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RESUMO

A constante evolução no desenvolvimento do hardware tem possibilitado o
aumento no poder de processamento dos computadores, ainda que esse não esteja
sendo plenamente utilizado. Visando aproveitar melhor esses recursos ociosos e
criar um ambiente mais flexível no uso de diferentes sistemas operacionais, as
empresas têm, cada vez mais, utilizado a técnica de virtualização de servidores.
Porém, quando as aplicações são portadas para um ambiente virtualizado, este
deve ser constantemente monitorado e ajustado para garantir a disponibilidade dos
serviços. Nestas situações é importante implementar um modelo de governança
tecnológica que avalie os itens que podem causar indisponibilidade do ambiente.
Com o objetivo de auxiliar os gestores de ambientes que utilizam a virtualização,
este trabalho propõe o uso de um modelo de análise de filas, que representa os
estados possíveis de disponibilidade para servidores e máquinas virtuais. Em
seguida, é efetuada a implementação do modelo a partir da técnica de simulação.
Este almeja analisar a disponibilidade de ambientes com servidores virtualizados,
servindo como uma ferramenta de apoio à gestão do datacenter, levando em
consideração as taxas de falhas e recuperação, bem como o tamanho da equipe
técnica de atendimento. Com essas informações os gestores do ambiente podem
verificar o impacto de uma possível atualização tecnológica e/ou de uma alteração
no tamanho da equipe técnica de atendimento, na disponibilidade do ambiente
computacional.

Palavras chaves: Máquinas Virtuais; Disponibilidade; Governança Tecnológica;
Teoria das Filas; Simulação.

ABSTRACT
Availability analysis of datacenter with virtualized servers: queuing model
simulation
The constant evolution in hardware development has enabled the increase in
processing power of computers, although that is not being fully utilized. Aiming to
make better use of these idle resources and create a more flexible use of different
operating

systems,

companies

have increased the

use

of

server

virtualization. However, when applications are migrated to a virtualized environment,
it must be constantly monitored and adjusted to ensure the availability of services. In
these situations it is important to implement a governance model to assess the
technology items that can cause unavailability of the environment. In order to
assist managers

of virtualized environment, this

paper

proposes

the use

of a queuing analysis model, which represents the possible states of availability
for servers and virtual machines. Then it presents the implementation of the model
using simulation technique. This aims to analyze the availability of virtualized
server environments, considering failure rates and recovery, as well as the size of the
technical staff, serving as a support tool for data center managers. With this
information managers can analyze the impact of environment availability, after
a possible technological upgrading and / or a change in the size of the technical staff.

Keywords: Virtualization; Availability; Queuing Theory; Simulation; IT Management.
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1

INTRODUÇÃO
Com a busca de ambientes mais flexíveis por parte das corporações, a

virtualização de servidores tem ganhado evidência. O encapsulamento de
aplicações, a consolidação de servidores e a possibilidade de compartilhar recursos
são alguns dos itens que têm despertado interesse. Porém, quando se transfere
uma aplicação para um ambiente virtualizado é importante entender as diferenças
introduzidas e incorporá-las ao monitoramento, como forma de garantir a condução
da governança para melhor utilização da tecnologia e obtenção dos níveis de serviço
e disponibilidade que atendam às necessidades do negócio.

1.1

Motivação
A evolução no desenvolvimento de hardware tem possibilitado um aumento

significativo na capacidade de processamento dos computadores. Este poder
computacional não tem sido plenamente aproveitado, já que as aplicações
hospedadas utilizam, em média, apenas 8%-10% dos recursos disponíveis (GUPTA,
2005). Com isso, a técnica de virtualização de servidores, ainda que não seja
recente, tem se destacado como um dos assuntos mais relevantes na área de
infraestrutura de sistemas computacionais na atualidade.
As empresas têm usado virtualização como forma de otimizar o uso de seus
recursos, aproveitando a ociosidade dos servidores dedicados e a facilidade para se
trabalhar com diversos sistemas operacionais sem aumentar o número de
plataformas de hardware (CARISSIMI, 2008). A adoção da virtualização proporciona
um alto grau de portabilidade e de flexibilidade, permitindo que aplicações de
sistemas operacionais diferentes sejam executadas em uma mesma máquina física.
Um dos motivos para a adoção da virtualização de servidores é a possibilidade
de flexibilizar os recursos computacionais, a partir da inclusão de máquinas virtuais
dentro de uma infraestrutura que, ao dispor de um MMV (Monitor de Máquinas
Virtuais) ou hypervisor, cria uma camada de software que atua no gerenciamento e
realocação das instâncias operando em estado precário, para evitar interrupções nos
serviços. O hypervisor provê uma interface entre os recursos reais e as máquinas
virtuais (AGUIAR, 2008), criando um ambiente virtual isolado para cada instância.
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O uso da virtualização possibilitou também a evolução dos datacenters, por
seu potencial de reduzir os custos de TI (Tecnologia da Informação). Ao consolidar
seus servidores, empresas podem reduzir custos com hardware e com mão-de-obra
de gerenciamento. Menos servidores também representam custos reduzidos de
espaço e ainda menos com energia e resfriamento.
A virtualização vem cumprir um importante papel na criação de ambientes mais
flexíveis e eficientes, aproveitando de forma otimizada a capacidade dos recursos
disponíveis, seja para o atendimento de clientes internos ou para a comercialização
de recursos computacionais para terceiros. Nesse sentido, a criação de modelos que
auxiliem na gestão de recursos e na avaliação da disponibilidade são importantes
para auxiliar no processo de decisão quanto à necessidade de atualização
tecnológica, aumento de quantidade de servidores e dimensionamento da equipe
técnica de atendimento.

1.2

Objetivo
Desenvolver um modelo de avaliação de disponibilidade para datacenter que

faça uso de técnicas de virtualização, empregando um método de análise a partir da
teoria das filas e utilizando modelagem e simulação computacional. Para tanto, o
conhecimento já presente em outros estudos de confiabilidade de sistemas será
complementado nesse trabalho, almejando favorecer o processo de gestão do
ambiente e auxiliando no processo decisório quanto à necessidade de ampliação do
parque de servidores, de atualização tecnológica e de recursos humanos.

1.3

Contribuições
A principal contribuição deste trabalho consiste na proposição de um modelo

de análise de disponibilidade de um datacenter, que inclui a camada de virtualização
no modelo e métodos de simulação para avaliar os sistemas computacionais por
Teoria das Filas. Complementa assim trabalhos como os de Menascé (2004) e Jain
(1991), que já apresentaram modelos de avaliação de performance e disponibilidade
de sistemas físicos a partir de modelos mais simples e métodos semelhantes.
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Outra contribuição refere-se ao uso da técnica de simulação, apresentada por
Altiok (2007), Di Penta (2001), Kelton (2002) e Singh (2009), para criar um modelo
parametrizável, que auxilie na governança do ambiente. Estimulando o modelo com
informações relativas ao estado operacional dos componentes do datacenter é
possível analisar previamente o nível de disponibilidade do sistema e, assim, apoiar
a tomada de decisões quanto à necessidade de modernização dos recursos e
dimensionamento da equipe técnica .

1.4

Método de trabalho
O fundamento para a elaboração deste trabalho foi a leitura de bibliografia

relacionada à virtualização de servidores, ao uso de teoria das filas na análise de
disponibilidade e ao método de simulação computacional. Para atingir os objetivos
esperados, foi elaborado um conjunto de atividades que compuseram o método de
trabalho adotado na realização dessa dissertação:
A primeira fase, contextualização do problema, focou na investigação
científica dos principais trabalhos, teorias e métodos relacionados ao tema.
Procedeu-se à abstração e relacionamento das ideias centrais destes estudos e
implementações, culminando na delineação dos objetivos e contribuições. Foram
pesquisados inicialmente trabalhos e bibliografias que descrevem as principais
técnicas de virtualização, bem como suas características, visando a proposição do
modelo de análise de disponibilidade para ambientes com servidores virtualizados.
Na segunda fase, análise dos estados de disponibilidade dos servidores
virtualizados, foram investigadas as principais características dos servidores
virtualizados, e como a inserção da camada de virtualização altera a análise de
disponibilidade de um datacenter. A partir, dessas premissas foram definidos novos
estados de falha, transições de estado às quais as máquinas virtuais e os servidores
são submetidos, bem como a modelagem do datacenter a partir de um sistema de
filas.
Na terceira fase, especificação do modelo de análise de disponibilidade,
considerou-se o problema levantado, os objetivos e a contribuição - detalhados nas
primeira e segunda fases - para então especificar o modelo de análise de
disponibilidade para datacenter com servidores virtualizados. A partir das
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informações do fabricante, das características do hypervisor e da capacidade de
atendimento técnico, foram especificadas as definições de taxas de falhas e do
processo de restabelecimento do recurso, tendo como premissas o processo
automático do hypervisor e o envolvimento de técnicos. Foram definidas também as
variáveis de entrada e os parâmetros de saída do modelo.
Na quarta fase, implementação do modelo no simulador, o modelo indicado
na fase anterior foi implementado na ferramenta Rockwell Arena, tornando as
avaliações reproduzíveis e fornecendo o detalhamento necessário para a realização
das simulações, coletas de dados e análises de resultados dos cenários propostos.
O intuito do modelo foi medir a disponibilidade dos servidores e das máquinas
virtuais, apoiando assim o processo decisório na governança.
Na quinta fase, ciclos de simulação, foi implementado o modelo de simulação
no Rockwell Arena, e iniciadas as rodadas de simulação para se atingir o objetivo
deste trabalho. Foram efetuadas avaliações de simulação de falhas tanto dos
servidores como das máquinas virtuais, para um período de um ano, para cinco tipos
de servidores, cinco configurações de datacenter e doze configurações de
atendimento técnico, totalizando dezenove cenários diferentes, já que alguns
cenários foram compartilhados. Foram coletados dados de cinquenta ciclos de
simulação para cada caso. As coletas parametrizadas e extraídas no próprio
simulador, foram submetidas à análise.
Na fase final, análise e conclusão, gráficos das avaliações de cada ciclo e de
cada cenário de simulação refletem a disponibilidade Global do Sistema (percentual
médio de máquinas disponíveis durante o período de simulação), a média de
máquinas virtuais indisponíveis, a média de servidores indisponíveis, o valor máximo
de máquinas virtuais indisponíveis e o valor máximo de servidores indisponíveis.

