da capacidade dos servidores. Não sendo possível, por motivos
de custos, o ambiente de desenvolvimento pode ser usado.
Os servidores do ambiente de testes de planejamento de capacidade devem
ser compatíveis com a arquitetura do ambiente de produção, de sorte que as
funcionalidades verificadas na fase de desenvolvimento devem ser encontradas
também no ambiente de produção, porém, a capacidade de processamento dos
servidores de testes é ordem de grandeza menor do que a dos servidores de
produção.
A partir da definição dos requisitos da nova aplicação, são criados os
cenários de testes de Planejamento de Capacidade. No ambiente de testes de
Planejamento de Capacidade, executa-se a nova aplicação, a fim de avaliar o seu
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comportamento, que consiste em medir os componentes críticos do(s) servidor(es)
envolvidos, taxa de processamento e o tempo de resposta das transações.
Durante a execução dos testes de planejamento de capacidade, serão
coletados os dados com as métricas criadas para cada servidor envolvido e, a partir
dessas informações, serão feitos gráficos de uso dos componentes críticos e
consumo dos componentes críticos pelo novo aplicativo.
Os componentes críticos serão medidos de uma forma objetiva que permita
entender a variação de uso em função da carga de trabalho executada.
De posse dos gráficos, análises serão feitas a fim de avaliar qual a melhor
sugestão para suportar a nova aplicação em produção.
Existem vários cenários quando se fala em definir a capacidade de um
servidor para absorver determinadas cargas de trabalho. O cenário escolhido para
estudo de caso será o de um novo aplicativo que se traduz em novos produtos ou
serviços a serem oferecidos aos clientes. Esse novo aplicativo deve ser hospedado
em um dos servidores existentes ou novos no ambiente de produção.
A razão desta escolha é que se torna mais factível dimensionar os recursos
necessários para um novo aplicativo quando já existem medições do servidor que
deverá suportar essa nova carga de trabalho. Além disso, é o tipo mais comum de
demanda.
Embora possa parecer simples o dimensionamento nesse cenário escolhido,
é necessário garantir o correto dimensionamento do servidor, upgrade dos
elementos críticos ou aquisição de um novo servidor entre os diversos servidores
existentes no ambiente de produção. Isto, certamente, exige uma coleta de
métricas confiável e bem definida, testes de carga de trabalho e avaliação dos
tempos de respostas, além da análise dos recursos envolvidos, a fim de garantir o
sucesso da implementação de um novo aplicativo em um servidor de produção.
Dessa forma, a maior contribuição desta dissertação está na objetividade de
abordar os servidores recorrendo a um processo simples e prático de medição dos
componentes críticos e garantindo que novos aplicativos sejam suportados sem
perda de níveis de serviços, ou seja, um tempo de resposta dentro do esperado nas
operações executadas pelos clientes.
A fim de garantir esses resultados, haverá recomendações finais de
remanejamento de aplicação ou aquisição ou não de novos servidores ou
componentes críticos para suportar as novas aplicações.
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Capítulo 2
Arquitetura Cliente/Servidor
O termo cliente/servidor foi primeiramente usado em 1980, referindo-se a
personal computers (PCs), em uma rede de computadores.
A arquitetura cliente/servidor é versátil, baseada em mensagens e uma
infraestrutura em módulos, que tem por objetivo garantir usabilidade, flexibilidade,
interoperabilidade e escalabilidade quando comparado ao mainframe.
A arquitetura mainframe possui um único computador que tem toda a
inteligência de processamento. Os clientes interagem por meio de um terminal “sem
inteligência” que captura o teclado e envia a solicitação para o mainframe.
A arquitetura cliente/servidor surgiu da convergência entre computação e
comunicação, da disponibilidade de computadores pessoais baratos e poderosos,
utilizando recursos gráficos para comunicação com o usuário.
Um dos modelos mais poderosos do paradigma cliente/servidor distribuído é
a World Wide Web (WWW), que permite aos usuários obterem serviços na Web a
partir de servidores localizados em qualquer região do planeta (MENA02).
A arquitetura cliente/servidor utilizada na Web é baseada na divisão do
trabalho de uma aplicação entre dois processos: o processo cliente e o processo
servidor (MENA02).
O protocolo de serviço é do tipo requisição-resposta, pois os clientes enviam
as requisições e os servidores respondem às suas solicitações (MENA02),
conforme ilustrado na Figura 2.1.

Figura 2.1 – Arquitetura cliente/servidor: requisição/resposta.
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O processo cliente possui um conjunto de aplicações que executa uma parte
da informação na estação de trabalho, conhecida como navegador Web. Quando
há uma carga de processamento significativa na estação de trabalho, diz-se que a
mesma é thick client (STAL00), e quando é o inverso, diz-se que é thin client
(STAL00).
O processo servidor, ou simplesmente servidor, é hospedado em máquinas
que normalmente são mais rápidas e executam um conjunto de serviços
relacionados à funcionalidade, que normalmente exigem componentes de hardware
e software especializados (MENA02).
Em um ambiente cliente/servidor, existem vários tipos de servidores e cada
um deles tem uma função específica a desempenhar, conforme observado em
alguns exemplos, a seguir:

•

Servidor de dns – transforma o endereço www em um endereço ip
que é retornado ao solicitante.

•

Servidor de firewall – permite o acesso ou não do solicitante,
garantindo que apenas determinados aplicativos possam ser
acessados por determinados clientes.

•

Servidor Web – faz a comunicação com o browser através do
protocolo de aplicação http, que é responsável por fazer encaminhar
e devolver as solicitações do browser.

•

Servidor de aplicação – faz a comunicação com o servidor Web
para atender as solicitações do cliente, que consiste efetivamente no
processamento da informação solicitada.

•

Servidor de banco de dados – faz a comunicação com o servidor
de aplicação para recuperar e salvar informações que são
processadas no servidor de aplicação.

Em face do número de servidores existentes, é fácil perceber que são os
mais críticos e onde os esforços de administração devem ser concentrados pela
área de TI de qualquer empresa, a fim de oferecer o melhor serviço para os seus
clientes.
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2.1 Arquitetura Cliente/Servidor em Múltiplas Camadas
As aplicações atuais são hospedadas em arquitetura cliente/servidor de
múltiplas camadas, e uma das mais utilizadas hoje no mercado é a J2EE
(SUBR98), conforme ilustrado na Figura 2.2.
Cliente

Rede

Servidor
Zona
Desmilitarizada

(DMZ)

Internet

Firewall

R

Roteador

Camada 2
Aplicação

Camada 3
Serviço de
Dados

FW

FW

Servidores
Web

Servidores
de Aplicação

FW

R

Balanceador
de Carga
FW

Camada 1
Apresentação

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 4

Figura 2.2 – Arquitetura cliente/servidor em três camadas.

A primeira camada, também chamada camada de apresentação (ALME97),
incorpora a interface de cliente com os serviços na Web. Através da interpretação
da html ou xml por um browser, os clientes Web inserem dados, editam-nos e
recebem informações.
A segunda camada, conhecida como camada da lógica do negócio ou
camada de aplicação, encapsula uma coleção de regras para implementar a lógica
da aplicação. A separação da lógica do negócio da camada de apresentação e dos
serviços de dados possibilita um novo nível de autonomia para as aplicações e as
torna mais robusta.
A terceira camada, mais conhecida por camada de serviço de dados,
consiste em dados persistentes, gerenciados por mecanismos que garantem
confiabilidade, estabilidade e disponibilidade (MENA02).
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2.2 Arquitetura do Computador
Independente do tipo de serviço prestado pelo servidor, seus componentes
críticos, ilustrados na Figura 2.3 são:

•

Processador

•

Memória real ou virtual

•

Discos

•

Placa de rede

Figura 2.3 – Esquema interno do computador.
O componente mais importante é o processador, pois toda a inteligência de
processamento, uma seqüência de execução de instruções de máquina, decorre da
capacidade deste em realizá-las num intervalo de tempo esperado, normalmente
medido em nanossegundos.
A seguir, serão descritas as características principais de cada componente
crítico do servidor:

2.2.1 Processador
Na maioria dos modernos computadores, o processador é uma unidade
singular, conhecida por microprocessador que são dispositivos complexos feitos por
material semicondutor tal como silício. Podem executar ações específicas como a
manipulação de dados, cálculos aritméticos e tomada de decisões (WARE97).
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Dentro de um microprocessador existem áreas de memória chamadas
registradores que são usados para armazenar instruções ou dados que se
encontram dentro dos programas. Cada tipo de microprocessador tem um conjunto
específico de instruções que podem executar diversas operações, tais como
“carregar um dado da memória localizado num endereço X para dentro do
registrador Y”. Cada instrução tem um número, conhecido por código de operação,
e cada código de operação, por sua vez, tem um número fixo de parâmetros,
conhecido por operandos. Um programa de computador consiste em uma
sequência lógica de instruções que têm por objetivo executar uma determinada
função (WARE97).
A maioria dos programas escritos para computador possui uma linguagem
mais próxima do entendimento humano. O microprocessador precisa de um
compilador que traduza a linguagem de computador para o conjunto de instruções
que ele entende.
À medida que o conjunto de instruções do microprocessador aumenta, a
complexidade da sua implementação também, pois são inseridos circuitos de silício
mais complexos.
2.2.1.1 Processadores CISC e RISC
Devido

ao

grande

conjunto

de

instruções

usados

por

muitos

microprocessadores, às vezes não existe espaço para uma implementação em um
único módulo de lógica de hardware. A tecnologia Complex Instruction Set
Computing (CISC) faz esse tipo de implementação que contém instruções que são
traduzidas em microinstruções que, por sua vez, são conhecidas por microcódigo
de microprocessadores. O ponto negativo dessa implementação é que se fazem
necessários vários ciclos de clock do processador para executar instruções além de
consumir um tempo maior para executá-las e, finalmente, apresentar um custo
maior na fabricação do computador.
Para amenizar o efeito da complexidade citada anteriormente, surgiu o
Reduced Instruction Set Computing (RISC), que permite a implementação do
conjunto de instruções sem microcódigo. A grande vantagem é que a maioria das
instruções são executadas com um simples ciclo de clock do processador. Embora
requeira mais instruções para executar uma determinada tarefa do que o CISC,
cada instrução RISC usualmente gasta menos tempo para terminar (WARE97).
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2.2.1.2 Freqüência do Clock
Para se especificar a velocidade do processador, o mais utilizado é a
frequência de clock do microprocessador, pois à medida que a frequência do clock
cresce, aumenta-se a velocidade do processador. Essa comparação é válida para
processadores do mesmo tipo, ou seja, de mesma arquitetura. Por exemplo, um
processador de 75 Mhz do computador R8000 executa instruções de ponto
flutuante mais rápido que o processador de 300 Mhz do computador DEC Alpha
21064a, embora este tenha uma frequência de clock superior (WARE97).
2.2.1.3 Memória Cache
A maioria dos microprocessadores possui uma frequência de clock de 200
Mhz ou mais. Um microprocessador de 200 Mhz tem um ciclo de clock de 5
nanossegundos, mas a maioria da memória do computador tem um tempo de
acesso de 60 nanossegundos (KILE02). Se um computador de 200 Mhz faz uma
requisição de dados para uma memória de 60 ns, 12 ciclos de clock serão
passados antes que o dado esteja disponível para o microprocessador.
A memória cache surgiu a fim de amenizar a diferença de velocidade entre o
processador e a memória read access memory (RAM) do computador, pois reduz a
necessidade de interação entre eles.
A implementação da memória caching é feita de várias formas:
•

Level 1 caching – é dito de nível 1, por estar localizada junto ao
microprocessador

e

operar

na

mesma

velocidade

do

microprocessador. Devido à limitação de espaço, seu tamanho fica
em torno de 256 bytes a 64 kilobytes.
•

Level 2 caching – é dito de nível 2, por não estar no mesmo espaço
do microprocessador, seu tamanho pode variar de 64 kilobytes a 8
megabytes

e

sua

velocidade

também

não

é

igual

à

do

microprocessador, porém é mais rápida que a memória do
computador.
Existem diferentes algorítmos para se implementar level 1 e level 2 caching,
conforme descrito a seguir:
•

Write-Through – é usado para cache de leitura apenas. Dados de
escrita são gravados na memória caching e na memória do
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computador, o que acaba não trazendo resultados, devido à lentidão
desta última.
•

Write-Back – permite que os dados sejam lidos ou gravados na
memória cache em lugar de gravar na memória do computador.
Periodicamente, os dados alterados são gravados na memória do
computador.

O algoritmo write-back é mais eficiente que o write-through, mas pode
ocorrer perda de informações, já que estas são sincronizadas periodicamente. No
entanto, esse tipo de incidente é muito raro e normalmente bem documentado
(WARE97).
Existem outras formas de implementação de memória cache contudo estas
são as mais utilizadas.
2.2.1.4 Família de Processadores
Existem vários tipos de processadores para serem usados em um ambiente
cliente/servidor. Em geral, possuem um conjuntos de instruções e registradores
conhecidos por arquitetura do computador ou simplesmente arquitetura.
Algumas das famílias de processadores mais utilizados atualmente serão
descritas a seguir:
•

Digital Alpha – é um computador RISC de alta performance, já que
possui processador de 64 bits.