1.5

Organização do Trabalho
No capítulo 1, Introdução, são apresentados objetivo, contribuições, motivação

para o desenvolvimento do trabalho.
No capítulo 2, Revisão Bibliográfica, é feita a contextualização do tema, a partir
dos principais trabalhos publicados sobre os temas utilizados no presente modelo:
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virtualização, análise da disponibilidade a partir da teoria das filas e simulação de
ambientes computacionais.
No Capítulo 3, Virtualização, é feita uma contextualização do uso das
diferentes técnicas de virtualização, a partir dos principais trabalhos publicados
sobre o tema.
No Capítulo 4, Uso da Teoria das Filas na Gerência de Disponibilidade, são
descritas as principais características de modelos de filas e como essas são
utilizadas para análise de disponibilidade de um ambiente computacional.
No Capítulo 5, Avaliação de Disponibilidade de Datacenter com Servidores
Virtualizados, é apresentado um modelo para análise de disponibilidade de sistemas
computacionais com base em conceitos da teoria das filas e a modelagem a partir
dos estados de falha e as transições entre si.
No Capítulo 6, Estudo Comparativo dos Modelos, é efetuada uma análise
comparativa dos modelos teórico e simulado. Tendo rodadas de simulação com
diferentes cenários e gráficos comparativos entre os resultados, possibilitando,
assim, a validação do uso da simulação para analisar um datacenter.
No Capítulo 7, Simulação do Modelo Proposto, são definidos os processos
utilizados no simulador para a implementação do modelo. Posteriormente, são
executadas as rodadas de simulação com diferentes cenários, permitindo a
comparação de como as variáveis sensibilizam o resultado final da disponibilidade
do ambiente.
No Capítulo 8, Conclusão, são apresentadas as conclusões a partir dos
resultados alcançados e as sugestões para trabalhos a serem desenvolvidos
futuramente.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No capítulo 2 são apresentados os principais trabalhos identificados e

relacionados ao tema desta dissertação. Almejando predizer comportamentos e
tornar o planejamento das empresas mais eficiente, pesquisadores têm proposto o
uso de modelos analíticos e de simulação para dimensionar capacidade,
performance e disponibilidade de sistemas computacionais. Esses modelos auxiliam
na identificação de gargalos e super dimensionamento de capacidade para tais
sistemas. O presente documento utilizar esses conceitos para estudo da
disponibilidade de um datacenter com servidores virtualizados, com o intuito de
auxiliar na gestão do ambiente.

2.1

Virtualização de Servidores
Uma questão importante ao analisar a disponibilidade de um datacenter é

verificar o nível médio de serviço, a partir da quantidade de máquinas disponíveis, a
possibilidade de que ocorram falhas e o tempo gasto na recuperação após uma
parada. O modelo proposto analisa processos para mensurar essas informações em
um ambiente com servidores virtualizados, a partir da modelagem dos estados
possíveis e do uso de simulação.
A virtualização pode ser definida como uma técnica que possibilita a divisão
dos recursos de um computador entre múltiplos ambientes de execução, criando
uma camada de abstração entre as aplicações e o dispositivo físico (SOUZA, 2006).
Uma máquina virtual é um ambiente operacional completo que se comporta como se
fosse um computador independente. Com a virtualização, um servidor pode manter
vários sistemas operacionais em uso.
Um dos principais usos da virtualização está na consolidação de servidores, ou
seja, na garantia de que vários servidores executem simultaneamente em um único
hardware físico, permanecendo cada um em sua própria máquina virtual. Isso é
especialmente aplicado em datacenters, pela oportunidade de redução de custos.
O artigo de Rosenblum (2004), especifica conceitos gerais do funcionamento
de uma máquina virtual e do hypervisor, bem como uma perspectiva de futuro da
virtualização, na visão da VMware, uma das principais empresas do setor. Porém, o
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trabalho não se aprofunda em uma técnica específica e se detém na abordagem de
conceitos genéricos.
No trabalho de Carissimi (2008), esse tema é tratado a partir da descrição das
principais técnicas disponíveis, os conceitos que compõem cada uma delas, suas
formas de implementação, vantagens e desvantagens para a infra-estrutura. O
trabalho tem uma visão bastante ampla de como a virtualização pode ser
aproveitada no ambiente corporativo e, apesar de demonstrar os benefícios mais
destacados da virtualização como a maior parte dos trabalhos, também são citados
os aspectos a serem avaliados antes de se optar pela virtualização, como as
questões de segurança, gerenciamento e desempenho.

2.2

Gerenciamento de Disponibilidade
Segundo

o

ITIL

(Information

Technology

Infrastructure

Library),

o

gerenciamento de disponibilidade visa assegurar, de uma forma consistente, os
níveis de disponibilidade exigidos pela organização. São definidos processos que
visam minimizar as paradas programadas e não programadas dos serviços. Isso
pode ser definido nos Acordos de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement)
de duas formas: horas de serviço e disponibilidade.
A disponibilidade do serviço regula os tempos de paradas não programadas
toleradas na organização, sendo que os níveis de disponibilidade estão cada vez
mais elevados: variam de três a cinco noves (99,9% a 99,999%), de acordo com o
serviço medido. Isto corresponde a um tempo de parada entre quinhentos e vinte e
cinco minutos (com três noves) e menos de trezentos e dezesseis segundos (com
cinco noves) no ano, conforme indicado na tabela 1.
Tabela 1: Níveis de Disponibilidade
Nível de disponibilidade (%) Período de indisponibilidade (por ano)
100
Nenhum período
99,999 (5 noves)
Menos de 5,26 min.
99,99 (4 noves)
De 5,26 a 52 min.
99,9 (3 noves)
De 52 min. a 8 horas e 45 min.
99 ( 2 noves)
De 8 horas e 45 min. a 87 horas e 56 min
90,0 - 98,9 (1 nove)
87 horas e 56 min a 875 horas 54 min
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Dentro desse contexto, o trabalho de Castro (2003), apresenta cenários de
otimização

da

disponibilidade

de

sistemas

redundantes

de

engenharia,

apresentando três métodos: Multiplicadores de Lagrange, a Estratégia Evolutiva
para Dois Indivíduos e o Algoritmo Genético. Para o presente trabalho a principal
contribuição dessa bibliografia refere-se à conceituação da disponibilidade, modos
de medi-la e de planejá-la.
Salgado (2008) demonstra como alguns parâmetros dos sistemas podem ser
medidos e utilizados para prever um comportamento futuro. Essa abordagem
estimula e dá suporte aos administradores para que atuem de forma preventiva,
adotando novas estratégias e direcionando investimentos, com o objetivo de
alcançar níveis de disponibilidade de acordo com a necessidade do negócio. Os
principais tempos incluídos nesse trabalho são:
- Tempo Médio entre Falhas (MTBF - Mean Time Between Failures). Este
parâmetro indica o intervalo de tempo típico entre duas falhas no sistema. O mais
comum é a sua definição ser dada em horas: quanto maior for este tempo, maior a
confiabilidade. No caso de hardware, a partir de estudos prévios, o próprio fabricante
indica as sua especificação.
- Tempo Médio para Falha (MTTF - Mean Time To Failure). Este parâmetro
indica o tempo estimado para ocorrer uma falha não reparável no sistema. Assim
como o MTBF, a sua definição normalmente é dada em horas e quanto maior esse
tempo, maior é a confiabilidade do sistema.
- Tempo Médio para Reparação (MTTR - Mean Time to Repair). Esta medida
indica

o

tempo

médio

que

um

sistema

gasta

para

ser

restabelecido,

automaticamente ou não, após uma ocorrência de falha. Esta medida é importante
para definir arquitetura, redundâncias e técnicos de manutenção.
A partir dessas duas medidas, a disponibilidade do sistema pode ser estimada,
conforme a equação abaixo:
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Já em um ambiente em produção, a medição do nível de disponibilidade ocorre
pela seguinte equação:

Sendo D = Disponibilidade, TS = Tempo de Serviço acordado e DT = Downtime
(Período de indisponibilidade). Por exemplo, um servidor que teve uma
indisponibilidade de 3 horas por dia, a disponibilidade do serviço é de (24-3) horas x
100 / 24 horas = 87.5 %.

2.3

Teoria das Filas em análise de ambientes computacionais
O modelo proposto utiliza a teoria das filas e a técnica de simulação, para

analisar os principais itens de disponibilidade em um ambiente virtualizado. Uma das
principais bibliografias pesquisada foi a proposta de Menacés (2006), que utilizou a
teoria das filas para planejar a disponibilidade e fila de manutenção de um
datacenter genérico. Foi proposto um modelo para a gestão da disponibilidade dos
servidores baseado em uma rede de filas. O modelo especificou dois estados - um
operacional e outro em manutenção -, sendo que as taxas de migração entre eles
são baseadas nos tempos entre falhas de cada servidor e no tempo gasto para
reparação, calculado pela média estimada e pela capacidade da equipe técnica de
atendimento.
Uma abordagem semelhante para modelar o processo de manutenção de
sistemas web foi descrita por Di Penta (2001). Através da adoção da teoria das filas,
os autores foram capazes de elaborar um modelo que apoia o planejamento da
configuração do centro de manutenção, definindo o número total de funcionários e o
número de agentes, para atingir o melhor desempenho, levando em conta os custos
e as regras de negócio da empresa.
O presente trabalho estende esse tipo de avaliação para um ambiente com
servidores virtualizados, aumentando os possíveis estados e as transições entre
eles. Além disso, desenvolve um modelo de simulação que permite o estudo e
análise da disponibilidade em diferentes cenários e períodos de tempo.
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2.4

Modelagem e Simulação
Para auxiliar no processo de simulação, bem como na especificação das

variáveis e estados, foram estudadas bibliografias específicas como Kelton (2002),
que apresenta a simulação de eventos discretos, seus principais usos e modos de
explorá-lo para diversos tipos de processos. A ênfase no simulador Rockwell Arena
é uma das principais contribuições para o presente estudo. A definição de
contadores, a configuração das métricas de coleta de dados e a geração de
relatórios para uso na validação do modelo são itens a serem utilizados para o
estudo da disponibilidade para um datacenter com servidores virtualizados.
Altiok (2007) disserta a respeito das diferentes técnicas estatísticas que podem
ser utilizadas, para apoiar na escolha entre os processos de análise disponíveis. O
trabalho contribui com exemplos práticos de modelagem, como o apresentado nesse
trabalho. Dentre outras áreas, no caso particular de sistemas de informações, são
abordados três modelos de simulação, que ilustram o planejamento da capacidade
de uma arquitetura cliente servidor, com o objetivo de manter um tempo de resposta
adequado, a partir da definição da quantidade de servidores, discos e vazão da
rede. Nesse trabalho a análise apoia-se na governança, também utilizada, com o
intuito de medir o impacto que uma atualização tecnológica ou uma alteração na
quantidade de técnicos de manutenção pode ter no nível de disponibilidade do
ambiente.