•

Intel x86 – esta família é de processador CISC de 16 e 32 bits, que
tem como base o Intel 8086, construido em 1978.

•

Motorola 68000 – é computador CISC que possui processador de 16
e 32 bits, introduzido em 1979.

•

PA-RISC – é um computador RISC de 32 e 64 bits, criado pela
Hewlett-Packard.

•

SPARC – é um computador RISC de processador de 32 e 64 bits,
criado pela Sun Microsystems.

Todos esses computadores podem ser usados como servidores em um
ambiente cliente/servidor, e o que vai definir o uso é em que ambiente a aplicação
será desenvolvida.
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2.2.2 Memória
A memória do computador é responsável por armazenar os processos que
serão executados pelos processadores.
Os computadores atuais usam vários tipos de memória. Memória de leitura
apenas, read only memory (ROM), que possui programação permanente. Na
maioria dos computadores, o código armazenado na memória ROM é executado
quando o computador é ligado. Esse tipo de memória é mais lento que a memória
RAM.
A memória RAM é a mais importante, pois é usada pelos programas criados
pelos desenvolvedores. Existem dois tipos de memória RAM, que são utilizados
como memória principal do computador, descritas nas seções seguintes.
2.2.2.1 DRAM – Dynamic Read Access Memory
Consiste em um conjunto de capacitores, que são dispositivos que
armazenam carga elétrica e transistores, usados para trocar o sinal e amplificá-lo.
No caso da DRAM, os dados são armazenados com a presença ou ausência de
carga elétrica no capacitor, e o transitor é responsável por ler a condição do
capacitor. Este é incrivelmente pequeno, já que milhões deles constroem um cartão
de memória. Para garantir a informação nos capacitores, ocorre, de tempos em
tempos, uma regravação da mémória.
A maioria das memórias DRAMs comercializada atualmente é acessada
levando-se, em média, 60 nanossegundos
2.2.2.2 SRAM – Static Read Access Memory
A forma de escrever informação na memória SRAM é igual à DRAM
contudo, a implementação de funcionamento é diferente. Cada célula SRAM
consiste em um dispositivo de metal no formato da letra U. Na realidade, a célula
SRAM é um circuito eletrônico feito totalmente com transistores. O funcionamento é
através de voltagem, que pode representar 0 ou 1. Outra diferença em relação à
DRAM é que não precisa haver regravação de tempos em tempos já que o estado
de cada célula é mantido continuamente.
A SRAM é mais rápida que a DRAM, pois é acessada em 15
nanossegundos em média. O ponto mais negativo é que a memória SRAM usa seis
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capacitores, enquanto que a DRAM faz uso de apenas um capacitor. Além disso, o
custo de fabricação da SRAM é bem maior que a memória DRAM.
Dessa forma, o uso de SRAM normalmente é aplicado na memória caching
level 2, conforme citado no item anteriormente. A velocidade da memória não é o
único indicador de medida de performance. O total de informação que pode ser
movido entre o processador e a memória em um determinado tempo é conhecido
por largura do barramento, que integra esses dois componentes. Existem
barramentos de 32 bits e de 64 bits. O de melhor performance é de 64 bits, que
está começando a se difundir no mercado.
Embora as memórias tenham diferentes tecnologias, o mais importante em
um computador é que elas sejam suficientes para suportar os processos
executados em um determinado momento do que o tipo de memória sendo utilizada
(GUNT00).

2.2.3 Discos
Um disco magnético típico possui vários pratos revestidos com uma
substância magnética. Os pratos juntos formam um cilindro que gira em torno de si,
por meio de um motor. Os dados são gravados e lidos nos pratos, com o auxilio de
braços, que possuem uma cabeça magnética. Cada prato possui um conjunto de
trilhas e cada trilha possui um conjunto de setores, nos quais os registros são
gravados ou lidos.
O disco possui quatro características marcantes: acesso ao disco, latência
de rotação, taxa de transferência do dado e a interface de disco.
2.2.3.1 Acesso ao Disco
O tempo de acesso ao disco é o tempo necessário para movimentar o braço
com a cabeça magnética até o cilindro que contém a informação a ser lida ou
gravada. Esse tempo normalmente é passado pelo fabricante do disco. O que pode
ser considerado normalmente é o tempo para se fazer à movimentação de ½
cilindro, e que fica em torno de alguns millisegundos.
2.2.3.2 Latência de Rotação
Visto que a informação é armazenada na superfície dos discos em círculos
concêntricos, a chance do pedaço de informação a ser lida ou gravada estar no
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cilindro, trilha e setor correto é pequena. Dessa forma, faz-se necessário esperar
uma nova rotação para acessar a informação desejada.
A rotação de um disco também é fornecida pelo fabricante. A título de
exemplo, um disco com 7200 rotações por minuto (RPM) requer 8,3 millisegundos
para uma rotação completa. O tempo médio esperado de latência de rotação é de
4,17 millisegundos.
2.2.3.3 Taxa de Transferência
Existem diversas definições, mas a mais apropriada é a taxa de
transferência para ser lida uma determinada informação a partir da superfície dos
discos.
A taxa de transferência é limitada pelo total de informação que passa na
superfície do disco sob o braço com a cabeça magnética num determinado intervalo
de tempo. A título de exemplo, pode-se fazer uso de um disco com 7200 RPM ou
120 rotações por segundo que possui 512 bytes por setor e 64 setores por trilha. A
partir dessas informações, conclui-se que 32.768 bytes podem ser lidos em uma
revolução. Assim, a média de taxa de transferência é de 3,8Mbytes por Segundo.
Discos mais modernos melhoram a sua taxa de transferência à medida que
mais setores são armazenados em uma trilha (GUNT00).
2.2.3.4 Interfaces de Disco
Existem diversas interfaces de disco que são usadas nos computadores
para se interligarem aos discos. Cada interface tem sua característica, sendo que a
mais marcante é a taxa de transferência. As duas interfaces mais conhecidas são:
SCSI e ATA/IDE. A interface SCSI é mais recente que a ATA/IDE.
A interface SCSI possui vários modelos e o mais rápido possui uma taxa de
transferência de 160 Mbytes por segundo.
A interface ATA/IDE também possui vários modelos e o mais rápido
apresenta uma taxa de 16,7 Mbytes por segundo.
A interface SCSI normalmente é usada para servidores enquanto que a
interface ATA/IDE é usada para estação de trabalho.
Um outro ponto importante sobre os discos é que podem ser acessados
individualmente ou organizados em grupos. A organização dos discos em grupo, ou
seja, em redundant array of inexpensive disks (RAID) ocorre por questões de
performance e disponibilidade (CIUL00), havendo formas diferentes de agrupá-los
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logicamente (CAMP01). O mais utilizado é o RAID 1, que consiste em ter espelhado
dois ou mais discos e o ponto forte desse agrupamento é a tolerância às falhas
físicas, pois se um deles falhar num grupo, o outro assume, mantendo o
funcionamento sem interrupção.

2.2.4 Placa de Rede
A placa de rede é responsável pela troca de informações entre diversos
computadores que se encontram conectados em rede.
Possui vários indicadores, tais como latência, largura da banda, utilização
(WARE97), mas entre eles, o mais importante é o percentual de utilização da
banda, que pode ser medido em bits por segundo.
A capacidade máxima depende da largura da banda, que pode ser de 10,
100, 1000 megabits por segundo. Na realidade, essa tecnologia de rede continua
em evolução contínua, e os exemplos aqui citados não esgotam as capacidadeslimites.
Na prática, a latência introduzida por um componente de rede é sempre
maior que a latência provocada pela distância entre o cliente/servidor (WARE97). A
exceção ocorre quando se fala de transmissão via satélite, pois existe um grande
overhead no percurso do sinal.
Esse componente também é importante, mas, devido ao seu impacto ser
menor em relação aos demais, o mesmo não será explorado com maior
profundidade.
Todos os componentes críticos citados anteriormente são importantes
dentro do servidor. Porém, o mais importante deles é o processador, porque toda a
capacidade de processamento de um servidor está associado a ele, além dos
demais terem total dependência desse.
Desta forma, o que vai ser foco na metodologia é falar de todos os
componentes críticos para se ter uma idéia abrangente, mas dar-se-á ênfase maior
ao processador na metodologia e durante a exemplificação do estudo de caso.
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Capítulo 3
Metodologia de Planejamento de Capacidade para
Servidores em Ambiente Cliente/Servidor
O objetivo desta metodologia é definir etapas sobre o planejamento de
capacidade, a fim de manter o nível de utilização dos componentes críticos dos
servidores em um ambiente cliente/servidor, nos seus limites aceitáveis, garantindo
o tempo de resposta e a taxa de processamento esperados para uma nova
aplicação a ser implementada em produção.
A amplitude desta metodologia compreende diversos tipos de hardware,
software e sistemas operacionais para servidores no mercado cliente/servidor,
conforme ilustração da Figura 3.1. Em particular, esta metodologia é bastante
aplicada para os sistemas operacionais Windows, Unix e Linux existentes no
mercado e para os hardware de arquitetura cisc e risc. Os sistemas operacionais
que não são contemplados foram: o Aix, Tru64 e Macintosh, pois são arquiteturas
bem mais complexas ou específicas, além de algumas delas serem pouco
utilizadas no mercado atual.

Figura 3.1 – Hardware, software e sistemas operacionais.
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O tempo médio de resposta de uma requisição pode ser obtido em função
do tempo médio de serviço gasto para atendê-la e da utilização média desse
recurso, conforme se observa a seguir:
R = S / (1-U), [Ref. GUNT00]
onde R = Tempo Médio de Resposta
S = Tempo Médio de Serviço
U = Percentual de Utilização

•

Tempo Médio de Resposta (R) – o tempo medido entre a
solicitação do cliente e o primeiro byte recebido na sua estação de
trabalho, por meio do browser.

•

Tempo Médio de Serviço (S) – o tempo gasto no servidor para
atender à solicitação feita pelo cliente.

•

Percentual de Utilização (U) – a fração de tempo de uso do
processador num intervalo de tempo medido.

Além da relação citada anteriormente, existe a relação de quantas
requisições encontram-se na fila, levando-se em conta a utilização média do
recurso, conforme demonstrado na fórmula a seguir:
Q = U / (1-U), [Ref. GUNT00]

onde Q = quantidade de requisições aguardando na fila do recurso
U = utilização média do recurso.
O recurso em questão pode ser um componente crítico do servidor, o
servidor em si, uma rede, um conjunto de redes entre outros. Na metodologia em
questão, o recurso considerado será o servidor ou um conjunto de servidores em
um ambiente cliente/servidor.
Em se fazendo uso das duas fórmulas citadas anteriormente da teoria das
filas (GUNT00), pode-se construir um exemplo, no qual S=3 segundos e U variando
de 0 a 99%, conforme Tabela 3.1 e obter algumas conclusões:
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1) Quando a utilização do servidor é próxima de 0% de utilização, o
tempo médio de resposta (R) é igual ao tempo médio de serviço (S).
2) Quando a utilização do servidor chega a 50%, o tempo médio de
resposta (R) dobra, e a quantidade de requisições na fila (Q) é igual a um.
3) Quando a utilização do servidor chega a 80%, o tempo médio de
resposta (R) quintuplica, e a quantidade de requisições na fila (Q) é igual a
5.
4) Não existe uma regra de tolerância para o tempo médio de
resposta, mas, para efeitos de tolerância, o que se vai adotar nesta
metodologia é que 80% seja o limite máximo permitido.

Tempo Médio de Resposta baseado na Teoria das Filas
Requisições
Normatização
Tempo Médio
Tempo Médio
Percentual
na Fila do
Tempo Médio
de Resposta
de Serviço
de Uso
Recurso
de Resposta
(segundos)
(segundos)
(%)
Q=U/(1-U)
R/S
R=S/(1-U)
S
U
0,0
1,0
3,0
3,0
0%
0,1
1,1
3,3
10%
0,3
1,3
3,8
20%
0,4
1,4
4,3
30%
0,7
1,7
5,0
40%
1,0
2,0
6,0
50%
1,5
2,5
7,5
60%
2,3
3,3
10,0
70%
4,0
5,0
15,0
80%
9,0
10,0
30,0
90%
10,1
11,1
33,3
91%
11,5
12,5
37,5
92%
13,3
14,3
42,9
93%
15,7
16,7
50,0
94%
19,0
20,0
60,0
95%
24,0
25,0
75,0
96%
32,3
33,3
100,0
97%
49,0
50,0
150,0
98%
99,0
100,0
300,0
99%
Nota: A linha sombreada mostra o limite de capacidade adotado nesta metodologia.

Tabela 3.1 – Um exemplo para se obter tempo de resposta e fila.

A Tabela 3.1 em questão pode ser representada graficamente, para melhor
ilustrar o comportamento do tempo médio de resposta em função da utilização de
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um recurso que pode ser o servidor ou um componente crítico, conforme Gráfico
3.1 mostrado a seguir.

Tempo Médio de Resposta (segundos)

39,0
36,0
33,0
30,0
27,0
24,0
21,0
18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
3,0
0,0
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
% de Utilização do Recurso

Gráfico 3.1 – Tempo médio de resposta versus recurso.
Na percepção do cliente, o requisito mais importante é o tempo de resposta
total, que pode ser dividido em três componentes principais:

•

Tempo do cliente (Tc) – tempo que o browser gasta para enviar a
requisição e para montar a página na estação de trabalho do
solicitante.