2.5

Considerações Finais
Este capítulo apresentou uma breve análise dos principais trabalhos que

fundamentam esta dissertação, explorando temas que oferecem apoio ao modelo
proposto: Virtualização de Servidores, Gerenciamento de Disponibilidade, Teoria das
Filas na análise de ambientes computacionais e Modelagem e Simulação.
A partir desses conceitos, é possível atingir o objetivo de especificar um
modelo de análise da disponibilidade de ambientes com servidores virtualizados, a
utilizando rede de filas, taxas de falhas e tamanho da equipe técnica para simular as
transições de estado possíveis, incidência de visitas à manutenção e tempo de
reparo, visando criar uma ferramenta de apoio à gestão de datacenter.
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3

VIRTUALIZAÇÃO
No capítulo 3 são apresentados conceitos e a terminologia básica utilizada na

área da virtualização. No início do capítulo, são identificados e descritos os conceitos
peculiares à técnica de virtualização, detalhando as principais arquiteturas:
emulação,

paravirtualização

e

virtualização

completa.

Na

sequência,

são

apresentadas as características das máquinas virtuais, bem como as principais
ferramentas. A finalidade do capítulo 3 é mostrar os conceitos e principais técnicas
utilizadas para auxiliar no entendimento das alterações que a virtualização propõe
para um ambiente convencional.

3.1

Histórico
Virtualização de servidores refere-se à capacidade de utilização de recursos

computacionais de um hardware físico, por múltiplas instâncias virtuais que podem
inclusive executar diferentes sistemas operacionais, conforme ilustra a figura 1. Esse
conceito surgiu na década de 1960, no IBM Thomas J. Watson Research Center,
durante o projeto M44/M44X, que visava avaliar os então recentes conceitos de
compartilhamento de sistemas. A arquitetura era baseada em um conjunto de
máquinas virtuais, uma para cada usuário. (Seo,2009).

Figura 1: Princípio básico de máquinas virtuais
Fonte: Souza, 2006
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Na década de 1980, com a queda no custo do hardware e a convergência para
poucas famílias de sistemas operacionais, basicamente Windows, Unix e Macintosh,
a virtualização não foi tratada com tanta atenção. Porém, na década de 1990 o
aumento da capacidade de processamento dos servidores, a ampla implementação
de sistemas distribuídos e a popularização das redes de computadores, culminaram
em um novo impulso no estudo e aprimoramento da virtualização (CARISSIMI,2008).
Este novo cenário também ganhou força devido a fatores econômicos, já que a
implantação de um ambiente virtual permite a consolidação e flexibilidade de
múltiplos sistemas operacionais e aplicações em uma mesma plataforma de
hardware, diminuindo assim o número de servidores de uma empresa, otimizando o
uso de recursos, alocando dinamicamente os recursos necessários para as
aplicações, simplificando a organização da infraestrutura e consequentemente
reduzindo os custos de gerenciamento (SOUZA, 2006).
As máquinas virtuais emulam um ambiente computacional sobre outro, o que
acaba por impor algumas restrições de implementação e de desempenho. Nesse
sentido, foram desenvolvidos produtos de software para a virtualização. As
máquinas virtuais podem ser executadas como aplicações de um sistema
operacional e em modo usuário, o que se denomina de máquina virtual de processo.
Porém, o modelo mais comum é o monitor de máquina virtual (MMV) ou hypervisor,
que cria uma camada de software responsável por gerenciar as máquinas virtuais e
alocar os recursos físicos. Um hypervisor pode prover virtualização completa ou
paravirtualização,

dependendo

se,

respectivamente,

o

sistema

operacional

executado na máquina virtual deve ou não ser adaptado para tal finalidade
(CARISSIMI,2008).
Muitos softwares são utilizados na virtualização de servidores, sendo os mais
comuns e estudados o VMWare Server e VMWare ESX da VMWare, Windows 2008
Hiper-V da Microsoft e o Citrix Xen Server, sendo estes produtos proprietários e
comerciais. Porém, o Xen ainda mantém uma versão na comunidade de software
livre. A tabela 2 apresenta uma lista com os produtos de virtualização mais populares.
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Tabela 2: Ferramentas de Virtualização
Implementação Tipo de Virtualização
Bocks
Emulador
QEMU
Emulador
VMWARE
Completa e
Paravirtualização
Lguest
Paravirtualização
Open VZ
Nível de SO
Linux VServer
Nível de SO
Xen
Paravirtualização ou
Completa
Parallels
Completa
Microsoft
Completa
z/VM
Completa
KVM
Completa
Contêiners
Nível de SO
Solaris
Gaiolas BSD
Nível de SO
(Jails)
Máquina Virtual Nível de aplicativos
Java
Fonte: Elaborado pelo Autor

Tipo de Instalação
Hospedado
Hospedado
Hospedado e Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Hospedado
Hospedado
Hospedado e Direta
Direta
Hospedado
Hospedado
Camada de aplicativos

Nesse trabalho, das principais arquiteturas de virtualização que permitem a
execução de um sistema operacional completo, são destacadas três delas:
emuladores, paravirtualização e virtualização completa. Cada um dos modelos
permite um nível diferente de isolamento e compartilhamento de recursos entre os
sistemas operacionais hospedados.

3.2

Emulação
Sistemas emuladores são aqueles que imitam todo o conjunto de hardware

necessário para suportar o sistema hospedeiro, permitindo a execução dos mesmos
programas de um sistema sobre outro, sem necessidade de modificações. Ou seja,
é um programa que cria uma camada de software entre a plataforma hóspede e a
hospedeira a ser imitada, sendo capaz de reproduzir os mesmos resultados para as
mesmas entradas, ainda que executado em sistemas computacionais diferentes. O
mais importante na emulação não são os estados internos, mas o comportamento
externo (CARISSIMI, 2008). São empregados tipicamente para novos projetos de
hardware antes que estes estejam disponíveis fisicamente.
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Figura 2: Estrutura da Emulação
FONTE: Rossi, 2008
No entanto, como essa técnica converte todas as instruções da arquitetura
onde está hospedada para instruções padrão, o emulador acaba por degradar o
desempenho das máquinas emuladas. Um exemplo é a Java Virtual Machine que
emula uma máquina no nível de aplicação, permitindo que o conjunto de aplicações
possa ser executado da mesma forma, independente do hardware e sistema
operacional em que esteja sendo executada (Carmo, 2009). Ou seja, como uma
máquina convencional ela tem que ser capaz de fornecer um ambiente operacional
para suas aplicações.

3.3

Paravirtualização
Enquanto na virtualização completa o ambiente virtual criado é exatamente

igual

ao

real,

evitando

assim

modificações

no

sistema

operacional,

na

paravirtualização o hypervisor exporta uma versão modificada do hardware físico
adjacente. O hardware virtual exportado é da mesma arquitetura do hardware físico,
porém pequenas alterações no kernel do sistema operacional hospedado devem ser
implementadas. Esta medida melhora o desempenho, pois o hypervisor não
necessita executar outras operações além das delimitações de acesso à memória e
ao armazenamento em disco pelas máquinas virtuais.
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Figura 3: Estrutura da Paravirtualização
Fonte: Rossi, 2008
Este modelo alternativo acabou se desenvolvendo por consumir menos
recursos. O sistema hóspede é alterado para chamar o hypervisor sempre que for
executada uma instrução ou ação considerada sensível. Dessa forma, o teste por
instrução não é necessário. Além disso, na paravirtualização os dispositivos de
hardware são acessados por dispositivos do próprio hypervisor (CARISSIMI,2008).
No entanto, visando facilitar a implementação da virtualização e diminuir essa
diferença de desempenho entre os modelos, a Intel e a AMD, criaram processadores
que nativamente suportam a virtualização. Segundo (XENSOURCE,2010), com a
utilização desses novos processadores, as duas arquiteturas de virtualização têm
apresentado desempenhos semelhantes.
3.4

Virtualização Completa
A virtualização completa insere uma camada de software diretamente no

hardware ou no sistema operacional hospedeiro, não sendo necessário incluir
modificações para a execução do hypervisor, que efetua a alocação dos recursos de
hardware de forma transparente. Porém, como cada máquina virtual contém um
sistema completo, isso pode representar em queda de desempenho na tradução de
instruções (Souza, 2006).
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Figura 4: Estrutura da Virtualização Completa
Fonte: Rossi, 2008
Essa técnica de virtualização possibilita que não haja alterações no momento
da execução de qualquer software (Saft, 2008), como ocorre na paravirtualização,
que necessita de modificações no kernel do sistema operacional hóspede. Porém,
há limitações quanto ao número de sistemas operacionais hóspedes executando
eficientemente em um hypervisor com virtualização total, devido à diversidade de
componentes a serem virtualizados e de suas exigências em relação ao hardware
hospedeiro.
Como citado anteriormente, almejando melhorar a eficiência da virtualização
completa, os principais fabricantes de processadores, Intel e AMD, incorporaram um
suporte básico à virtualização em seus processadores, através das tecnologias IVT
(Intel

Virtualization

Technology)

e

AMD-V

(AMD

Virtualization),

que

são

conceitualmente equivalentes (Uhlig, 2005). A idéia central de ambas as tecnologias
consiste em deﬁnir dois modos possíveis de operação do processador: os modos
root e non-root. O modo root equivale ao funcionamento de um processador
convencional e se destina à execução de um hypervisor. Por outro lado, o modo
non-root destina-se à execução de máquinas virtuais, sendo que a camada de
virtualização fica alojada diretamente no hardware sem necessidade de um sistema
operacional hospedeiro.
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3.5

Características da Máquina Virtual
Consolidar os servidores e criar ambientes mais flexíveis são alguns dos

principais motivos para adoção da virtualização, mas a escolha da técnica a ser
utilizada vai depender da necessidade da organização e de seus objetivos.
Conforme afirma Rosenblum (2004), independente da técnica utilizada existem
características comuns para todos os tipos de máquinas virtuais. São utilizadas ao
longo deste trabalho, como forma de diferenciar o comportamento de um datacenter
convencional para um virtualizado, durante a modelagem.
Compatibilidade de software: a máquina virtual fornece uma abstração para
compatibilidade, de modo que todos os softwares desenvolvidos para ela possam
ser executados. Por exemplo, uma máquina virtual que emula hardware executa
todos os softwares, sistemas operacionais e aplicações escritos para aquele
determinado hardware. Da mesma forma, uma máquina virtual que emula sistema
operacional executa aplicativos desenvolvidos para aquele sistema, independente
do hardware utilizado; uma máquina virtual que emula linguagem executa programas
escritos para aquela linguagem, sem depender de um hardware ou sistema
operacional específico. A abstração da máquina virtual com frequência pode
mascarar diferenças nas camadas de hardware e software abaixo da máquina
virtual.
Isolamento: A abstração da máquina virtual isola o software executando em
uma máquina virtual de outras máquinas virtuais ou reais. Este isolamento prevê que
erros, ataques de segurança ou outros tipos de indisponibilidade possam ser
contidos na máquina virtual e, assim, não prejudicar outras partes do sistema. Além
do isolamento de dados, a camada de virtualização auxilia no isolamento dos
recursos consumidos por uma máquina virtual, evitando a queda do desempenho
das demais máquinas virtuais.
Encapsulamento: A camada de software que fornece a abstração da máquina
virtual possui um nível de controle, que pode ser utilizada para manipular e controlar
a execução do software. Pode também usar esta camada para melhorar o software
ou para fornecer um ambiente privilegiado de execução. Por exemplo, máquinas
virtuais de linguagens de alto nível normalmente suportam verificações do sistema
durante a execução, o que pode reduzir erros de programação que gerariam
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indisponibilidade. No geral, essa camada oferece um melhor ambiente de execução
para programação.
Desempenho: As máquinas virtuais adicionam uma camada de software ao
sistema ainda que isso possa afetar o desempenho da execução; os benefícios
proporcionados pelo uso da virtualização tendem a compensar a sobrecarga no
desempenho.

3.6

Considerações Finais
A proposta da virtualização é muito atraente e traz diversos benefícios.

Entretanto, como todo sistema computacional, está sujeito a falhas. A adoção da
virtualização é uma decisão que deve ser tomada avaliando uma série de fatores e
ponderando seus riscos e benefícios. Nesse capítulo, foram apresentados alguns
dos principais conceitos, terminologia e técnicas utilizadas em ambientes virtuais, o
que auxilia no entendimento das alterações que a virtualização propõe para um
ambiente convencional.
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4

USO DA TEORIA DAS FILAS NA GERÊNCIA DE DISPONIBILIDADE
Uma das questões mais críticas para uma organização é a capacidade de

garantir a continuidade da operação, por meio da alta disponibilidade dos sistemas.
Dentro de uma infraestrutura de servidores há diferentes aplicações, cada uma com
diferentes funções e com exigências diferentes, algumas delas podem estar
diretamente relacionadas ao negócio da empresa, nesse caso períodos de
indisponibilidade podem causar prejuízos significativos.
O termo disponibilidade, quando se trata de recursos computacionais, refere-se
ao nível em que um sistema é capaz de garantir a continuidade de suas operações
durante um determinado período de tempo. Uma das grandes dificuldades para a
implementação de alta disponibilidade é criar um conjunto de processos para
garantir a efetividade e eficácia ao lidar com uma falha de hardware ou software.
Nesse capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados à teoria
das filas, suas aplicações e modo de utilizá-la como instrumento de apoio ao
gerenciamento da disponibilidade, foco desse trabalho. Além disso, é interpretado o
modelo descrito por Menacés (2006), para análise de um datacenter convencional.

4.1

Teoria das Filas
Um sistema de fila consiste basicamente num processo no qual clientes

chegam em momentos diferentes (t1, t2, t3,..., tn), aguardam até que sua requisição
ser atendida e logo após saem do sistema (PARREIRA JR, 2010). A figura 5 mostra
um processo de filas típico.

Figura 5: Típico Processo de Filas
Fonte: Cajado, 2004
A teoria das filas é utilizada para prover modelos que possibilitem a simulação
prévia do comportamento de sistema para diferentes tipos de demanda de serviços
ao longo do tempo. Suas principais aplicações são no campo da estatística e
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probabilidade, pesquisa operacional e engenharia de produção. No caso específico
da área computacional, Jain (1991) estudou a aplicação na análise de capacidade e
desempenho de sistemas e destacou as seis principais características observadas
em um modelo de filas:
Processo de Chegada: É definido pela distribuição de chegada das
requisições dos clientes ao servidor. O processo de chegada mais comum é o
processo de Poisson, em que os tempos entre chegadas são variáveis aleatórias
contínuas independentes, com a mesma distribuição. Outras distribuições, como
Erlang e hiperexponencial, também podem ser utilizadas. O resultado para uma
distribuição geral é aplicável a todas as distribuições de chegada no sistema de filas.
Distribuição do Tempo de Serviço: É definido pelo tempo que cada cliente
gasta no servidor. É comum assumir que os tempos de serviço são variáveis
aleatórias, apresentando um comportamento estocástico, sendo a distribuição
exponencial a mais utilizada. Assim como no processo de chegada, outras
distribuições, como o Erlang e hiperexponencial também podem ser utilizadas.
Novamente os resultados para uma distribuição geral é aplicável a todas as
distribuições do tempo de serviço.
Número de Servidores: Um sistema de filas pode ter um ou mais servidores,
porém todos idênticos, e qualquer servidor pode ser atribuído a qualquer cliente. Se
os servidores possuírem características diferentes, devem ser divididos em grupos
homogêneos com filas separadas individualmente. Neste caso, cada grupo é um
sistema de filas distinto.
Capacidade do Sistema: É definido pela quantidade máxima de clientes que
podem ser atendidos, limitado pela disponibilidade de recursos. A capacidade dos
sistemas é finita e composta tanto por aqueles que já estão no sistema e esperam
pelo serviço em uma fila (buffer), como por aqueles que já tiveram suas requisições
recepcionadas e estão em atendimento.
Tamanho da População: É definido pelo número total da população de
clientes que podem vir a solicitar o serviço. Nos sistemas reais, o tamanho da
população é finita, porém assim como na capacidade do sistema, quando esse
número é muito grande assume-se que a população potencial é infinita.
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Disciplina do Serviço: É definida pela ordem que os clientes entram em
serviço após uma fila ser formada. A disciplina mais comum em sistemas reais é
conhecida como FIFO (First In First Out), ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a
ser atendido. Entretanto, existem outras disciplinas, como LIFO (Last In First Out),
aplicada, por exemplo, em sistemas de controle de estoque, cujo item mais recente é
mais fácil de ser apanhado, além de outras disciplinas baseadas em esquemas de
prioridade.
Com base nessas informações, é apresentado, a seguir, o esquema de
funcionamento de um sistema de fila, indicando as variáveis que o compõe. São
utilizadas ao longo desse trabalho para definição dos parâmetros do modelo de
simulação para análise de disponibilidade do ambiente virtualizado.

Figura 6: Sistema de fila e suas variáveis
Fonte: Menascé, 2004
As variáveis apontadas no esquema da Figura 6 são definidas como:
Intervalo entre chegadas –
Taxa média das chegadas Taxa média de serviço por servidor – μ
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Quantidade de usuários aguardando serviço (aguardando na fila) –
Quantidade de usuários em serviço –
Quantidade de usuários no sistema (aguardando na fila e em serviço) – n
Sendo:
Tempo médio de serviço de um cliente – s
Tempo médio de espera na fila – w
Tempo médio de resposta – r
Sendo:
Pode-se destacar também as seguintes variáveis mensuráveis em uma rede
de filas que apóiam o processo de cálculo e análise da fila:
Período de observação: T
Número de chegadas (arrivals):
Número de chegadas no sistema (arrivals):
Número de términos (completions):
Tempo ocupado (busy time):
A partir das quantidades medidas, podem ser obtidas as seguintes variáveis
operacionais:
Taxa média de chegadas:

Vazão (throughput):

Vazão (throughput) Total do Sistema:

Utilização:
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Tempo médio de serviço:

Número de visitas:

Além das equações já apresentadas, também existem aquelas que compõem
as leis operacionais das filas (CAJADO, 2004):
Pela Lei da Utilização pode-se calcular a utilização da fila:

Pela Lei do Fluxo é possível calcular a vazão em uma rede de fila aberta ou a
taxa de circulação em uma rede fechada:

A Lei de Little estabelece que o número de usuários em cada estação é igual
à vazão da estação multiplicada pelo tempo gasto em uma na mesma estação:

Ou para o sistema todo:

Na Lei do Tempo de Resposta, todos os sistemas com fluxo balanceado são
definidos pela fórmula:

Para um sistema interativo é utilizada a Lei do Tempo de Resposta Interativo: o
tempo gasto pelo usuário pensando antes de fornecer uma nova requisição para o
sistema é Z. Se o tempo de resposta do sistema é R, então o tempo do ciclo
completo é (R + Z). Como cada usuário produz T / (R + Z) requisições no intervalo T,
então um sistema com N usuários a vazão é dada por:

ou
–
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4.2

Análise de um Datacenter a partir da Teoria das Filas
Uma das abordagens apresentadas em relação ao assunto tratado nesse

trabalho é o estudo de caso (MENASCÉ, 2004), que utiliza um sistema de filas do
tipo M/M/k, para estabelecer parâmetros de disponibilidade de um datacenter
genérico.
No estudo é proposta a adoção de um datacenter com M servidores e uma
equipe técnica com N funcionários, acionados para efetuar as manutenções
necessárias ao restabelecimento dos servidores que entram em uma fila de
atendimento, após algum problema que tenha causado indisponibilidade.
Essa abordagem busca auxiliar na gestão do datacenter, apoiando no
dimensionamento necessário à operação, estabelecendo o número de máquinas
necessárias para garantir uma faixa nominal mínima de disponibilidade e o tamanho
da equipe técnica de atendimento. Como parâmetros de entrada do modelo são
utilizados a taxa de falha dos servidores definida a partir do MTTF e a taxa média de
reparo definida pelo MTTR. Conforme indicado:

Figura 7: Modelo de Fila de Disponibilidade para um Datacenter
Fonte: Menascé, 2004
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No modelo foi definido que as máquinas seriam idênticas e apresentariam
taxas de falhas iguais

(tempo médio entre falhas), definida pela equação:

A taxa de recuperação também é idêntica

(tempo médio de recuperação),

definida pela equação:

As máquinas oscilam entre dois estados, em operação ou em manutenção. Ao
entrar em manutenção, o servidor entra na fila de atendimento e após ser reparado
por um dos técnicos disponíveis, retorna ao estado de máquina operacional.