•

Tempo da rede (Tr) – tempo de transmissão da solicitação, mais
tempo de transmissão da resposta, levando-se em conta a chegada
do primeiro byte de informação.

•

Tempo do Servidor (Ts) – tempo que o servidor gasta para
processar a solicitação do cliente.

A Figura 3.2, a seguir, ilustra a relação entre os vários componentes do
tempo de resposta total.
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Figura 3.2 – Composição do tempo de resposta.
Na percepção dos administradores dos sites, que são os responsáveis por
oferecer os serviços, o mais importante é garantir a maior taxa de processamento
possível no ambiente de produção, sem que haja o comprometimento do tempo
médio de resposta esperado pelos clientes e da disponibilidade dos serviços
oferecidos pelas empresas.
A taxa de processamento é a relação entre a quantidade de serviço
produzido e o intervalo de tempo medido, que deve ser em serviços por segundo.
Por exemplo: um servidor Web que atenda 9.000 páginas em um intervalo de 50
minutos, apresenta uma taxa de processamento de 30 páginas por segundo.
A fim de definir o limite máximo dos componentes críticos do servidor,
alguns conceitos da teoria das filas (MENA02) são aplicados nessa metodologia. O
valor limite considerado para uso dos componentes críticos é 80% de utilização
para todos, porque, a partir desse patamar, o tempo médio de resposta quintuplica
e

começa

a

ter

uma

degradação

exponencial,

conforme

demonstrado

anteriormente.
O conceito básico é que o estudo de rede de filas pode ser aplicado em um
servidor, já que os seus componentes críticos funcionam dentro desse contexto. O
servidor pode ser visto como um recurso que possui uma fila de pedidos
aguardando para usá-lo.
Uma fila é caracterizada por uma função S(n), que representa o tempo
médio de serviço por pedido quando existem nela n pedidos. O termo fila significa a
fila de espera mais o próprio recurso. O número de pedidos na fila n é chamado de
tamanho da fila (MENA02).
Na realidade, nem todos os recursos possuem fila, mas alguns deles a
possuem e o mais importante está representado na Figura 3.3 (b), pois é o
esquema de um servidor.
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S(n)

S(n)

n
Recurso Independente
de carga
(a)

S(n)

n
Recurso Dependente
de carga
(b)

n
Recurso
de atraso
(c)

Figura 3.3 – Tipos de recursos de uma rede de fila.

•

Recursos independentes de carga – representam recursos em que
existe enfileiramento, mas o tempo médio de serviço não depende da
carga, ou seja, S(n) = S para todos os valores de n (Figura 3.2.a).

•

Recursos dependentes de carga – usados para representar
recursos em que existe enfileiramento, e o tempo médio de serviço
depende da carga, ou seja, S(n) é uma função arbitrária de n (Figura
3.2.b).

•

Recursos de Atraso – indicam situações em que não existe
enfileiramento. Assim, o tempo total gasto por um pedido em um
recurso de atraso é o tempo médio de serviço do pedido em que ele
foi efetuado . A função do tempo médio de serviço não depende do
número de pedidos presentes no recurso, ou seja, S(n) = S para
todos os valores de n.

Uma metodologia de Planejamento de Capacidade é constituída de várias
etapas, conforme indicado na Figura 3.4.
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Figura 3.4 – Metodologia para planejamento de capacidade.

A seguir, serão explicadas em detalhes as etapas necessárias para que
sejam atingidos os resultados esperados na metodologia apresentada.
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3.1 Resumo Geral da Metodologia
Existem quatro grandes agrupamentos lógicos que podem ser feitos nesta
metodologia, a fim de se ter um melhor entendimento de todas as Etapas e a
relação entre elas, conforme descrito a seguir:

3.1.1 Agrupamento Lógico de Definições
Este agrupamento lógico se constitui das seguintes etapas:

•

Etapa A – Definição das métricas;

•

Etapa B – Elaboração de cenários

•

Etapa C – Ferramentas de testes

•

Etapa D – Coleta de dados

O que se procura é definir os indicadores, valores das métricas e limites
dessas métricas, quais cenários de testes devem ser elaborados para a nova
aplicação e de que forma as métricas podem ser coletadas no ambientes de testes
e de produção.

3.1.2 Agrupamento Lógico de Execuções
Este agrupamento lógico se constitui das seguintes etapas:

•

Etapa E – Ambiente de testes

•

Etapa F – Execução dos testes

•

Etapa G – Criação dos gráficos

O que se procura é definir os recursos necessários para execução da nova
aplicação e de que forma as mesmas serão executadas no ambiente de testes,
através das ferramentas de testes. Além disso, é criado os gráficos de Uso e
Consumo de todos os servidores envolvidos nos testes.

3.1.3 Agrupamento Lógico de Verificações:
Este agrupamento lógico se constitui das seguintes etapas:
•

Etapa H – Análise dos testes
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•

Etapa I – Benchmark das máquinas

O que se procura é analisar os resultados alcançados na execução dos
testes e a extrapolação dos resultados a serem alcançados no ambiente de
produção.

3.1.4 Agrupamento Lógico de Resultados:
Este agrupamento lógico se constitui das seguintes etapas:

•

Etapa J – Ambiente de Produção

•

Etapa K – Execução da nova aplicação

•

Etapa L – Criação de gráficos

•

Etapa M – Análise dos resultados

O que se pretende é definir, executar e criar os gráficos da nova aplicação
em produção bem como a análise dos resultados alcançados.

3.2 Etapa A – Definição das Métricas
Objetivo da etapa: Definir, quando existirem, os principais indicadores de
capacidade e indicadores de fila, dos componentes críticos do servidor.
Entrada da etapa: Baseia-se em alguns conceitos da Teoria das filas (GUNT00)
para definir os limites máximos de cada indicador dos componentes críticos do
servidor.
Saída da etapa: Definição das métricas de cada componente crítico do servidor e
seus limites de capacidade.
A seguir, cada componente crítico será analisado, bem como seus
indicadores, métricas e limites definidos. Os exemplos utilizados na dissertação
serão obtidos a partir de comandos do sistema operacional Unix.

3.2.1 Processador
Existem duas métricas, com seus respectivos valores e limites, a serem
utilizadas para o componente crítico processador:
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1) O indicador percentual de uso do processador por segundo, que
varia de 0 a 100%. Pode ser subdividido em: percentual de uso em system
mode, user mode e idle mode (CIUL00), em que a sua soma é igual a 100%,
conforme se observa na Figura 3.5.
A relação deve ser 1 para 4, ou seja, o percentual de system mode
deve ficar em torno de ¼ do percentual de user mode (SAUE00). Essa
subdivisão é válida para outros sistemas operacionais, mas com nomes
diferentes.
•

System mode: Trata-se de funções do sistema operacional. Ex.: ler
arquivo, escrever arquivo, ler diretório.

•

User Mode: Trata-se de funções da aplicação, banco de dados. Ex.:
calcular a receita da empresa através das faturas, entre outros.

•

Idle Mode: Trata-se do tempo em que o processador está sem fazer
nada.

20:18:10

%usr

%sys

%wio

%idle

20:18:11

3

2

0

95

20:18:12

4

3

0

93

20:18:13

2

1

0

97

Average

3

2

0

95

Figura 3.5 – Comando sar –u 1 5, ambiente UNIX.

2) O indicador “requisições aguardando na fila", que varia de 0 a N.
O valor de N deve ser igual ou menor à quantidade de processadores
existentes no computador (SAUE00).
A seguir, a Tabela 3.2 dos dois indicadores citados para o componente
crítico processador.
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Componente Crítico Processador
Tipo de
Indicador

Descrição

Valor

Capacidade Uso do processador
Fila
solicitações na fila

Medida

Limite
(Nível de Alerta)

0 a 100
%
80
0aN
Numérica N <= total de processadores

Nota:
1) O limite do processador advém da teoria de filas (19)
2) O valor de N indica a quantidade de processos na fila (8)

Tabela 3.2 – Resumo dos indicadores do processador.

3.2.2 Memória Real ou Virtual
Existem duas métricas, com seus respectivos limites, a serem consideradas
para o componente crítico memória real ou virtual:
1) O indicador percentual de uso do total de memória fisicamente
instalada, que varia de 0 a 100%.
2) O indicador page-out (SAUE00) por segundo para ver a
paginação, que varia de 1 a N. O indicador page-out não possui um limite
conhecido, mas será adotado que N, limite superior, seja inferior ou igual a
5.
O racional é que uma atividade de leitura ou gravação em disco fique
em torno de 15 a 20 milisegundos. Dessa forma, tem-se que 5 page-out’s
por segundo levam 75 a 100 millisegundos para serem executadas.
A seguir, a Tabela 3.3 dos dois indicadores citados para o
componente crítico memória real ou virtual.

Componente Crítico Memória Real ou Virtual
Tipo de
Indicador

Descrição

Capacidade Uso da Memória
Fila
Page-Out

Valor

Medida

Limite
(Nível de Alerta)

0 a 100
%
80
0aN
Numérica N <= 5 page-outs por segundo

Nota:
1) O limite da memória real ou virtual advém da teoria de filas (19)
2) O valor de N é obtido devido ao impactos de tempo de resposta dos discos

Tabela 3.3 – Resumo dos indicadores da memória real ou virtual.
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3.2.3 Discos
Existem duas métricas com seus respectivos limites a serem consideradas
para o componente crítico discos:
1) Usar o indicador percentual de uso por segundo dos volumes
lógicos, que varia de 0 a 100%.
2) Usar o indicador “requisições aguardando na fila", que também
varia de 0 a N. O valor de N deve ser igual, menor ou igual a 1.
Uma forma simples de verificar o nível de utilização versus o tempo de
resposta é fazer uso do comando “sar –d” do UNIX, conforme Tabela 3.4.
Volume Lógico

% Uso

Fila

L+G/s

Blocos/s

Espera

T. Resp.

Nfs1

0

0.0

0

0

0.0

0.0

Nfs4

0

0.0

0

0

0.0

0.0

Sd0

1

0.0

2

4

0.0

6.8

Sd0,a

0

0.0

0

0

0.0

0.0

Sd0,b

0

0.0

0

0

0.0

0.0

Tabela 3.4 – Comando sar –d, utilização versus tempo de resposta.

A seguir, a Tabela 3.5 dos dois indicadores citados para o componente
crítico discos.

Componente Crítico Discos
Tipo de
Indicador

Descrição

Capacidade Uso do processador
Fila
requisições na fila

Valor

Medida

Límite
(Nível de Alerta)

0 a 100
%
70 a 80
0aN
Numérica N <= 1 (por volume lógico)

Nota:
1) O limite do processador advém da teoria de filas (19)
2) O valor de N indica a quantidade de processos na fila (8)

Tabela 3.5 – Resumo dos indicadores de discos

3.2.4 Placa de Rede
Existe uma métrica com seu respectivo limite, a ser considerada para o
componente crítico placa de rede:
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1) Usar o indicador percentual de uso por segundo da largura da
banda, que varia de 0 a 100%.
Embora esse componente crítico tenha também um indicador de fila, o
mesmo não será tratado, pois não há como medi-lo por meio de comandos do
sistema operacional. Usar o indicador de percentual de uso da banda é o suficiente
para avaliar a saturação deste.
Será mostrado como é feito o dimensionamento da largura de banda, que
deve levar em conta o volume de clientes a serem suportados num determinado
intervalo de tempo e qual a média de bytes trafegados por eles.
A título de exemplo, suponha-se que a largura da banda seja de 1,544
Mbps/s (193 Kbytes por segundo), e que a vazão por cliente seja de 2,5 Kbytes por
segundo, quando usando modem para acessar a Internet.
A quantidade de clientes a ser suportada deve ficar em torno de 77 (193
Kbytes por segundo dividido por 2,5 Kbytes).
Além disso, existe uma máxima de que 1/7 do tempo é gasto no tráfego dos
dados e 6/7 é consumido na leitura da página Web (WARE97). Dessa forma, podese chegar a 539 clientes, quando se tem uma largura de banda de 1,544 Mbps/s.
A seguir, a Tabela 3.6 faz um resumo do indicador citado para o
componente crítico placa de rede.

Componente Crítico Placa de Rede
Tipo de
Indicador

Descrição

Valor

Capacidade Uso da placa de rede 0 a 100

Medida
%

Limite
(Nível de Alerta)
80

Nota:
1) O limite da placa de rede advém da teoria de filas (19)

Tabela 3.6 – Resumo do indicador da placa de rede.

3.3 Etapa B – Cenários de Testes
Objetivo da Etapa: A partir dos requisitos de planejamento de capacidade
passados pela área de desenvolvimento, elaborar os cenários de testes.
Entrada da Etapa: Os requisitos definidos pela área de desenvolvimento, mas
atendendo às expectativas da área de negócios da empresa.
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Saída da Etapa: Uma planilha com os dados necessários para se fazer a execução
dos cenários de testes de planejamento de capacidade.
A seguir, são descritos cada um dos requisitos a serem passados pela área
de desenvolvimento, a fim de permitir a criação do cenário de testes:

•

Perfil esperado de navegação no site por cliente – escolher as
páginas mais acessadas no site e compor a sua seqüência por tipo
de cliente. A área de negócios da empresa é que sugere essas
navegações. Por exemplo: o cliente A tem o perfil de acesso das
páginas 1,2,3; o cliente B tem o perfil de acesso das páginas 1,3,5,6.
A recomendação é construir perfis de acesso com as páginas mais
acessadas.

•

A média esperada de páginas acessadas por cliente – é obtida
por meio da soma do total de páginas acessadas por cada perfil,
dividindo-se pelo seu total.

•

Tempo médio esperado de resposta das páginas – é obtido pela
soma do tempo médio de resposta de cada perfil e dividido pela
quantidade de perfis.

•

Distribuição esperada de perfis de clientes – para cada perfil de
navegação a ser testado, apropriar um percentual; a soma total deve
ser igual a 100%. A título de exemplo, o perfil de navegação do
cliente A é de 80%, do cliente B 10% e do cliente C, 10%.

•

Total esperado de acessos simultâneos de clientes – esta
informação é passada pela área de desenvolvimento. Normalmente,
é obtido um percentual do total existente na base de clientes do site.
Ex.: De uma base de 100.000 clientes existe uma expectativa de que
apenas 1% disputará o ambiente ao mesmo tempo, resultando um
total de 1000 clientes por segundo.

•

Taxa de acesso de páginas esperada – é medida através da
equação mostrada a seguir:
(Média de Páginas acessadas X Clientes Simultâneos) / 7
Equação 3.1 – Taxa de acesso esperada.
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O valor 7 (sete) que é utilizado na equação acima é um parâmetro
experimental apresentada na ref. WARE97 que estabelece que 1/7 do tempo é
gasto no tráfego dos dados e 6/7 é consumido na leitura da página Web.
A seguir, são descritos os três últimos requisitos de Planejamento de
Capacidade que serão preenchidos após a execução dos testes:

•

Tempo Médio de Resposta obtido – o mesmo conceito do tempo
médio esperado de resposta, porém é obtido a partir da execução
dos testes de planejamento de capacidade.

•

Taxa de acesso obtido – o mesmo conceito da taxa de acesso de
páginas esperada, mas obtido a partir da execução dos testes de
planejamento de capacidade.

•

Utilização do processador obtido – é resultado da monitoração
feita por comando de monitoração do sistema operacional, a partir da
execução dos testes de planejamento de capacidade.

A fim de ilustrar os requisitos de Planejamento de Capacidade da nova
aplicação passados pela área de desenvolvimento, foi criada a planilha de cenário
de testes, conforme Tabela 3.7.
Foram considerados 5 perfis de clientes, taxa média de acesso esperado de
3 páginas, tempo médio de resposta de 2 segundos, distribuição de perfis de
clientes, fazendo-se uso mais uma vez da regra 80/20 (JONH00), total de 1000
clientes simultâneos e taxa de acesso de 428 páginas por segundo.
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Perfil de
Navegação
(clientes)
Perfil A
Perfil B
Perfil C
Perfil D
Perfil E

Páginas a serem
Acessadas
(por perfil de cliente)

Total de
Páginas
p/ cliente
5
4
3
2
3

home, clima, pais, estado, cidade
home, cultura, diversos, tv a cabo
home, esporte, time
home, politica
home, esporte, diversos

Total
Média

3

Tempo Médio Distribuição
Total
Taxa de
de Resposta de Perfis de Acessos
Acesso
de acesso
(%)
Simultâneos p/ segundo
(Páginas)
(clientes) (esperada)
3,0
7
4,0
5
2,0
80
1,0
5
2,0
3
1000
100
2
428

Nota:
1) O tempo de intervalo considerado para o cenário proposto é de 3600 segundos
Tabela 3.7 – Planilha exemplo de cenário de testes.

De posse de todas as informações citadas anteriormente, torna-se possível
construir e executar os testes de planejamento de capacidade, que serão
configurados na ferramenta de testes.
Existem dois cenários de testes a serem considerados para se alcançar taxa
de processamento, tempo médio de resposta e nível de uso do(s) processador(es)
esperados:
a) Executar todos os perfis de clientes sem concorrência num intervalo de
tempo pré-determinado, e obter o tempo médio de resposta e o nível de
uso do(s) processador(es).
b) Executar todos os perfis de clientes com concorrência num intervalo de
tempo pré-determinado, e obter a taxa de processamento, o tempo
médio de resposta e o nível de uso do processador(es);

3.4 Etapa C – Ferramentas de Testes
As ferramentas de testes de planejamento de capacidade permitirão fazer a
execução dos cenários de testes elaborados na Etapa B de uma forma automática.
Pode-se pensar em executá-los manualmente, mas é praticamente
impossível, pois a quantidade de clientes envolvidos é considerável e, além disso,
seriam necessárias muitas estações de trabalho, além de uma grande quantidade
de pessoas.
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Objetivo da Etapa: Escolher uma ferramenta de testes que atenda aos cenários de
testes elaborados na etapa anterior.
Entrada da Etapa: Requisitos de testes de Planejamento de Capacidade da nova
aplicação, conforme descrito na Etapa B.
Saída da Etapa: Quais são as características necessárias em uma ferramenta de
testes de planejamento de capacidade.
A escolha de uma ferramenta de testes de planejamento de capacidade
implica em que ela seja de fácil uso, parametrizável e capaz de receber os
seguintes parâmetros:

•

Perfil do cliente – permitir a criação de navegação de páginas a
serem acessadas por tipo de cliente.

•

Distribuição de perfis – permitir distribuir percentualmente os perfis
de clientes na execução dos testes de planejamento de capacidade.

•

Total de perfis simultâneos – permitir que vários clientes sejam
executados simultaneamente em uma estação ou mais.

•

Tempo médio de resposta – gerar o tempo de médio de resposta
por perfil ou perfis de clientes.

•

Taxa de acesso – gerar a taxa de acesso médio de páginas por
perfil ou perfis no intervalo de tempo medido.

A escolha da ferramenta pode ser qualquer uma que exista no mercado,
mas deve atender aos requisitos passados pela área de desenvolvimento, conforme
planilha de cenários de testes criada no passo anterior.
Embora algumas ferramentas de testes de planejamento de capacidade
possam oferecer a medida de utilização do componente crítico processador, um
dos requisitos de planejamento de capacidade a ser conseguido na execução dos
testes, o que será usado é a monitoração do servidor, por meio de comandos do
sistema operacional ou de ferramentas afins.
As principais características de uma ferramenta de testes de planejamento
de capacidade é que seja de fácil uso e que permita criar scripts de navegação, a
partir de interação, via browser.
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3.5 Etapa D – Coleta de Métricas
Objetivo da Etapa: Definir de que forma as métricas devem ser implementadas
nos componentes críticos dos servidores de testes e de produção.
Entrada da Etapa: Os indicadores de uso dos componentes críticos que foram
definidos na etapa A.
Saída da Etapa: Arquivos de textos com os indicadores de uso sumarizados e
armazenados em uma base de dados.
Uma opção simples é criar scripts que executem os comandos de
monitoração dos sistemas operacionais em cada servidor a ser medido, e que
armazenem em arquivos de textos para, posteriormente, serem carregados em uma
única base de dados.
Outra opção é fazer uso de ferramentas especializadas em monitoração por
amostragem ou contabilização de uso dos componentes críticos, capazes de gerar
as informações necessárias em arquivos de textos para serem consolidadas em
uma única base de dados.
A medição do sistema pode ser vista como um processo que observe a sua
operação por um período de tempo e registre os valores das variáveis relevantes
para um entendimento quantitativo (MENA02). As variáveis são os seus indicadores
de uso por componente crítico.
Instrumentados os pontos, ou seja, os servidores, serão necessários extrair
diariamente os arquivos de textos gerados pelas ferramentas, através de scripts.
Estes devem ser sumarizados em faixas horárias, a fim de reduzir o tamanho da
base e facilitar a manipulação dos mesmos.
Além de faixas horárias, devem ser sumarizados em faixas mensais e
anuais para se manter o histórico de comportamento dos servidores de produção,
porque os servidores de testes terão métricas pontuais.
Como já foi dito, os dados reduzidos e sumarizados devem ser consolidados
em uma única base de dados. Essa recomendação deve-se ao fato de esse tipo de
organização da informação permitir uma manipulação dos dados de uma forma
bastante flexível.
A facilidade no manuseio dos dados é necessária para se conseguir criar
visões gráficas sob diversas ópticas, conforme será proposto na Etapa G desta
metodologia.
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O processo de coletas de métricas deve ser criado nos ambientes de testes
e de produção.

3.6 Etapa E – Ambiente de Testes
Objetivo da Etapa: Definir as características de um ambiente de testes para a nova
aplicação e implementar a coleta de métricas.
Entrada da Etapa: A arquitetura da aplicação é que define quais e quantos
servidores serão necessários para hospedá-las em termos de configuração.
Saída da Etapa: A configuração do ambiente de testes e a implementação das
coletas de métricas para se fazer a execução dos cenários de testes da nova
aplicação.
É uma prática em TI ter dois ambientes computacionais distintos, o
Ambiente de Desenvolvimento e o Ambiente de Produção, descritos a seguir:

•

Ambiente de desenvolvimento – utilizado para criação de novos
serviços, testes unitários e testes de sistemas.

•

Ambiente de produção – execução dos serviços que devem
obedecer aos Níveis de Serviços estabelecidos.

Um dos requisitos recomendados por esta metodologia é que exista um
terceiro ambiente, comumente conhecido como ambiente de testes. É um passo
intermediário para se hospedar uma nova aplicação, que deve ser testada sob o
ponto de vista de capacidade, ou seja, consumo de recursos.
O ambiente de testes deve ser criado com um servidor ou um conjunto de
servidores, conforme requerido pela nova aplicação, e deve representar o ambiente
de produção não em escala, mas em linearidade, levando-se em conta a mesma
configuração de hardware, software, aplicativos e banco de dados.
A referida condição pode parecer uma restrição, mas na prática é comum ter
ambientes de mesmo fornecedor quando existem ambientes de testes e produção.
Além disso, é implementada a coleta de métricas que pode ser, através de
scripts ou ferramentas especializadas, conforme definido na Etapa B.
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3.7 Etapa F – Execução dos Testes
Objetivo da Etapa: Fazer a execução dos testes no ambiente de testes, a partir
dos cenários de testes.
Entrada da Etapa: Os requisitos de planejamento de capacidade da nova
aplicação, conforme definidos na etapa B e E.
Saída da Etapa: Arquivos de textos sumarizados num banco de dados para serem
criados gráficos de uso e consumo dos componentes críticos dos servidores.
A premissa é que o aplicativo já tenha sido testado do ponto de vista de
funcionalidade e integridade pela equipe de desenvolvimento. Esse ponto é muito
importante, porque falhas no aplicativo exigem um tipo de concentração diferente
dos testes de capacidade.
Além disso, falhas no aplicativo podem alterar o comportamento dos
componentes críticos do servidor, o que tornaria a avaliação inválida sob o ponto de
vista de dimensionamento dos servidores envolvidos.
Os cenários de testes devem ser executados no ambiente de testes, em
intervalos de uma hora, e, se for possível, deixar por um período de algumas horas
ou um dia para se ter uma visão histórica de tal forma que se obtenha maior
consistência na amostragem das informações que serão gravadas em arquivos de
textos sumarizados em banco de dados.
Apenas o primeiro cenário descrito na Etapa B não precisa desse histórico,
pois é um cenário de execução, sem concorrência para se definir a linha base.
Os gráficos de Uso e Consumo do ambiente de testes serão gerados a partir
da execução dos cenários de testes definidos na Etapa B, que permitirão a análise
dos resultados alcançados versus o esperado.
A seguir serão descritos como os dois cenários criados na etapa B devem
ser executados:

3.7.1 Medição do Tempo Médio de Resposta e Nível de Utilização do(s)
Processador(es) para Cada Perfil de Cliente Criado Sem Concorrência.
Os objetivos dos testes a serem executados para este cenário é obter o
tempo médio de resposta para cada perfil de navegação criado na Etapa B. A
importância dessa execução é que será obtido o tempo médio de resposta sem
concorrência, que é a situação mais favorável para uma nova aplicação.
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O que se pretende é estabelecer a linha base de tempo médio de resposta e
utilização do processador, pois eles mudarão à medida que mais transações sejam
adicionadas aos testes de planejamento de capacidade.
Para exemplificar, será usada a mesma planilha de cenário de testes criada
na Etapa B, mas com valores diferentes, conforme mostrado na Tabela 3.8, já que
apenas um cenário será executado de cada vez. Essa planilha é preenchida,
fazendo-se uso da ferramenta de testes e das métricas, sendo executadas no(s)
servidore(s) de testes.
É importante observar que a coluna total de acessos simultâneos é igual 1,
conforme objetivo desse cenário.
Perfil de
Navegação
(clientes)
Perfil A
Perfil B
Perfil C
Perfil D
Perfil E

Páginas a serem
Acessadas
(por perfil de cliente)

Total de
Páginas
p/ cliente
5
4
3
2
3

home, clima, pais, estado, cidade
home, cultura, diversos, tv a cabo
home, esporte, time
home, politica
home, esporte, diversos

Total
Média

3

Tempo Médio Distribuição
Total
Taxa de
de Resposta de Perfis de Acessos
Acesso
de acesso
(%)
Simultâneos p/ segundo
(Páginas)
(clientes)
(esperada)
3,0
7
1
4,0
5
1
2,0
80
1
1,0
5
1
2,0
3
1
1
100
2
0,5

Nota:
1) O tempo de intervalo considerado para o cenário proposto é de 3600 segundos
Tabela 3.8 – Planilha exemplo do primeiro cenário de testes.