4.3

Considerações Finais
No capítulo 4, são apresentadas as principais características e leis que regem

um sistema de filas. Conforme apresentado nesse capítulo, a teoria das filas pode
ser aplicada para análise de processos como capacidade e disponibilidade. Para
tanto, foram listadas as variáveis de uma fila e modos de aplicá-las para análise de
comportamento de uma determinada atividade.
Para o caso específico de datacenter, foco deste trabalho, foi apresentado o
modelo apresentado por Menascé (2004) que propõe a análise da disponibilidade
total do ambiente, a partir de duas filas: uma representando as máquinas
operacionais e a segunda formadas por aquelas que sofreram algum tipo de falha e
aguardam manutenção técnica.
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5

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE DATACENTER COM SERVIDORES
VIRTUALIZADOS
Neste capítulo é apresentado o foco principal deste trabalho: a descrição de um

modelo para a avaliação da disponibilidade de um datacenter com servidores
virtualizados e a sua implementação a partir do uso da simulação, com o objetivo de
auxiliar em questões de gerenciamento, dimensionamento de recursos e
planejamento de modernização do parque de servidores.
No capítulo anterior foi apresentado um modelo de operação e manutenção de
um datacenter convencional, fazendo uso de um sistema de filas. A partir desse
conceito geral, são feitas considerações adicionais para um ambiente virtualizado e
apresentado o modelo de simulação que permite a execução de diferentes cenários.
A construção do modelo ocorreu em três etapas: a descrição das mudanças
impostas no ambiente pela virtualização, a identificação de transição de estado e a
parametrização das variáveis. No capítulo 3 foram descritas as novidades que a
virtualização impõem a um sistema. Neste capítulo, utiliza-se o conhecimento
exposto no capítulo 4 para identificar os estados possíveis e as transições que
podem ser introduzidas. Nesse capítulo também são especificados os parâmetros
utilizados na realização das simulações e medições.

5.1

Modelo de Avaliação de disponibilidade
Em um datacenter com servidores virtualizados, existem estados de falha

adicionais em relação ao modelo convencional, devido à inserção da camada de
virtualização como novo elemento da infraestrutura. Assim, são demonstrados nessa
seção os novos estados e sua inclusão modelo proposto. Como a metodologia é
baseada num sistema de filas, a análise leva em conta se os servidores analisados
são homogêneos e alocam a mesma quantidade de máquinas virtuais.
Na revisão bibliográfica, foi apresentado o modelo de avaliação de
disponibilidade para um datacenter convencional, descrito por Menascé (2004), no
qual são descritas dois possíveis estados para os servidores: operacional ou em
manutenção técnica, considerando que a taxa de variação de transição de
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operacional para “em manutenção técnica” é definida pelo MTTF e a taxa de retorno
pelo MTTR.

Servidor
em manut.
técnica

Estado
Operacional

Figura 8: Diagrama de Estados para um datacenter convencional
Fonte: Elaborado pelo Autor
No caso de um ambiente virtualizado, cada servidor físico é responsável por
manter disponível uma determinada quantidade (n) de máquinas virtuais.
Relacionando com o modelo anteriormente apresentado, constata-se que cada vez
que um servidor migra para o estado de falha (fila de manutenção), todas as
máquinas virtuais correspondentes ficam indisponíveis. Além dessa diferença,
existem também as possíveis falhas na camada de virtualização que podem afetar
uma única máquina virtual - possível de ser reestabelecida pelo próprio virtualizador
- ou ainda indicar uma parada no hypervisor (MMV) – condição semelhante ao
estado de falha do servidor físico -, indisponibilizando as máquinas virtuais
armazenadas e exigindo atendimento técnico.
Servidor
em
manutenção
técnica

MV em
manutenção
técnica

Estado
Operacional

MV em
recuperação
pelo MMV

Figura 9: Diagrama de Estados para um datacenter virtualizado
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Para efeito da elaboração do modelo de disponibilidade deste trabalho, foram
estabelecidos quatro estados, conforme indicado no diagrama da Figura 9, que
representa cada um deles e as transições possíveis.
Estado Operacional: Caracteriza-se pela disponibilidade plena de um
servidor,

indicando

que

os

sistemas,

infraestrutura

técnica

e

recursos

computacionais encontram-se em sua capacidade plena para a prestação de
serviço.
Servidor em Manutenção Técnica: Caracteriza a situação de uma falha no
servidor hospedeiro, inabilitando suas funcionalidades. Neste estado, todas as
máquinas virtuais hospedadas ficam indisponíveis. A recuperação desse estado para
retorno à condição operacional se dá apenas após a realização da manutenção por
parte da equipe técnica.
Máquina Virtual em Recuperação pelo MMV: caracteriza a situação em que
uma falha é encontrada em uma das máquinas virtuais, inabilitando suas funções,
sem afetar, em um primeiro momento, as demais máquinas virtuais hospedadas. O
retorno para o estado operacional ocorre quando o hypervisor consegue recuperar a
máquina; porém existe a possibilidade dessa máquina não poder ser recuperada
automaticamente, efetuando, nesse caso, a migração para o estado Máquina Virtual
em Manutenção Técnica.
Máquina Virtual em Manutenção Técnica: caracteriza a situação em que o
hypervisor não foi capaz de reestabelecer uma máquina virtual em falha. O retorno
para o estado operacional ocorre quando o técnico consegue recuperar essa
instância. Porém, existe a possibilidade da recuperação depender de uma
Manutenção Técnica do servidor, o que migraria não só a máquina em falha, mas
todo

o

servidor

para

o

estado

de

Servidor

em

Manutenção

Técnica,

indisponibilizando as demais máquinas virtuais hospedadas nesse servidor.
A tabela 3 indica a correspondência dos quatro estados possíveis para a
definição do modelo de disponibilidade estudado por este trabalho.
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Tabela 3: Condições de transição entre os estados
Condições para degradação
(migração para um nível de maior
degradação do serviço)

Condições para Recuperação
(migração para um nível de
maior degradação do serviço)

Estado
Operacional

Indisponibilidade do Servidor
decorrente de falha de hardware ou
software

-

Servidor em
Manutenção
Técnica

-

Atuação da equipe técnica de
Manutenção

Máquina Virtual
em Recuperação
pelo MMV

Falha crítica da Máquina Virtual sem
possibilidade de reestabelecimento
automático pelo MMV

Recuperação da Máquina virtual
pelo próprio MMV

Máquina Virtual
em Manutenção
Técnica

Falha crítica da Máquina Virtual
afetando o MMV e indisponibilizando
todo o servidor

Atuação da equipe técnica de
Manutenção

Estado

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.2

Modelo de análise para um Datacenter com servidores virtualizados
O uso de teoria das filas para análise de sistemas computacionais já foi

proposto por outros trabalhos, como demonstrado no capítulo 2. É apresentado um
modelo estendido acrescentando as novas possibilidades advindas do uso da
virtualização. A extensão do modelo desse tipo de datacenter é justificada pela
integração de novos estados de disponibilidade e as transições entre si.
O modelo de filas proposto utiliza a configuração apresentada na Figura 10.
Dado um datacenter virtualizado com um grupo de servidores (N), cada um deles
hospedando um conjunto de máquinas virtuais (Q), o trabalho passa a considerar
indisponibilidades que atinjam máquinas virtuais, o processo de recuperação pelo
próprio MMV (Monitor de Máquinas Virtuais) ou pela equipe de manutenção, além do
estado de indisponibilidade de servidores, que passam a abranger o conjunto de
máquinas virtuais hospedado.
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Figura 10: Estados e variáveis
Fonte: Elaborado pelo Autor
Nesse trabalho são considerados dois tipos diferentes de falha: a que atinge
um servidor, representada pela taxa
representada pela taxa

e a que atinge uma máquina virtual,

. Essas taxas podem ser obtidas a partir do cálculo de

modelos combinatórios série-paralelo, que leve em conta as especificações dos
componentes de hardware e software. A implementação prática desse fluxo, quando
aplicada em um ambiente já existente, pode ser calibrada por meio de dados
históricos de registros de indisponibilidade.
O modelo possibilita a Análise do Valor Médio dos parâmetros de filas,
estabelecendo o impacto do aumento ou diminuição da equipe de manutenção sobre
a disponibilidade sistêmica total. Para resolução desse modelo, durante a simulação
são utilizadas as seguintes variáveis:
N - Número de servidores físicos do datacenter.
Q - Quantidade de máquinas virtuais hospedadas em cada servidor.
W - Número total de máquinas virtuais do datacenter, obtido por:

λ1- Taxa de falhas, referente a cada servidor. Definida pelo conhecimento
prévio do MTTF (Mean Time To Failure) dos servidores.
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λ2- Taxa de falhas, referente a cada Máquina Virtual. Definida pelo
conhecimento prévio do MTTF (Mean Time To Failure) das máquinas virtuais.