O cenário de testes mostrado na Tabela 3.8 permite avaliar se os tempos de
respostas ficaram dentro do esperado, bem como observar o nível de utilização
do(s) processador(es). Se os valores forem distantes do que era previsto, faz-se
necessário envolver a equipe de desenvolvimento para analisar e fazer os ajustes
necessários.

3.7.2 Medição do Tempo Médio de Resposta e Nível de Utilização do(s)
Processador(es) para Cada Perfil de Cliente Criado Com Concorrência.
Nesse cenário, o que se pretende é fazer testes de planejamento de
capacidade dentro dos limites suportados no ambiente de testes, a partir dos perfis
de clientes criados, mas com concorrência de execução entre eles.
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O recomendável é evoluir gradualmente, até se chegar ao número de
clientes simultâneos (N) suportados, ou seja, não deve ser ultrapassado o limite de
80% de uso do processador (U). Além disso, é medido o tempo médio de resposta
(R) que deve ser, no máximo, 5 vezes pior do que foi conseguido no primeiro
cenário. Finalmente, é obtida a taxa de acesso de páginas por segundo (A)
suportada, conforme Tabela 3.9 que estão com dados fictícios para ilustração.
Total de
Clientes
(Simultâneos)
10
20
30
40
…
N

Tempo Médio de
Resposta
(em segundos)
1,1
1,2
1,3
1,4
…
R

Taxa de
Acesso
(Páginas/Segundo)
2,0
4,0
5,9
7,9
…
A

Utilização do
Processador
( %)
7,00%
14,0%
20,5%
27,5%
…
U

Nota:
1) A cada 60 minutos incremento de 10 clientes.
2) As letras representam o limite e são dependentes de U = 80% de utilização do recurso.

Tabela 3.9 – Clientes simultâneos e Tempo Médio de Resposta.

Nesse tipo de testes de planejamento de capacidade, é importante atentar
para a quantidade de estações de trabalho envolvidas nos mesmos e quantos
clientes simultâneos ela é capaz de suportar.
O ideal é que, a partir de uma única estação de trabalho, fosse possível
executar todos os clientes necessários para atender a carga de testes. Às vezes
não é possível, devido aos recursos de processamento necessários nas estações
de trabalho, que também não devem ultrapassar 80% de uso do processador.
A recomendação é que se usem tantas estações de trabalho quantas forem
necessárias para a execução dos testes de planejamento de capacidade, e que o
limite de uso de processador de cada estação não ultrapasse 80% de utilização.

3.8 Etapa G – Criação de Gráficos
Objetivo da Etapa: Gerar os gráficos de Uso e Consumo dos componentes críticos
do(s) servidor(es) e da nova aplicação.
Entrada da Etapa: Os arquivos de textos sumarizados em banco de dados criados
na Etapa F.
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Saída da Etapa: Gráficos de Uso e Consumo dos cenários de testes da nova
aplicação, executados no ambiente de testes.
Nesta metodologia, serão gerados dois tipos de gráficos para distinguir as
medições dos componentes críticos e dos softwares, aplicações, banco de dados
etc.
•

Gráfico de Uso – representa a variação de utilização dos
componentes críticos – processadores, memória, discos, placa de
redes.

•

Gráfico

de

Consumo

–

representa

os

responsáveis

pela

apropriação do consumo – softwares, aplicações, banco de dados
etc. – dentro do universo da utilização dos componentes críticos
apresentados no gráfico de uso.
No ambiente de testes, não é necessário ter histórico, pois são feitas
medições sazonais, já que a sua importância é quando da entrada de uma nova
aplicação.
Os gráficos de uso dos componentes críticos poderão ter a combinação de
um ou mais indicadores, desde que os mesmos tenham correlação entre si. Além
disso, devem apresentar informações históricas que devem ser agrupadas da
seguinte forma:

•

Comportamento diário – em que existirão 24 pontos de
amostragem, a fim de se analisar em picos de uso dos componentes
críticos e consumo dos softwares, aplicações, banco de dados etc.

•

Comportamento mensal – em que existirão 28 a 31 pontos de
amostragem, porque depende do mês a ser apropriado. Os pontos
são obtidos fazendo-se a média simples do gráfico anterior.

•

Comportamento anual – levando-se em conta a visão mensal, que
deverá produzir 12 ou mais ponto de amostragem. Nesse caso, seria
recomendável ter uma visão de três a cinco anos.

O exemplo a seguir será feito para o processador, mas o mesmo deve ser
feito para o componente crítico memória virtual: percentual de uso da memória
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virtual e page-out por segundo. Idem para os componentes críticos discos e placa
de rede, mas, para este último, apenas o indicador percentual de uso.

3.8.1 Gráficos de Uso do Processador
Os indicadores a serem usados são do componente crítico processador:
percentual de uso do processador e o tamanho da fila de processador, conforme
observado no Gráfico 3.2.
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Gráfico 3.2 – Exemplo do gráfico de uso do servidor 01.

3.8.2 Gráficos de Consumo do Processador
O gráfico de consumo deve ser produzido para o componente crítico
processador, pois não tem como relacionar para os demais. O indicador a ser
usado é o de utilização, pois o outro é de fila e também não tem como identificar
quem está aguardando.
A apropriação deve ser feita em grupos, de tal forma que possam ser
identificados. Alguns exemplos de grupos são citados a seguir, conforme ilustrado
no Gráfico 3.3.

•

Grupo System – todos os processos que executam funções do
sistema operacional no servidor 01.
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•

Grupo Account – faz a contabilização de todos os monitores usados
no servidor 01.

•

Grupo Oracle – todos os bancos de dados existentes que rodam no
servidor 01.

•

Aplicativo A – todos os processos ou job´s que estejam associados
ao aplicativo A e que rodam no servidor 01.

•

Outros Aplicativos – eles devem ser agrupados de tal forma que
identifiquem os demais aplicativos que rodam no servidor 01.
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Gráfico 3.3 – Exemplo de gráfico de consumo do servidor 01.

3.9 Etapa H – Análise dos Testes
Objetivo da Etapa: Analisar os resultados alcançados nos testes, por meio dos
requisitos de planejamento de capacidade.
Entrada da Etapa: Os gráficos de Uso e Consumo gerados na Etapa G e os
resultados apresentados na Etapa F.
Saída da Etapa: O tempo médio de resposta, utilização do processador, taxa de
acesso e o tempo médio de serviço.
Na Etapa F, é gerado o nível de utilização do processador, o tempo médio
de resposta e a taxa de acesso de páginas por segundo, com auxílio da ferramenta
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de testes. O que é importante nesse momento é a taxa de acesso de páginas por
segundo. A título de exemplo, pode-se imaginar que a taxa de acesso no cenário 2
da Etapa F, seja de 20 páginas por segundo.
Na Etapa G, pode-se observar que o nível de utilização do processador
observado no gráfico de consumo da nova aplicação seja de 60% de utilização.
Fazendo-se uso da Lei da Utilização da teoria das filas (MENA02), conforme
mostrado na fórmula a seguir, tem-se:
U = X * S/m
U = Percentual de utilização
X = Taxa de acesso
S = Tempo Médio de Serviço
m = quantidade de processadores

A partir dessa formula é possível obter o tempo médio de serviço, um
indicador importante para ser feito o benchmark dos servidores de testes e de
produção, que será usado na próxima etapa dessa metodologia.
Nesse caso, o valor de S é igual a: S = U * m/X ==> S = 0,6 * 1/20 = 0,03
segundos por página acessada.

3.10 Etapa I – Benchmark de máquinas
Em virtude de existirem dois ambientes distintos nesta metodologia, é
necessária esta avaliação, que tem por objetivo definir, de uma forma simples, a
relação de processamento entre máquinas de diferentes capacidades.
A partir dessa comparação, é possível escolher o servidor do ambiente de
produção e prever qual será o comportamento quando da entrada da nova
aplicação.
Objetivo da Etapa: Definir a relação de capacidade entre os servidores do
ambiente de testes e os servidores candidatos do ambiente de produção.
Entrada da Etapa: Será usado o tempo médio de serviço obtido na Etapa H e a
taxa de acesso do cenário 2 da etapa F.
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Saída da Etapa: A relação de comparação entre as máquinas e quais são
candidatas para suportar a nova aplicação, bem como o nível de utilização de
processador esperado quando da entrada da nova aplicação.
Os benchmarks podem ser vistos como sendo agrupados em duas
categorias: benchmarks de granularidade grande e benchmarks detalhados (apud
MENA02). Por exemplo: um benchmark medindo a capacidade de um sistema de
comércio eletrônico é considerado grande, enquanto um benchmark medindo a
velocidade do processador é considerado detalhado.
A diversidade de programas de benchmark existentes pode ser imaginada
como uma hierarquia, em que diferentes níveis são caracterizados pela
complexidade e granularidade de seus testes de planejamento de capacidade, além
de sua capacidade de prever o desempenho real.
A título de ilustração, a Figura 3.9 mostra a hierarquia entre eles. Nessa
metodologia optou-se pelo benchmark detalhado, ou de programas reais, por serem
os mais utilizados.

Programas
Reais

Kernels

Benchmark de
"Brinquedo"

Operações
Básicas

Sistemas de
Computador

Medições de
Desempenho

Figura 3.6 – Hierarquia de benchmarks.
A seguir será explicado cada um deles, a fim de caracterizar o propósito a
ser atingido.
a) Operações básicas (primeiro nível) – são programas ou scripts que atuam
em operações básicas, tais como adição, multiplicação, divisão e subtração.
b) Benchmark de “Brinquedos” (segundo nível) – são programas muito
pequenos, que implementam problemas clássicos como Crivo de Eratóstones e
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Torres de Hanói (apud STAL00). Esse tipo de programa não calcula qualquer tarefa
real, e sua utilidade é muito limitada para avaliar capacidade.
c) Kernels (terceiro nível) – são partes de códigos extraídas de programas
reais, que representam a essência da computação, ou seja, no qual é gasto a maior
parte do tempo. Livermore Loops e Linpack são bons exemplos de kernels de
programa. Pouco utilizado também para benchmark.
d) Programas Reais (quarto nível) – é composto de programas reais, em
escala completa, usados para solucionar problemas reais. Esses programas
compõem os pacotes de benchmark, como SPEC e TPC. Esse tipo de benchmark
oferece informações úteis sobre o capacidade de determinado sistema, quando
estão rodando algumas aplicações.
A forma como será obtido o benchmark de operações básicas é descrita a
seguir.
A capacidade máxima de cada processador também é medida em
megahertz por segundo. Pode haver restrição em fazer uso dessa medida, mas não
existe na literatura atual uma forma mais eficiente de se fazer a comparação de
processadores.
A título de exemplo, foi feito um teste real em duas máquinas de capacidade
de processamento diferentes, em que a “máquina A“ possui processador de 1,2
Ghz e a “máquina B” de 400 Mhz, ambas do mesmo fornecedor.
Foi executado o comando zip, compactador de arquivos, sendo chamado
pelo comando time, que permite mostrar o tempo de execução em um ambiente

Unix. Foi usado o mesmo arquivo nas duas execuções, e os resultados alcançados
são mostrados na Tabela 3.10. Foi escolhido o zip, por ser consumidor de
processador.

time zip arquivo.zip *.txt
Máquina A

Máquina B

Real

10m58s

Real

31m37s

User

9m32s

User 26m29s

Sys

1m25.720s

Sys

2m38s

Tabela 3.10 – Comparar duas máquinas, via comando ZIP.
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Olhando-se para o parâmetro Real, da Tabela 3.10, pode ser observada a
relação de 1 para 3, ou seja, a “máquina A” tem uma capacidade três vezes maior
que a “máquina B”.
A título de exemplo, considera-se que a “máquina A” é do ambiente de
produção, e a “máquina B”, do ambiente de testes.
O processo de dimensionamento do servidor de produção, “máquina A”, em
relação ao servidor de testes, deve ser feito da seguinte forma:

•

Usar o tempo de serviço da etapa H que foi obtido durante os testes
de planejamento de capacidade da nova aplicação: S = 0,03
segundos por página acessada.

•

Usar a taxa de processamento da etapa H obtida durante os testes
de planejamento de capacidade da nova aplicação: 20 páginas por
segundo.

•

Aplicar a comparação entre as máquinas, para obter o novo valor do
service time: S = 0,01, pois é uma relação de 1 para 3.

•

Usar a fórmula da Lei da Utilização, para obter o nível de utilização
do servidor de produção (a “máquina A” tenha 2 processadores,
conforme Etapa H ):
U = X * S/m ==> U = 20 * 0,01/2 = 10%, este é o valor
esperado de uso do servidor de produção para a mesma carga
submetida no ambiente de testes.
Se for uma carga superior, faz-se necessário alterar a taxa de
processamento também. A título de exemplo, pode-se imaginar que a
carga seja o triplo: U = X * S/m ==> U = 60 * 0,01/2 = 30%.