μ1- Taxa média de reparo, referente ao atendimento da equipe técnica para
reestabelecimento de um servidor. Definida pelo conhecimento prévio do MTTR
(Mean Time To Recovery) do servidor.
μ2- Taxa média de reparo, referente ao reestabelecimento automático de uma
máquina virtual pelo hypervisor. Definida pelo conhecimento prévio do MTTR
(Mean Time To Recovery) gasto pelo MMV.
μ3- Taxa média de reparo, referente ao atendimento da equipe técnica para
reestabelecimento de uma máquina virtual. Definida pelo conhecimento prévio
do MTTR (Mean Time To Recovery) gasto pela equipe técnica.
T - Capacidade de atendimento técnico simultâneo, representada pelo tamanho
da equipe, composta pelos técnicos de manutenção responsáveis pelo reparo
de falhas.
α1 – Percentual de falhas de Máquinas Virtuais, que retornaram para o estado
operacional após atuação do hypervisor. Derivados de α1, ainda existem os
percentuais: α2, representa a parcela de falhas não solucionadas pelo
hypervisor que necessitam atendimento técnico para reestabelecimento; e α3,
representa a parcela de falhas não solucionadas pelo hypervisor que
degradaram para um estado de parada no servidor, afetando as demais
máquinas virtuais hospedadas. Pode-se definir o conjunto como:

α4 – Percentual de falhas de Máquinas Virtuais, que retornaram para o estado
operacional após atuação da equipe técnica. Derivado de α4, o percentual α5,
representa a parcela de falhas de Máquinas Virtuais não solucionadas pelo
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atendimento técnico que degradaram para um estado de parada no servidor,
afetando as demais máquinas virtuais hospedadas. Pode-se definir o conjunto
como:

Saídas dos cenários simulados:
Disponibilidade do Sistema – Representada pelo percentual médio de
máquinas virtuais disponíveis durante o intervalo de simulação. O percentual
máximo possível de ser obtido é 100%, representando ausência de falhas no
ambiente.
Quantidade média de máquinas virtuais disponíveis – Representada pelo
número médio de máquinas virtuais disponíveis durante o período de
simulação.
Quantidade mínima de máquinas virtuais disponíveis – Representada pelo
menor número de máquinas virtuais disponíveis durante o período de
simulação.
Taxa de Ocupação dos Técnicos – Representada pela taxa média de
ocupação dos técnicos de manutenção.
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica –
Representada pela média de servidores aguardando atendimento técnico, após
uma falha.
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV –
Representada pela média de máquinas virtuais aguardando o restabelecimento
pelo hypervisor.
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica –
Representada pela média de máquinas virtuais aguardando atendimento
técnico, após uma falha.
Para análise e mensuração de diferentes cenários, é utilizada uma abordagem
de simulação computacional desse modelo, fazendo uso de um software específico:
o Rockwell Arena, na versão 13.9. A escolha dessa ferramenta foi realizada em
decorrência do conhecimento prévio, da disponibilidade de bibliografia com cenários
aplicados a ambientes computacionais, da sua disponibilidade comercial e da
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possibilidade de uso gratuito do software para fins acadêmicos, ainda que apresente
restrições quanto ao tamanho dos cenários simulados. Também foram considerados
os recursos embutidos como animação e análise estatística dos resultados por meio
de relatórios customizados.

5.3

Considerações Finais
Nesse capítulo foram apresentadas as características do modelo para

avaliação de disponibilidade de um ambiente com servidores virtualizados. Foi
realizada uma descrição dos possíveis estados e as transições entre eles. A partir do
diagrama de estados apresentado, foram especificadas as filas que compõem o
modelo submetido à simulação. O modelo proposto tem como premissa estudos
anteriores que operam sobre sistemas físicos.
Para tanto, foram especificados ajustes para levar em conta as necessidades
de ambientes virtualizados e definidos os parâmetros de entrada do modelo, bem
como os resultados a serem obtidos. Com essa proposta, os administradores de
datacenter com servidores virtualizados, podem utilizar dados históricos de seu
ambiente ou ainda efetuar observações com o intuito de alimentar o modelo e, a
partir das conclusões, apoiar decisões como modernizar o hardware utilizado ou
ainda ampliar da equipe técnica.
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6

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS TEÓRICO E SIMULADO
Como não existe método objetivo que ajude a concluir se o modelo é preciso, o

principal papel da validação é determinar a resposta do modelo, aferir se atende aos
objetivos propostos. Mesmo que apoiada em inferência, por medida indireta e sem
relação estrita com a realidade, o modelo deve dar respostas que ajudem os
gestores do ambiente no processo de tomada de decisões (BRIGHENTI, 2006).
O estudo apresentado nesse capítulo tem como objetivo validar o uso da
simulação na análise de disponibilidade de um datacenter. Para tanto, é
apresentado um comparativo entre o estudo de Menascé (2004), que determina um
modelo pautado nas equações do teorema geral dos processos de nascimento e
morte, e da Lei de Little; e um modelo de análise a partir da simulação das
transições de estado na ferramenta Rockwell Arena.
Para tanto, os modelos foram submetidos a diferentes cenários e para que o
comparativo dos resultados tenha consistência, os cenários prevêem tanto a
variação no tamanho da equipe técnica como a variação no tempo de reparo.

6.1

Cálculo da disponibilidade para um datacenter convencional
A partir da abordagem apresentada por MENASCÉ (2004) é possível calcular a

disponibilidade média de um datacenter com M servidores e uma equipe técnica com
n funcionários que são acionados sempre que ocorrer qualquer indisponibilidade em
uma das máquinas. Além da quantidade de recursos computacionais, os demais
parâmetros de entrada do modelo são a taxa de falha dos servidores (λ = 1 / MTTF)
e a taxa média de recuperação (μ = 1 / MTTR).
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Figura 11: Modelo de Fila de Disponibilidade para um Datacenter
Fonte: MENASCÉ, 2004
Para calcular a disponibilidade do ambiente, foi utilizado o teorema geral dos
processos de nascimento e morte, no qual é possível definir a probabilidade de
encontrar k máquinas indisponíveis:

Para k = 0, 1, 2...
Levando-se em conta que a soma das probabilidades do sistema encontra-se
em um dos estados possíveis é igual a 1, de k=0 até k=M máquinas em falha:

Então é possível calcular o valor de
modelo, a partir de:

a partir dos parâmetros especificados no
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Encontrado valor de

, é possível calcular qualquer valor de

conseguinte, a taxa de falha agregada

e, por

:

A partir da lei do tempo de resposta interativo é possível definir o MTTR, como
determina a equação abaixo:

E, então, pela Lei de Little é calculado o número médio de servidores em falha
e o número médio de servidores em operação

:

Todo esse processo de cálculo pode ser implementado com o uso de uma
planilha eletrônica, como a disponibilizada no estudo de Menascé (2004) e utilizada
para os cenários usados nesse estudo comparativo.

6.2

Modelo de simulação para análise de disponibilidade para um datacenter
convencional
Para possibilitar a comparação foi criado um modelo de simulação na

ferramenta Rockwell Arena, que tem um potencial de simulação bastante avançado,
proporciona a criação de sistemas complexos, oferece uma excelente visualização
do modelo criado, além da possibilitar a geração de relatórios customizados de
acordo com a necessidade da análise efetuada. O detalhe dos objetos do Arena
utilizados ao longo do trabalho são encontrados no Anexo A.
O modelo criado respeita os mesmos estados especificados para o modelo
calculado, sendo que os servidores variam entre os estados “operacional” ou “em
manutenção”. Ou seja, quando ocorrer uma indisponibilidade, o servidor entra
automaticamente na fila de atendimento e, após ser reparado por um dos técnicos
disponíveis, retorna ao estado de máquina operacional. Os parâmetros de entrada
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são: taxa de falhas, quantidade de servidores do datacenter, quantidade de técnicos
na equipe de manutenção e taxa de reparo.
N - Número de servidores do datacenter
λ1- Taxa de falhas, referente a cada servidor
μ1- Taxa média de reparo, referente ao atendimento da equipe técnica para
reestabelecimento de um servidor
T - Tamanho da equipe de manutenção
Os seguintes componentes foram implementados, para simular os estados
especificados:

Figura 12: Modelo para análise de Disponibilidade de um Datacenter
Fonte: Elaborado pelo Autor
- Falha Servidor (Create): Esse objeto é o responsável por iniciar o fluxo de
entidades, ao ocorrer uma falha. Sendo assim, a partir de uma distribuição
exponencial parametrizada pela taxa de falha agregada, esse objeto gera
aleatoriamente as falhas que afetam os servidores do datacenter.
- Indisponibilidade do Servidor (Seize): Quando uma entidade chega a esse
objeto um recurso servidor tem o seu estado alterado para indisponível.
- Atendimento Técnico Servidor (Seize Delay Release): Nesse objeto as
entidades são enfileiradas para o atendimento técnico. Ou seja, nesse bloco ocorre
a alocação de um recurso técnico para atendimento de cada instância com o tempo
de atendimento determinado pela taxa de reparo média, sendo utilizada uma
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distribuição triangular, a mais comum para esse tipo de comportamento
(KELTON,2002). Após, o atendimento o recurso técnico é liberado para o
atendimento de uma próxima instância que esteja ou chegue na fila. A entidade já
atendida segue para o próximo objeto da fila.
- Servidor Disponível (Release): Nesse objeto o recurso servidor já foi
indisponibilizado no início da simulação retorna para o estado operacional.
- Fim da Falha (Dispose): Nesse objeto a entidade é finalizada, após
encerramento do atendimento e disponibilização do servidor.
Após as rodadas de simulação no Arena é gerado um relatório que possibilita a
análise da disponibilidade do ambiente a ser utilizado nesse estudo comparativo.
Almejando um resultado consistente, foi definido para cada um dos cenários
propostos 25 replicações, apresentadas em formato de histograma no Anexo B, para
que possa ser visualizada a concentração dos valores.

6.3

Comparativo entre os modelos
Para validação do uso da simulação na análise de disponibilidade,

apresentados os modelos, ambos foram submetidos aos mesmos cenários e os
resultados foram comparados.
Na primeira parte foi considerado um datacenter com 120 máquinas (M = 120),
com o tempo médio entre falhas (MTTF) de 500 minutos (λ = 0,002 falhas/minuto) e
o tempo médio de recuperação (MTTR) de 20 minutos (μ = 0,05 reparos/minuto).
Então foi analisado o reflexo na disponibilidade do ambiente, a partir da variação do
tamanho da equipe de manutenção entre 6 e 12 técnicos (n).
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Resultado do cenário 1: Equipe técnica composta por 6 técnicos

Figura 13: Comparativo de modelos – 6 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Resultado do cenário 2: Equipe técnica composta por 7 técnicos

Figura 14: Comparativo de modelos – 7 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Resultado do cenário 3: Equipe técnica composta por 8 técnicos

Figura 15: Comparativo de modelos – 8 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Resultado do cenário 4: Equipe técnica composta por 9 técnicos

Figura 16: Comparativo de modelos – 9 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Resultado do cenário 5: Equipe técnica composta por 10 técnicos

Figura 17: Comparativo de modelos – 10 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Resultado do cenário 6: Equipe técnica composta por 11 técnicos

Figura 18: Comparativo de modelos – 11 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

55

Resultado do cenário 7: Equipe técnica composta por 12 técnicos

Figura 19: Comparativo de modelos – 12 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao verificar os resultados obtidos em cada cenário, pode-se perceber que
ambos os modelos seguem a mesma tendência e inclusive com valores
aproximados, com diferença inferior a 0,70% na disponibilidade total do ambiente.
Esse mesmo comportamento é verificado no ponto de disponibilidade máxima,
quando ocorre a alocação de 11 técnicos na equipe. A partir de então, o aumento da
equipe não tem alteração significante na disponibilidade, como demonstrado na
tabela 4. No anexo B é possível verificar o histograma com as distribuições das 25
replicações efetuadas para cada cenário.
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Tabela 4: Resultados nos cenários com variação do tamanho da equipe

Fonte: Elaborado pelo Autor
Na segunda parte foi considerado um datacenter com 120 máquinas (M = 120),
com o tempo médio entre falhas (MTTF) de 500 minutos (λ = 0,002 falhas/minuto) e
uma equipe de manutenção composta por 5 técnicos. Então foi analisado o reflexo
na disponibilidade do ambiente, a partir da variação do tempo médio de reparo
(MTTR): 18, 15, 12 e 10 minutos.
Resultado do cenário 8: Tempo médio de 18 minutos por reparo

Figura 20: Comparativo de modelos – MTTR 18 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

57

Resultado do cenário 9: Tempo médio de 15 minutos por reparo

Figura 21: Comparativo de modelos – MTTR 15 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Resultado do cenário 10: Tempo médio de 12 minutos por reparo

Figura 22: Comparativo de modelos – MTTR 12 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Resultado do cenário 11: Tempo médio de 10 minutos por reparo

Figura 23: Comparativo de modelos – MTTR 10 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Na tabela 5 pode-se observar os resultados obtidos em cada cenário: o
aumento da disponibilidade com a diminuição do tempo médio de reparo gasto por
cada técnico é acompanhado por ambos os modelos, com uma tendência de
convergência conforme o crescimento da disponibilidade. Esse comportamento é
verificado com a redução da diferença entre os modelos de 1,59% no primeiro
cenário para 0,16% no último. Os histogramas com as distribuições das 25
replicações efetuadas para cada cenário são apresentados no Anexo B.
Tabela 5: Resultados nos cenários com variação do tempo de reparo

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6.4

Considerações Finais
No capítulo 6, demonstrou-se o uso, na prática, dos modelos de Menacés

(2004) e de um modelo de simulação, construído na ferramenta Rockwell Arena.
Ambos foram submetidos a uma gama de cenários, avaliando tanto os reflexos da
variação no tamanho da equipe técnica, como da variação no tempo de reparo.
Os resultados de cada cenário foram apresentados em forma de gráfico e
possibilitam uma análise comparativa. O estudo demonstra convergência dos
resultados obtidos para ambos os modelos. A partir da implementação realizada no
capítulo 6 é possível avaliar o processo de parametrização do modelo e coleta dos
resultados e torná-las reproduzíveis para o modelo completo de simulação.
Desta forma, nessa etapa de validação, verificaram-se os objetivos do estudo
da simulação. Uma vez que esses objetivos puderam ser cumpridos com o modelo
existente, a etapa de validação foi concluída. O modelo desse capítulo bem como a
especificação dos estados de transição e variáveis apresentados no capítulo 5 são
utilizados como base para a criação do modelo de simulação para análise de um
datacenter virtualizado.
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7

APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO PARA UM DATACENTER
VIRTUALIZADO
No capítulo 7 é apresentado o modelo de avaliação de disponibilidade para um

datacenter virtualizado, empregando a modelagem e técnica de simulação
computacional. A especificação dos estados possíveis apresentado no capítulo 5 e o
modelo apresentado no capítulo 6 são utilizados como base para o modelo de
simulação desenvolvido.
A técnica de simulação é utilizada, pois o grande número de estados para
servidores físicos, de máquinas virtuais e de técnicos de manutenção analisados
simultaneamente, inviabilizaria uma solução pelo teorema geral dos processos de
nascimento e morte e pela Lei de Little, como apresentado no capítulo anterior.
Os estudos apresentados nesse capítulo, não visam avaliar um datacenter
específico, mas validar o modelo especificado, explicitando seu uso, benefícios e
facilidade na obtenção de indicadores que auxiliem os gestores no processo
decisório quanto à necessidade de modernização do parque de servidores e
dimensionamento da equipe técnica, mensurando a diferença na disponibilidade do
ambiente. Os valores utilizados são baseados nos estudos dos capítulos anteriores e
da experiência do autor. De qualquer forma, os cenários desenvolvidos facilitarão o
mesmo tipo de análise para avaliação de disponibilidade de um datacenter real.

7.1

Criação do Modelo de Simulação no Rockwell Arena
Para criar o modelo de simulação, foram consideradas três importantes etapas.

A primeira foi a definição do problema com os estados possíveis, filas e variáveis de
decisão. Em seguida, foi efetuado um estudo comparativo com o objetivo de validar
o uso da simulação como ferramenta de apoio à gestão de um datacenter. E o passo
definitivo abordado nesse capítulo refere-se à definição do modelo com suas
características, número de replicações, precisão e critérios de avaliação.

61

7.1.1 Estados Definidos para no Modelo de Simulação
As especificações dos quatro estados possíveis para servidores e máquinas
virtuais, as transições entre os estados e os parâmetros de entrada, conforme
descritos no capítulo 5, foram:
1) Estado Operacional: quando um servidor se encontra-se disponível e
prestando serviço.
2) Servidor em Manutenção Técnica: caracteriza a situação de uma falha no
servidor hospedeiro, indisponibilizando sua operação e das máquinas
virtuais hospedadas; o servidor entra na fila de reparo da equipe técnica.
3)

Máquina Virtual em Recuperação pelo MMV: caracteriza a situação em que
uma máquina virtual sofre uma interrupção e entra na fila de recuperação
pelo hypervisor.

4)

Máquina Virtual em Manutenção Técnica: caracteriza a situação em que o
hypervisor não foi capaz de restaurar a máquina virtual em falha e essa
entra em uma fila de atendimento técnico.

7.1.2 Parâmetros de Entrada do Modelo de Simulação
Uma das recomendações de Shannon (1998) é a limitação no uso de variáveis
do modelo, incluindo apenas as fundamentais e suficientes para atender os objetivos
específicos do estudo. Levando em conta essa premissa e focando as necessidades
dos gestores do datacenter no processo de tomada de decisões, quanto ao
planejamento da disponibilidade do ambiente, os seguintes parâmetros de entrada
são utilizados no modelo:
N - Número de servidores físicos do datacenter.
Q - Quantidade de máquinas virtuais hospedadas em cada servidor.
W - Número total de máquinas virtuais do datacenter, obtido por W = N x Q.
λ1- Taxa de falhas, referente a cada servidor.
λ2- Taxa de falhas, referente a cada Máquina Virtual.
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μ1- Taxa média de reparo, referente ao atendimento da equipe técnica para
reestabelecimento de um servidor.
μ2- Taxa média de reparo, referente ao reestabelecimento automático de uma
máquina virtual pelo hypervisor.
μ3- Taxa média de reparo, referente ao atendimento da equipe técnica para
reestabelecimento de uma máquina virtual.
T - Tamanho da equipe de manutenção,
α1 – Percentual de máquinas virtuais que retornaram ao estado operacional,
após atuação do hypervisor
α2 – Percentual de máquinas virtuais que necessitam de atendimento técnico
para restabelecimento, após atuação do hypervisor
α3 – Percentual de Máquinas virtuais que degradaram para um estado de
parada do servidor, após atuação do hypervisor
α4 – Percentual de falhas de Máquinas Virtuais que retornaram para o estado
operacional, após atuação da equipe técnica.
α5 - Parcela de falhas de Máquinas Virtuais não solucionadas pelo atendimento
técnico que degradaram para um estado de parada no servidor, após atuação
da equipe técnica.

7.1.3 Especificação do Modelo de Simulação
A partir do conhecimento obtido pela revisão bibliográfica, pela especificação
dos estados, pelos parâmetros necessários ao processo de tomada de decisão e
pela validação do modelo no capítulo 6, foi desenvolvido um modelo no Arena,
conforme descrito abaixo:
- Falha Servidor (Create): Esse objeto inicia o fluxo de entidades ao ocorrer
falha em um servidor. Sendo assim, a partir de uma distribuição exponencial
parametrizada pela taxa de falha agregada, obtida pelo MTTF dos servidores, esse
objeto gera aleatoriamente as entidades de falhas que afetam os servidores do
datacenter.
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- Falha Máquina Virtual (Create): Esse objeto inicia o fluxo de entidades ao
ocorrer falha em uma máquina virtual. Sendo assim, a partir de uma distribuição
exponencial parametrizada pela taxa de falha agregada, obtida pelo MTTF das
máquinas virtuais, esse objeto gera aleatoriamente as entidades de falhas que
afetam as máquinas virtuais hospedadas nos servidores do datacenter.
- Indisponibilidade do Servidor (Seize): Quando uma entidade chega a esse
objeto um recurso servidor e a quantidade de máquinas virtuais hospedadas
(parâmetro) têm o estado alterado para indisponíveis e seguem para a fila de
atendimento técnico.
- Atendimento Técnico Servidor (Seize Delay Release): Nesse objeto as
entidades são enfileiradas para o atendimento técnico. Ou seja, nesse bloco ocorre
a alocação de um recurso técnico para atendimento de cada entidade com o tempo
de atendimento determinado pela taxa de reparo média de um servidor (μ1), sendo
utilizada uma distribuição triangular, a mais indicada para esse tipo de
comportamento (KELTON,2002). Após, o atendimento o recurso técnico é liberado
para o atendimento de uma próxima entidade que esteja ou chegue à fila. A entidade
já atendida segue para o próximo objeto.
- Servidor Disponível (Release): Nesse objeto os recursos indisponibilizados no
bloco “Indisponibilidade do Servidor” (servidor e máquinas virtuais) retornam para o
estado operacional.
- Recuperação pelo Hypervisor (Seize Delay Release): Quando uma entidade
chega nesse objeto significa que uma máquina virtual falhou. Sendo assim, um
recurso máquina virtual é indisponibilizado e as entidades são enfileiradas para que
sejam recuperadas pelo monitor de máquinas virtuais. O tempo de recuperação é
determinado pela taxa de reparo média do hypervisor (μ2), sendo utilizada uma
distribuição triangular. Após o atendimento, a máquina virtual é liberada e retorna
para a disponibilidade ou segue para um dos estados de manutenção, caso a ação
do hypervisor não tenha sido efetiva.
- Não Resolveu? (Decide): Nesse objeto as instâncias são encaminhadas para
os estados “Operacional”, “Máquina Virtual em Manutenção Técnica” ou “Servidor
em Manutenção Técnica”, de acordo com as probabilidades previamente definidas.
Os parâmetros são dados pelos percentuais α1 (máquinas virtuais que retornaram
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para o estado operacional após atuação do hypervisor), α2 (máquinas virtuais que
necessitam atendimento técnico para restabelecimento) e α3 (máquinas virtuais que
degradaram para um estado de parada do servidor, afetando as demais máquinas
virtuais hospedadas).
- Atendimento Técnico Máquina Virtual (Seize Delay Release): Nesse objeto as
entidades são enfileiradas para o atendimento técnico. A máquina virtual fica com o
status de indisponível e ocorre a alocação de um recurso técnico para atendimento
de cada entidade com o tempo de atendimento determinado pela taxa de reparo
média para uma máquina virtual (μ3), sendo utilizada uma distribuição triangular.
Após, o atendimento o recurso técnico é liberado para o atendimento de uma
próxima ientidade que esteja ou chegue à fila; a máquina virtual é liberada e retorna
para a disponibilidade ou segue para um estado de degradação de todo o servidor,
caso a manutenção da máquina virtual não tenha sido efetiva.
- Ainda com Problemas? (Decide): Nesse objeto as entidades são
encaminhadas para os estados “Operacional” ou “Servidor em Manutenção Técnica”,
de acordo com as probabilidades previamente definidas. Os parâmetros são dados
pelos percentuais α4 (máquinas virtuais que retornaram para o estado operacional
após atuação do hypervisor) e α5 (máquinas virtuais que degradaram para um
estado de parada do servidor, afetando as demais máquinas virtuais hospedadas).
- Fim da Falha (Dispose): Nesse objeto a entidade é finalizada, após
encerramento do atendimento e disponibilização dos recursos afetados.