A recomendação é que o processo de dimensionamento feito para a
“máquina A”, acima, seja executado para cada servidor candidato a receber a nova
aplicação, pois há variação em função do processador e quantidade de
processadores para cada servidor.
A seguir, será descrito o benchmark de programas reais e como fazem uso
do mesmo nesta metodologia.
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Uma prática também usada para medir a capacidade máxima entre
máquinas de diferentes capacidades e arquiteturas é o benchmark de mercado
usado por órgãos especializados “www.tpc.org” ou “www.spec.org”, ou pelos
próprios fornecedores que geram outras comparações.
A dificuldade em usar esses órgãos é que nem sempre existem as máquinas
que se procuram, pois é pouco abrangente e nem todas as empresas participam
deste tipo de benchmark, o que torna a pesquisa muito restrita. Por esses motivos,
nesta metodologia é adotado o processo de dimensionamento de benchmark de
operação básica, por ser o mais prático e sustentável na teoria das filas.

3.11 Etapa J – Ambiente de Produção
Objetivo da Etapa: Escolher os servidores candidatos e garantir que os processos
de métricas estejam instalados.

Entrada da Etapa: O benchmark feito para cada servidor candidato a receber a
nova aplicação, conforme etapa I e a coleta de métricas, conforme definido na
Etapa D.

Saída da Etapa: Instalação da nova aplicação nos servidores escolhidos para
suportar a nova aplicação.
A escolha dos servidores é feita analisando-se os gráficos de uso dos
servidores existentes em produção. Os servidores candidatos serão aqueles que
tiverem capacidade de processamento de processador disponível, conforme
demanda de processador previsto na etapa anterior, etapa I, para receber a nova
aplicação.
A capacidade disponível em cada servidor candidato mais o previsto na
etapa I deve ser inferior ou igual a 80%, conforme descrito na etapa A.
A partir da escolha, instalar a nova aplicação e garantir que os processos de
métricas estejam instalados, conforme Etapa D.

3.12 Etapa K – Execução da Nova Aplicação
Objetivo da Etapa: Executar a nova aplicação no ambiente de produção, para
permitir a criação dos gráficos de uso e consumo da nova aplicação.
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Entrada da Etapa: O ambiente de produção preparado para executar a nova
aplicação, conforme etapa J.

Saída da Etapa: Os arquivos de textos sumarizados e contendo as métricas dos
componentes críticos dos servidores que hospedam a nova aplicação..
A nova aplicação inicia o seu ciclo produtivo e será acompanhada por um
período de um mês ou mais para avaliar os resultados alcançados, conforme
previsto na etapa I.
Os arquivos de textos sumarizados serão armazenados dia a dia em uma
base de dados para posterior análise.

3.13 Etapa L – Criação de Gráficos
Objetivo da Etapa: Gerar os gráficos de Uso e Consumo dos componentes críticos
do(s) servidor(es) e da nova aplicação em produção.

Entrada da Etapa: Os arquivos de textos sumarizados em banco de dados criados
na Etapa K.

Saída da Etapa: Gráficos de Uso e Consumo dos servidores que hospedam a nova
aplicação em produção.
Serão criados os gráficos de uso e consumo dos servidores que hospedam
a nova aplicação, conforme descrito na etapa G.

3.14 Etapa M – Análise dos Resultados
Objetivo da Etapa: Comparar se a capacidade de processamento do ambiente de
produção previsto na etapa I foi alcançada.

Entrada da Etapa: Os gráficos de uso e consumo gerado nas etapa L e o uso
previsto na etapa I.

Saída da Etapa: Apurar os resultados e avaliar se os mesmos foram próximos ou
distantes do esperado.
Esta é a última etapa da metodologia, na qual os resultados obtidos na
execução da nova aplicação em produção serão analisados para se verificar se os
resultados alcançados estão dentro do esperado.
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Capítulo 4
Estudo de Caso
O objetivo deste estudo de caso é exemplificar o uso da metodologia
proposta, de modo a garantir o nível de utilização do componente crítico do(s)
servidor(es) envolvidos na nova aplicação e garantir que o tempo de resposta e a
taxa de processamento sejam alcançados quando de sua implementação.
Foi aplicada plenamente a metodologia criada nesta dissertação para a
elaboração deste estudo de caso com dados reais e com o intuito de validar o que
foi proposto.
O novo aplicativo é um portal Web, que tem por objetivo ofertar serviços de
Internet utilizando-se diversos canais de informação.

•

A audiência esperada ao portal é de 300 clientes simultâneos por
segundo.

•

Seis perfis de clientes foram identificados para acessar a nova
aplicação.

•

A média de páginas acessadas por sessão, por cada perfil de cliente,
é igual a 2.

•

O tempo de resposta médio esperado para todos os perfis é de 0,5
segundo por página.

•

A distribuição de perfis será feita conforme o que for sugerido pela
equipe de desenvolvimento.

•

A taxa de acesso de páginas esperada é 86 e foi obtido, através do
total de clientes simultâneos X média de páginas acessadas / 7,
conforme definido na metodologia.

4.1 Etapa A – Definição das Métricas
Esta etapa é a que trata dos componentes críticos e de seus indicadores de
capacidade além dos seus respectivos limites.
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Não há nada a fazer a não ser que se mude a arquitetura e, neste caso, fazse necessário redefinir os componentes críticos e seus indicadores, pois será feita
consulta às informações, à medida que as próximas etapas forem executadas.

4.2 Etapa B – Cenário de Testes
Os requisitos usados na introdução foram passados pela área de
desenvolvimento e preenchidos na planilha de cenário de testes, conforme indicado
na Tabela 4.1.
Este cenário tem a finalidade de verificar o comportamento da aplicação,
que é um novo portal com 300 clientes a cada segundo acessando
simultaneamente e realizando diferentes navegações pelo site. Para este cenário,
foram criados 6 (seis) perfis, sendo 5 (cinco) perfis de navegação e 1 (um) perfil
administrativo,

cada

um

representando

uma

seqüência

lógica

de

navegação/administração de um cliente pelo site.
Perfil de
Navegação

Páginas a serem
Acessadas

Total de
Páginas

(clientes)

(por perfil de cliente)

p/ cliente

Brasil,

Canal

Mundo,

Distribuição
de Perfis

Total
de Acessos

Médio

(%)

Simultâneos

p/ segundo

(Esperado)

(p/ perfil)

(clientes)

(Esperado)

Perfil B

Home,
Noticia
Home,
Noticia

Perfil C

Home, Canal Economia

2

0,3

15

Perfil D

1

0,5

10

Perfil E

Home
Home, Canal Esporte,
Noticia, Plantão Esporte

4

0,4
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Perfil F

Editar Noticia

1

0,7

5

Perfil A

Canal

Tempo de
Resposta

3

0,6

15

3

0,5

10

Total

100

Média

2

Taxa de
Acesso

300

86

0,5

Nota 1 : O tempo de acesso = Total de Páginas p/ cliente X Total de Acessos Simultâneos / 7

Tabela 4.1– Planilha de testes do estudo de caso.

Na Tabela 4.2 estão descritos em detalhe cada um dos perfis de clientes
que serão gravados na ferramenta de testes.

Perfil A: Canal Brasil
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Ação

Descrição

Tempo de Espera

1

Acessar a página principal do “Novo” Portal

4

2

Clicar no Link Canal BRASIL

4

3

Clicar no Link Noticias

4

Perfil B: Canal Mundo
Ação

Descrição

Tempo de Espera

1

Acessar a página principal do “Novo” Portal

4

2

Clicar no Link Canal MUNDO

4

3

Clicar no Link Noticias

4

Perfil C: Canal Economia
Ação

Descrição

Tempo de Espera

1

Acessar a página principal do “Novo” Portal

2

2

Clicar no Link Canal Economia

2

Perfil D: Home
Ação
1

Descrição

Tempo de Espera

Acessar a página principal do “Novo” Portal

2

Perfil E: Canal Esporte
Ação

Descrição

Tempo de Espera

1

Acessar a página principal do “Novo” Portal

3

2

Clicar no Link Canal ESPORTE

3

3

Clicar no primeiro Link de notícia de

3

ESPORTE
4

Clicar no Link Plantão de Esporte

3

Perfil F: Editar Notícia
Ação
1

Descrição

Tempo de Espera

Editar Noticia

Tabela 4.2 – Descrição de cada perfil.

5
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O parâmetro tempo de espera é uma pausa entre a navegação de uma e
outra página, porque é o comportamento esperado de um cliente acessando o
Portal Web. O parâmetro será utilizado na ferramenta de testes (Etapa C). Quanto
menor este parâmetro, maior a quantidade de clientes simultâneos a serem
suportados. O tempo adotado será em média 7 (sete) vezes maiores que o tempo
de resposta da página visitada, conforme Ref. WARE97 citada na metodologia.

4.3 Etapa C – Ferramenta de Testes
Para execução dos cenários de testes, foi utilizado o software OPENSTA
que é de uso livre, ou seja, pode ser obtido na internet, através do site
www.opensta.org. A opção por esta ferramenta é que ela atende aos requisitos dos
cenários de testes propostos na metodologia.
A versão utilizada foi a OPENSTA 1.4.2.34, distribuída gratuitamente; não
vem com todas as funcionalidades, mas atende às exigências dos testes de
planejamento de capacidade a serem executados.
É uma ferramenta para ser utilizada em um sistema operacional Windows
NT e estruturada com três opções: Coletores, Scripts e Testes.

•

Coletores – permite fazer coleta de performance SNMP ou NT. Esta
opção não foi utilizada nos testes, pois não estava funcionando.
Usou-se o utilitário Performance Monitor do Windows para estas
métricas, conforme Etapa D.

•

Scripts – permitem criar e definir os perfis definidos nos cenários de
testes

•

Testes – permite que os perfis sejam executados e gerados
relatórios de performance.

Existem outras ferramentas distribuídas gratuitamente que poderiam ser
usadas, pois a maioria delas preenche os requisitos propostos nesta metodologia. A
opção por esta deve-se à sua facilidade de uso e na análise dos resultados.

4.4 Etapa D – Coleta de Métricas
A coleta de métricas dos sistemas operacionais Windows NT que foram
instalados nos servidor Web e no servidor de Aplicação foram feitas, por meio da
ferramenta Performance Monitor, que é um utilitário do próprio sistema operacional
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Windows. Esta ferramenta foi configurada para gerar registros em arquivos de
textos com os indicadores dos componentes críticos do servidor sugeridos na Etapa
A da metodologia.
A coleta de métricas do sistema operacional Linux, instalado no servidor de
banco de dados, foi feita, com auxílio de scripts criados para tal. O script gerou os
indicadores dos componentes críticos, conforme sugerido na Etapa A da
metodologia.

4.5 Etapa E – Ambiente de Testes
O ambiente de testes que suportou os testes de capacidade da nova
aplicação é mostrado na Figura 4.1.
O primeiro micro é o gerador de carga de testes de planejamento de
capacidade, pois nele foi instalada a ferramenta de testes escolhidas na Etapa C.
Existe um servidor de IIS da Microsoft para atender as solicitações HTTP
dos clientes simultâneos, que foi instalado no servidor P0IWS01A.
Há um servidor de aplicação ASP de edição e publicação, que foi instalado
no servidor P0IAPPL01, utilizado por jornalistas.
Existe um servidor de banco de dados Oracle, que foi instalado no servidor
P0IPRDDB, para armazenar as publicações.
Este ambiente é reduzido em relação ao ambiente de produção, mas tem a
mesma linearidade.
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Figura 4.1 – Configuração do ambiente de testes.
A seguir, conforme Tabela 4.2, são descritas as funcionalidades de cada
servidor envolvido no ambiente de testes e suas configurações:

Servidor

Funcionalidade

Configuração

Gerador de Carga
de testes

Gravação de Scripts de
Testes e geração de cargas
simultâneas
de
usuários
acessando o site.

POIWS01A

Servidor
Portal

POIAPPL01

Servidor de Aplicação
“Novo” Portal. Usado
editar/Publicar Conteúdo.

POIPRDDB

Servidor de Banco de Dados

WEB

do “Novo” Portal

do

“Novo”

do
p/

Sistema Operacional: Windows
2000 Server
Processador: Pentium 4, 2.8 GHz
Memória: 1GB
Discos: 20Gb
Sistema: Windows 2003 Server
2 processadores de 1,2 GHz cada
Memória: 2 GB
Discos: 40 GB
Sistema: Windows 2003 Server
2 processadores de 2,2 GHz cada
Memória: 2 GB
Discos: 40 GB
Sistema: Linux
2 processadores de 2,2 GHz cada
RAM: 2 GB
HD: 80 GB
DB: ORACLE

Tabela 4.3 – Configuração dos servidores do ambiente de testes.
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4.6 Etapa F – Execução dos Testes
Foram executados os dois cenários no ambiente de testes, e os resultados
obtidos em cada um deles encontram-se a seguir:

4.6.1 Medição do Tempo Médio de Resposta e Nível de Utilização do(s)
Processador(es) para Cada Perfil de Cliente Criado Sem Concorrência
Neste cenário, executou-se cada perfil criado na Etapa B individualmente,
por um período de uma hora cada um, para se estabelecer a base de
comportamento de cada perfil, e os resultados alcançados são os apresentados na
tabela 4.3.
Em virtude de ser um cenário muito simples, não se faz necessário criar os
gráficos de uso e consumo, já que não seria visível em virtude das grandezas dos
indicadores dos componentes críticos serem pouco expressivas.
Perfil de
Páginas a serem
Total de Tempo de Distribuição
Total
Tempo de
Navegação
Acessadas
Páginas Resposta de Perfis de Acessos Resposta
(clientes) (por perfil de cliente) p/ cliente Médio
(%)
Simultâneos Médio
(esperado) (p/ perfil)
(clientes) (Obtida)
Home, Canal Brasil,
Perfil A
Noticia
3
0,6
100
1
0,4
Home, Canal Mundo,
Perfil B
Noticia
3
0,5
100
1
0,5
Perfil C

Home, Canal Economia

2

0,3

100

1

0,3

Perfil D

1

0,2

100

1

0,2

Perfil E

Home
Home, Canal Esporte,
Noticia, Plantão Esporte

4

0,7

100

1

0,6

Perfil F

Editar Noticia

1

0,4

100

1

0,5

Total
Média

-

2

0,5

Nota:
1) O tempo de intervalo para este cenário foi de 60 minutos para cada perfil.
2) O tempo de resposta médio e a taxa de acesso média foi obtida da ferramenta de testes.
3) O nível de utiização do processador foi obtido do utilitário performance monitor.

Taxa de Utilização do
Acesso Processador
p/ segundo
(%)
(Obtida)
(Obtida)

0,4

0,3

1
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Tabela 4.4 – Resultados obtidos na execução do cenário 1.

4.6.2 Medição do Tempo Médio de Resposta e Nível de Utilização do(s)
Processador(es) para Cada Perfil de Cliente Criado Com Concorrência.
Neste cenário, foi executados o teste de carga com concorrência de clientes
e incrementando o número de clientes em 10 (dez) a cada intervalo de uma hora,
até que o limite de 80% de utilização do processador fosse alcançado, conforme
mostrado na tabela 4.4, pois é o limite máximo a ser suportado por este
componente crítico, conforme definido na Etapa A da metodologia.

Total de
Tempo de Resposta
Taxa de
Utilização do
Clientes
Médio
Acesso
Processador
(Simultâneos)
(em segundos)
(Páginas/Segundo)
( %)
10
1,1
2,0
7,00%
20
1,2
4,0
14,0%
30
1,3
5,9
20,5%
40
1,4
7,9
27,5%
50
1,5
9,7
34,0%
60
1,7
11,7
41,0%
70
1,9
13,7
48,0%
80
2,2
15,6
54,5%
90
2,6
17,4
61,0%
100
3,0
19,1
67,0%
110
3,7
20,9
73,0%
120
4,8
22,6
79,0%
130
6,1
23,9
83,6%
140
8,3
25,1
88,0%
Nota:
1) A cada 60 minutos incremento de 10 clientes.
2) A linha cinza é o limite dos testes, pois o processador chegou a 79% de uso.

Tabela 4.5 – Resultados obtidos na execução do cenário 2.

4.7 Etapa G – Criação dos Gráficos
Nesta etapa, dois gráficos deveriam ser criados, a saber: Gráfico de Uso e
Gráfico de Consumo, conforme proposto na metodologia, mas não foi necessário
devido ao fato de existir apenas um aplicativo sendo testado na etapa anterior.
Desta forma, foi criado apenas o Gráfico de Uso, que mostra o comportamento do
processador durante os testes de planejamento de capacidade.
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Além disso, foi gerado apenas o gráfico do servidor P0IWS01A, conforme
gráfico 4.2, que é o servidor Web, por este ter alcançado o limite de sua
capacidade.
Os demais gráficos referentes aos outros servidores não foram gerados,
pois a utilização não passou de 20% de utilização do processador para o servidor
de aplicação POIAPPL01 e 10% de utilização do processador para o servidor de
banco de dados P0IPRDDB.

22/10/2004

Uso do Servidor Web POIWS01A, Novo Portal
Ambiente de Teste

CPU, 1,2Ghz X 2
Memória, 2 Gb
Discos, 40 Gb
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Gráfico 4.1 – Uso e fila do processador do servidor de Web.

4.8 Etapa H – Análise dos Testes
Os resultados dos testes de planejamento de capacidade alcançados na
etapa F e G para o servidor que atingiu o limite de utilização são os mostrados a
seguir:

•

Total de Clientes Simultâneos suportados: 120 clientes.

•

Utilização média dos processadores do servidor: 79% de utilização.
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•

Taxa de Acesso: 22,6 páginas por segundo.

•

Tempo de resposta médio: 4,8 segundos.

O total de clientes esperados nos testes de planejamento de capacidade era
de 300 clientes simultâneos, mas não foi possível, devido ao limite de utilização de
processador do servidor Web.
A fim de se fazer o dimensionamento para 300 clientes simultâneos, o
tempo de serviço médio no servidor Web foi calculado conforme Lei da Utilização
da Ref. MENA02 que já foi apresentada no capítulo 3 da metodologia.
U = X * S/m
U = Percentual de utilização
X = Taxa de acesso
S = Tempo Médio de Serviço
m = quantidade de processadores
Neste caso, o valor de S é igual a: S = U * m/X ==> S = 0,79 * 2/22,6 = 0,07
segundos por página acessada.
O tempo médio de serviço obtido é importante para a próxima etapa, pois é
um parâmetro essencial para se fazer o benchmark entre o ambiente de testes e o
de produção.

4.9 Etapa I – Benchmark das Máquinas
Os servidores existentes em produção estavam todos sem folga de
processamento para receber a nova aplicação. Desta forma, optou-se por adquirir
novos servidores.
Existiam 3 (três) servidores de configuração iguais ao servidor de aplicação
usado no ambiente de testes que estavam disponíveis no estoque da empresa.
Executou-se um script com o programa ZIP para compactar um arquivo de
texto no servidor Web do ambiente de testes e em um dos novos servidores a ser
utilizado no ambiente de produção. Os resultados alcançados foram:
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Servidor Web

Novo Servidor

Real

6m55s

Real 4m20s

User

4m30s

User 3m20s

Sys

2m25.720s

Sys

1m38s

Figura 4.2– Comparação de duas máquinas, via comando ZIP.
O processo de dimensionamento de capacidade de processamento do
servidor de produção, “Novo Servidor”, em relação ao servidor de testes foi feito e
os resultados encontram-se a seguir:

•

Aplicou-se o tempo de médio serviço da etapa H que foi obtido
durante os testes de planejamento de capacidade da nova aplicação:
S = 0,07 segundos por página acessada.

•

Usou-se a taxa de processamento da etapa H obtida durante os
testes de planejamento de capacidade da nova aplicação: 22,6
páginas por segundo.

•

Aplicou-se a comparação entre as máquinas para obter o valor do
tempo médio de serviço do novo servidor, S=0,04, pois é uma
relação de 4,2/6,55 = 64%.

•

Usou-se a fórmula da Lei da Utilização para obter o nível de
utilização do servidor de produção (a nova máquina de produção
possui dois processadores de 2,2 Ghz).
U = X * S/m ==> U = 22,6 * 0,04/2 = 45%, este é o valor
esperado de uso do novo servidor de produção para a mesma carga
submetida no ambiente de testes.
A taxa de acesso de processamento esperada para o novo
servidor de produção, levando-se em contra o limite de 80% de uso
do componente crítico processador é:

•

X=U/S*m ==> X = 0,8 / 0,04 * 2 = 40 páginas por
segundo.
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A quantidade de servidores necessários para atender à nova aplicação, ou
seja, o portal é de 3 (três) servidores Web. A explicação decorre do fato de que se
espera 86 páginas por segundo sejam processadas pela nova aplicação, Portal

Web.

4.10 Etapa J – Ambiente de Produção
O ambiente de produção, Portal Web, que está suportando a nova aplicação
é mostrado na Figura 4.1.

Figura 4.3– Configuração do ambiente de produção.

A seguir, conforme Tabela 4.2, são descritas as funcionalidades de cada
servidor envolvido no ambiente de produção e suas configurações:
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Servidor

Funcionalidade

Configuração

POIWS01A

Servidor
Portal

WEB

do

“Novo”

POIWS01B

Servidor
Portal

WEB

do

“Novo”

POIWS01C

Servidor
Portal

WEB

do

“Novo”

POIAPPL01

Servidor de Aplicação
“Novo” Portal. Usado
editar/Publicar Conteúdo.

POIPRDDB

Servidor de Banco de Dados
do “Novo” Portal

do
p/

Sistema: Windows 2003 Server
2 processadores de 2,2 GHz cada
Memória: 2 GB
Discos: 40 GB
Sistema: Windows 2003 Server
2 processadores de 2,2 GHz cada
Memória: 2 GB
Discos: 40 GB
Sistema: Windows 2003 Server
2 processadores de 2,2 GHz cada
Memória: 2 GB
Discos: 40 GB
Sistema: Windows 2003 Server
2 processadores de 2,2 GHz cada
Memória: 2 GB
Discos: 40 GB
Sistema: Linux
2 processadores de 2,2 GHz cada
RAM: 2 GB
HD: 80 GB
DB: ORACLE

Tabela 4.6 – Configuração dos servidores do ambiente de produção.

4.11 Etapa K – Execução da Nova Aplicação
A nova aplicação iniciou o seu ciclo produtivo e foi acompanhada por um
período de um mês ou mais para avaliar os resultados alcançados, conforme
previsto na etapa I.
Os arquivos de textos sumarizados foram armazenados dia a dia em uma
base de dados para posterior análise

4.12 Etapa L – Criação dos Gráficos
Deveriam ser criados os gráficos de uso e consumo dos servidores Web que
hospedam a nova aplicação em produção, conforme descrito na etapa G. Porém, o
único gráfico criado foi o de uso, já que tem apenas a aplicação do Portal Web em
execução, conforme indicado a seguir, e refere-se a um dos servidores Web, pois
os outros dois servidores possuem o mesmo comportamento de uso já que existe
um balanceador de carga que garante esta distribuição entre eles..
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Uso do Servidor Web P0IWS01A, Novo Portal
Ambiente de Produção

Setembro/2004
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Gráfico 4.2 – Uso do servidor Web, ambiente de produção.

Os demais servidores que são o de aplicação e de banco de dados, não
foram exibidos, por apresentarem baixa utilização de processador, ou seja, inferior
a 8% de utilização de processador.
Os demais componentes críticos, ou seja, memória, disco e placa de rede
também não tiveram utilização expressiva e, por esta razão, não foram mostrados
os seus respectivos indicadores.

4.13 Etapa M – Análise dos Resultados
Embora não se tenha atingido a taxa de acessos de páginas esperadas, já
que ficou em torno de 23 páginas por segundo, os resultados alcançados são
significativos.
A tabela 4.7 mostra o comportamento médio de páginas acessadas no novo
Portal Web, através do software Webalyzer, que também é um programa distribuído
gratuitamente na internet para análise de registros de acessos de páginas em
servidores Web.
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Tabela de Acessos do novo Portal, Setembro/2004
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Média

Hits

%

201489
237296
247365
154151
154759
181661
170427
257848
239103
223879
157134
177997
253147
251060
234930
225537
235885
152174
170588
257488
249703
245050
243713
232824
155785
178071
251345
245000
238254
233244
215230

10.08%
3.41%
3.56%
2.22%
2.22%
2.61%
2.45%
3.71%
3.44%
3.22%
2.26%
2.56%
3.64%
3.61%
3.38%
3.24%
3.39%
2.19%
2.45%
3.70%
3.59%
3.52%
3.50%
3.35%
2.24%
2.56%
3.61%
3.52%
3.42%
3.35%

Arquivos
76700
67453
60859
44953
46910
48396
53810
63016
61422
55430
49871
58876
64970
63880
58327
52342
70992
47413
56525
61657
62437
60373
59491
57865
48177
58365
61566
59660
57906
57370
58234

%
9.59%
3.65%
3.29%
2.43%
2.54%
2.62%
2.91%
3.41%
3.32%
3.00%
2.70%
3.19%
3.52%
3.46%
3.16%
2.83%
3.84%
2.57%
3.06%
3.34%
3.38%
3.27%
3.22%
3.13%
2.61%
3.16%
3.33%
3.23%
3.13%
3.11%

Páginas
Acessadas
2077200
1818264
1624656
1031880
1043928
1184928
1132488
1553256
1543176
1459320
1093056
1258248
1644048
1658688
1537656
1499496
1911432
1115544
1255152
1727616
1721856
1752744
1639632
1573728
1135944
1340232
1656960
1741152
1577232
1527288
1494560

%
4,63%
4,06%
3,62%
2,30%
2,33%
2,64%
2,53%
3,46%
3,44%
3,25%
2,44%
2,81%
3,67%
3,70%
3,43%
3,34%
4,26%
2,49%
2,80%
3,85%
3,84%
3,91%
3,66%
3,51%
2,53%
2,99%
3,70%
3,88%
3,52%
3,41%

Sessões
602592
571296
573456
429336
470112
476568
503160
612144
596184
566520
474168
552144
626208
595656
589992
570480
557136
455352
540504
616344
606240
606768
596304
564072
469752
556920
632520
616392
594048
604440
560894

3,58%
3,40%
3,41%
2,55%
2,79%
2,83%
2,99%
3,64%
3,54%
3,37%
2,82%
3,28%
3,72%
3,54%
3,51%
3,39%
3,31%
2,71%
3,21%
3,66%
3,60%
3,61%
3,54%
3,35%
2,79%
3,31%
3,76%
3,66%
3,53%
3,59%

KBytes

%

554420
483501
501091
520405
580385
433146
623115
517459
460641
394420
563970
703299
553812
479684
435447
396070
395078
506858
697556
549118
1146988
1286960
1018648
886050
1222975
1334052
839297
703820
783747
904487
682550

5.03%
2.30%
2.39%
2.48%
2.77%
2.06%
2.97%
2.47%
2.20%
1.88%
2.69%
3.35%
2.64%
2.29%
2.08%
1.89%
1.88%
2.42%
3.33%
2.62%
5.47%
6.14%
4.86%
4.22%
5.83%
6.36%
4.00%
3.36%
3.74%
4.31%

Tabela 4.7 – Taxa de acesso médio de páginas, novo Portal Web.

A coluna da tabela que é importante é apenas a páginas acessadas por dia,
que é a taxa de acesso de páginas.
O comportamento apresentado em produção tem as explicações a seguir,
para validar os resultados:

•

Total de clientes simultâneos não é obtido diretamente, mas a partir
da formula a seguir, conforme Ref. WARE97 citado na metodologia.

•

Taxa de acesso de Páginas = Média de Páginas acessadas X Total
de Clientes Simultâneos / 7. Fazendo-se as devidas alterações,
obtem-se:
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•

Total de Clientes simultâneos = Taxa de Acesso de Páginas /Média
de Páginas X 7. O resultado é 23/2*7 que deu aproximadamente 81
clientes simultâneos.

•

Total de Páginas Acessadas diariamente na nova aplicação que é o
Portal Web é: 1494560 páginas/dia.

•

A taxa de acesso de páginas por segundo é igual a 23 (vinte e três),
conforme formula a seguir: 1494560/(24*60*60).

•

A utilização média do processador é igual a 12%, conforme mostrado
na etapa anterior para os 3 (três) servidores Web.

•

O tempo médio de serviço do servidor de produção é igual a 0,04,
conforme apurado na etapa H.

•

Fazendo-se uso da fórmula da Lei da Utilização (MENA02), U=X*S/m,
obteve-se o nível de utilização do processador, que foi de 46%.

Como existem três servidores Web, faz-se necessário dividir a utilização por
estes servidores para se ter a média de utilização de cada um deles que ficou em
torno de 15%.
Ao se fazer a comparação entre a utilização média de cada servidor medido
e o obtido com a formula U=X*S/m, é observada uma pequena diferença, ou seja,
um é de 12% e o outro é de 15%. Essa diferença pode ser explicada pela
quantidade de servidores Web’s escolhidos que foram 3 (três), mas 2 (dois) quase
que atenderiam. Além disso, pode se ter uma variação de comportamento dos
perfis de clientes que implicaria em variação no uso e consumo dos servidores.
O resultado é muito próximo do alcançado no ambiente de testes, o que
valida a metodologia proposta. Poderia ser mais conclusiva, se existisse uma
demanda, conforme esperada no ambiente de produção, porém, em virtude de o
novo Portal Web não ter sido divulgado para os clientes por questões comerciais, a
demanda ficou aquém, o que não permitiu uma maior assertividade neste estudo de
caso.
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Um outro ponto é que o requisito, total de clientes simultâneos, não pode ser
comparado, devido à dificuldade em medir esta informação no ambiente de
produção, mas deve ser mantido na metodologia para o ambiente de testes. A
razão disto, é que através dele é possível obter o indicador taxa de páginas por
segundo que é o mais importante deles.
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Capítulo 5
Conclusão
A metodologia apresentada neste trabalho é formada por uma série de
etapas que, em seu conjunto, permitem dimensionar os servidores para uma nova
aplicação.
A partir do comportamento observado no ambiente de testes, foi possível
extrapolar conclusões sobre o comportamento da nova aplicação no ambiente de
produção. Este era um dos principais objetivos deste trabalho.
A análise realizada mostrou que o componente mais crítico na determinação
do comportamento de um servidor é o processador. Este resultado coincide com a
experiência adquirida na área de TI, na qual os servidores são basicamente
classificados pela capacidade dos seus processadores.
Os demais componentes, tais como memória, disco e placa de rede também
puderam ser analisados, mas se mostraram menos críticos.
A validação da metodologia proposta foi feita com um estudo de caso real e
permitiu prever que seria possível implantar a nova aplicação nos servidores
propostos com uma taxa de 86 acessos por segundo.
Para uma taxa de acesso menor, a metodologia permite calcular a
percentagem da capacidade de processamento utilizada. No caso estudado,
chegou-se a uma taxa de 23 acessos por segundo, o que corresponde a um nível
de utilização médio dos processadores de 12 %.
A metodologia previu ainda, uma utilização média de 15% o que, além de
estar próximo do valor medido, incorpora um fator de segurança ao projeto.
Outros estudos de casos poderiam ser exercitados, mas, em virtude da
escassez de tempo e da dificuldade em ter um ambiente disponível para tal, limitouse ao caso real, que é mais significativo do que um conjunto de casos criados.

5.1 Contribuição e Trabalhos Futuros
A maior contribuição desta dissertação reside na metodologia elaborada, por
meio de um conjunto de passos que orientam todas as etapas necessárias para ser
feito o dimensionamento de servidores quando da entrada de uma nova aplicação.
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O uso do conceito da teoria das filas ajuda a entender os limites dos componentes
críticos de um servidor e dar uma base mais conceitual. O produto final pode ser
aplicado por qualquer profissional de TI que tenha a responsabilidade de fazer um
Planejamento de Capacidade.
A título de ilustração, o estudo de caso utilizado nesta dissertação ocorreu
dentro da empresa da qual faço parte, e os colegas de trabalho que dele
participaram aprovaram-no, além de fazerem algumas recomendações, que foram
imediatamente aplicadas nesta metodologia.
Uma sugestão, para evoluir na disciplina Planejamento de Capacidade em
um ambiente cliente/servidor, seria investir numa forma de apurar total de clientes
simultâneos acessando o site em produção, pois é um requisito muito questionado
dentro das empresas. Além disso, poderia ser explorado o dimensionamento da
rede que interliga os computadores já que é o segundo fator mais importante em
um ambiente cliente/servidor.

67

Referências Bibliográficas

ALME97

ALMEIDA, Virgílio Augusto Fernandes de. Planejamento de Capacidade
em Ambiente Cliente/Servidor – UFMG, DBFORUM, 1997.

CAMP01

CAMPOS, I. M. Sistemas Raid. PC Redes, São Paulo, Edição 06, p. 2334, dezembro 2001.

CIUL00

CIULLO, Stephen; GRUMANN, Doug. HP-UX Performance Cookbook,
Revisão em 22 de outubro de 2000.

GUNT00

GUNTHER, Neil J.The Practical Performance Analyst, Authors Choice
Press, 2000.

JONH00

JONHS, Paul et al. Capacity Planning. Duwamish Online, 2000.

KILE02

KILELEA, Patrick. Web Performance Tunning – Second Edition. Editora
O´Reilly, 2002.

MACE83

MACEDO, Lucas Tofolo de; SAAD, Alfredo Carlos Cardoso. Análise do
Desempenho de Computadores: Avaliação, Controle e Otimização.
Editora Edgard Blucher Ltda, 1983.

MENA02

MENASCÉ, Daniel A., ALMEIDA, Virgílio A. F. Planejamento de
Capacidade para Serviços na Web. Rio de Janeiro, Editora Campus,
2002.

MENA85

MENASCÉ, Daniel A.; ALMEIDA, Virgílio A. F. Planejamento de
Capacidade de Sistemas de Computação. Editora Campus, 1985.

SAUE00

SAUERS, Robert F.; WEYGANT, Peter S. HP-UX Tunning and
Performance, Concepts, tools and methods. Editora Prentice Hall PTR,
2000.

STAL00

STALLING, William. Computer Organization and Architecture. Editora
Prentice Hall, 2000.

SUBR98

SUBRMANYAM, Shanti; SUCHARITAKUL, Akara. J2EE Server
Desempenho and Scalability Workload.
Disponível em http://java.sun.com/j2ee.

WARE97

WARE, Scott et al. Web Site Optimization. Wrox Press, 1997

WEST01a WESTON, Hilary; ASSIRATI, Bob. ITIL – Service Delivery, Office of
Government Commerce, 2001.
WEST02b WESTON, Hilary; ASSIRATI, Bob. ITIL – Application Management,
Office of Government Commerce, 2002.

68

Glossário
Cliente/Servidor

A arquitetura cliente/servidor descreve a relação entre
dois programas de computador. O primeiro, o cliente,
solicita serviços ou arquivos ao segundo, o servidor, que
atende ao pedido. Boa parte das aplicações na Internet é
baseada na arquitetura cliente/servidor. O browser, por
exemplo, é um cliente. Ele "pede" dados (arquivos
HTML, GIF, etc.) a um servidor (um computador
funcionando como servidor Web). Esse tipo de
funcionamento é bastante interessante numa rede como
a Internet, já que não é necessário manter uma conexão
permanente entre o cliente e o servidor. Toda a
comunicação é controlada por pedidos de conexão e
respostas a esses pedidos. A arquitetura cliente/servidor
veio, de certa forma, substituir o antigo modelo de
computação
centralizada,
em
que
poderosos
mainframes atendiam a uma série de terminais ditos
"burros", pois limitavam-se à exibição de dados. A
arquitetura cliente/servidor é um modelo distribuído de
computação. Os computadores rodando os programas
clientes não se limitam à mera exibição de dados na tela,
mas participam do processamento destes.

Coleta de métricas

É o processo de extração das métricas de planejamento
de capacidade e de seus intervalos de valores dos
servidores para se gerar gráficos.

HyperText Markup
Language

Linguagem utilizada na produção de páginas de Web.
HTML é uma derivação de SGML (Standard Generalized
Mark-up Language) e permite a criação de documentos
que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de
computador e transmitidos pela Internet até por correio
eletrônico. Os documentos HTML podem ter ligações de
hipertexto entre si. Utilizando-se URLs (endereços de
documentos na Web), pode-se criar um documento
HTML com ligação para qualquer outro arquivo na
Internet. Para escrever documentos HTML não é
necessário mais do que um editor de texto simples e
conhecimento dos códigos que compõem a linguagem.
Os códigos (conhecidos como tags) servem para indicar
a função de cada elemento da página Web.

HyperText Transfer
Protocol

Protocolo de comunicação que viabiliza as ligações entre
os clientes de WWW e os Web sites. A sigla HTTP é
encontrada nos endereços de páginas Web (as URLs)
seguida de ://. Ela informa ao servidor de que forma
deve ser atendido o pedido do cliente.
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Internet

Rede de computadores que interliga milhões de pessoas
em mais de cem países. A rede que originou a Internet
foi a Arpanet, desenvolvida no meio acadêmio e
financiada pelo governo norte-americano. A Internet é
uma rede distribuída, ou seja, não existe um nó central
que controle os demais nós, todos são igualmente
importantes. Além disso, os nós se comunicam por
diversos caminhos. Se um nó encontra-se fora de
operação, a comunicação é feita por rotas alternativas -eventualmente passando por outros nós. Essa
característica da rede é chamada de redundância (pois
há caminhos redundantes). A Internet é uma rede que
usa comutação de pacotes e protocolo TCP/IP. O
TCP/IP -- criado por Robert Kahn e Vinton Cerf -- é um
dos "segredos" do sucesso da Internet. Ele permitiu que
diferentes tipos de sistemas pudessem trocar dados,
independentemente do hardware e software que
utilizassem. A Internet oferece uma série de aplicações,
como correio eletrônico, transferência de arquivos,
grupos de discussão, acesso remoto a computadores,
bate-papos, entre outros.

Métrica

A palavra métrica se aplica no texto para descrever as
formas que os componentes críticos de um servidor
serão medidos. Ex.: o comportamento do componente
crítico processador é medido pela sua fração.

Servidor

Um computador permanentemente conectado à rede
que "serve" dados e recursos através dela. O servidor
atende pedidos de arquivos ou serviços de outros
computadores ligados à rede. Na Internet, os servidores
mais comuns são os servidores Web. Eles atendem a
pedidos de arquivos (HTML, GIF, JPG, etc.) feitos pelos
browsers dos usuários. Para funcionar como servidor,
um computador deve possuir um software próprio para
essa função. Assim, para funcionar como servidor Web,
um computador deve possuir um software como o
Apache ou o Microsoft IIS. Um mesmo computador pode
funcionar como servidor de diversos recursos: Web,
FTP, telnet, etc

Think Time

É o intervalo, em segundos, entre cada passo do perfil
de navegação, a variação deste valor interfere no
número de requisições simultâneas ao servidor.Quanto
maior o think-time menor a possibilidade de stress ao
servidor. Para garantir uma margem de segurança aos
resultados pode ser atribuído o padrão de 2 segundos.

Valores da métricas

Refere-se a variação numérica das métricas utilizadas
em cada componente crítico do servidor.

70

Web Site

Um conjunto de páginas na World Wide Web, designado
por um endereço (URL) e cuja "porta de entrada" é a
home page. Muitas vezes chamado apenas de "site".
(Não existe ainda um tradução em português para "site",
embora algumas pessoas usem "sítio".)