Figura 24: Modelo de análise de disponibilidade
Fonte: Elaborado pelo Autor
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7.2

Execução do Modelo
O último passo para o estudo proposto é a montagem dos cenários, execução

dos ciclos de simulação e a análise dos dados obtidos. Dessa forma, foi especificado
um cenário, a partir do qual são feitas análises do possível reflexo na disponibilidade
do ambiente, a partir da variação do tamanho da equipe de manutenção, variação do
MTTF dos servidores (possível alteração de tecnologia) e por último a variação do
MTTF das máquinas virtuais (possível troca da técnica de virtualização utilizada). A
Tabela 6 demonstra os dados do datacenter hipotético submetido à avaliação:
Tabela 6: Valores definidos para análise do datacenter virtualizado

Fonte: Elaborado pelo Autor

Como o processo de simulação utiliza a aleatoriedade, a execução de um
número reduzido de replicações poderia gerar distorções por alguma sequência de
eventos específica dentro de um mesmo ciclo. Por isso, para cada cenário foram
realizadas 50 replicações para a obtenção de valores com convergência nas médias
de disponibilidade de saída.
O período analisado é um ano para cada cenário. Na primeira etapa, foi feita a
simulação para o datacenter com os parâmetros da tabela 6. Esse cenário foi o
referencial de comparação para os demais, propostos ao longo desse trabalho. O
resultado pode ser visto na tabela 7.
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Tabela 7: Valores obtidos

Parâmetros de Saída

Valores Obtidos

Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

94,64%
473
60
300
81,98%
5
1,2895
0
0,1644
35
13

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 25: Histograma com a distribuição das disponibilidades
Fonte: Elaborado pelo Autor
Observando o resultado, nota-se que durante todo o processo, em média, 27
máquinas virtuais estiveram indisponíveis e a taxa de ocupação dos técnicos em
81,98%, ou seja, na maior parte do tempo, todos os técnicos estavam ocupados. Em
seguida, são observados outros cenários para ilustrar o reflexo da mudança do
hardware (alterando o MTTF dos servidores), da mudança da técnica de
virtualização (alterando o MTTF das máquinas virtuais) e do aumento da equipe
técnica.
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7.2.1 Avaliação com variação no MTTF dos servidores
O primeiro ciclo de avaliação levou em conta cenários simulando uma troca do
hardware, refletindo no MTTF dos servidores. Os valores de MTTF utilizados nas
simulações foram: 500 min, 700 min, 1.000 min, 1.200 min e 1.500 min. O
comparativo com os resultados pode ser visualizado no gráfico da Figura 26 e o
resultado de cada cenário no Anexo C.

Figura 26: Resultados obtidos com a alteração do MTTF dos Servidores
Fonte: Elaborado pelo Autor

Considerando o resultado, pode-se observar que a alteração do MTTF teve um
impacto direto no aumento da disponibilidade. No primeiro cenário, a média de
máquinas disponíveis ao longo da simulação foi 473, enquanto para os demais
cenários os resultados foram respectivamente: 484, 489, 491 e 493 máquinas
virtuais. Para o datacenter proposto, se os gestores do ambiente buscam
incrementar a disponibilidade do ambiente, a troca do hardware se apresenta como
uma alternativa factível.

7.2.2 Avaliação com variação no MTTF das máquinas virtuais
Nessa etapa foram executados cenários simulando a alteração da tecnologia
de virtualização, tendo reflexo no MTTF das máquinas virtuais; os valores
considerados foram: 15.000 min, 20.000 min, 25.000 min, 30.000 min e 35.000 min.
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O gráfico da Figura 27 apresenta o comparativo com os resultados obtidos, o
resultado de cada cenário pode ser visualizado no Anexo C.

Figura 27: Resultados obtidos com a alteração do MTTF dos Servidores
Fonte: Elaborado pelo Autor

Analisando o resultado, pode-se observar que a alteração do MTTF teve um
reflexo menor que o encontrado, no comparativo anterior quando ocorreu a troca do
hardware. Isso significa que só a troca da técnica de virtualização não possibilita um
ganho expressivo na disponibilidade do datacenter proposto.
A disponibilidade do ambiente apurada não chegou a 0,2% de diferença entre
os cenários com a menor e a maior confiabilidade, o que representa em média
apenas 1 máquina virtual a mais no total disponível. Outro ponto, é que a taxa de
ocupação dos técnicos diminui apenas 1%, o que representa que a técnica utilizada
já está em um nível adequado e a troca de tecnologia não representará ganhos
significativos. Para um aumento maior na disponibilidade, os gestores teriam a
necessidade de alteração em outros itens do ambiente.
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7.2.3 Avaliação com variação no tamanho da equipe técnica
No último ciclo, foram executados cenários simulando o aumento gradativo da
equipe técnica, os valores considerados foram: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 e 17 técnicos. O gráfico da Figura 28 apresenta o comparativo com os resultados
obtidos e, assim como nos outros cenários, os resultados podem ser visualizados no
Anexo C.

Figura 28: Resultados obtidos com o aumento da equipe técnica
Fonte: Elaborado pelo Autor
Analisando o resultado, pode-se observar que o incremento da equipe técnica
possibilitou um ganho maior na disponibilidade em relação ao encontrado com a
troca da técnica de virtualização, mas ainda assim menor que o total atingido com a
mudança do hardware. A disponibilidade do ambiente apurada entre os cenários
ficou em torno de 1,3%, entre as equipes com 5 e 17 técnicos, representando em
média apenas 6 máquinas virtuais a mais no total disponível.
Outro fator avaliado: o limite de disponibilidade derivado do acréscimo proposto
fica estabilizado a partir de 12 técnicos. Apesar disso, ao analisar a diferença entre
os cenários, verifica-se uma queda de 34,18% na taxa de ocupação dos técnicos
para uma equipe com 12 técnicos; para 24,13% numa equipe com 17 técnicos. Em
alguns cenários foram alocados no máximo 16 técnicos, representando 100% de
ociosidade de 1 técnico. Ou seja, o dimensionamento da equipe técnica é um item
que representa melhoria na disponibilidade, mas após atingir o nível de 95,925%, o
aumento da equipe não representará alterações significativas nesse nível de serviço.
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7.3

Considerações finais
Esse capítulo discorre sobre o modelo de análise da disponibilidade

implementado, a partir da técnica de simulação. Essa ferramenta de apoio à gestão
do datacenter, levou em consideração as taxas de falhas e recuperação, bem como
o tamanho da equipe técnica de atendimento. Esas informações aplicadas no
modelo, geram gráficos de resultados de simulação em que os gestores do ambiente
podem verificar antecipadamente o impacto de uma possível atualização tecnológica
ou de uma alteração no tamanho da equipe técnica de atendimento.
Na apresentação do datacenter hipotético foram simulados e analisados
simultaneamente os diferentes estados para servidores físicos, máquinas virtuais e
técnicos de manutenção. Isso possibilitou validar os benefícios do modelo proposto
quanto à governança do ambiente. No caso dos cenários apresentados, pode-se
verificar os reflexos na disponibilidade total do ambiente: em todos os casos
verificou-se um incremento da disponibilidade, mas o parâmetro que demonstrou
maior crescimento na disponibilidade foi a substituição do hardware.
Quando avaliados os itens alterados, verificou-se que a técnica de virtualização
utilizada está adequada para o datacenter avaliado, pois a troca representou ganhos
pouco expressivos. A alteração da equipe técnica determinou um crescimento maior
na disponibilidade total, porém percebe-se que até atingir 12 técnicos houve ganho
direto na disponibilidade, porém desse ponto em diante só existe alteração na taxa
de alocação da equipe. Já na alteração do hardware verificou-se um ganho
expressivo e constante para os cenários indicados, determinando que essa é a
alternativa com maior relevância para aumento na disponibilidade do ambiente
proposto.
Pode-se concluir que a ferramenta apresentada possibilitou benefícios para as
companhias, pois presta apoio aos gestores na tomadas de decisão, reproduzindo o
comportamento do datacenter em um cenário de estudo, possibilitando assim, a
resolução de problemas cuja solução analítica se mostraria onerosa ou ainda
inviável.
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8

Conclusão
Esse trabalho desenvolveu um modelo de análise de disponibilidade de

datacenter dotado de camada de virtualização, complementando, assim, trabalhos
anteriores que abordavam ambientes em que apenas coexistiam servidores físicos.
O uso da teoria de filas, a partir da técnica de simulação possibilitou que o modelo
implementado na ferramenta Rockwell Arena se torna-se parametrizável, permitindo
a entrada das informações técnicas relevantes, para a análise prévia da
disponibilidade do ambiente.
Com base nos testes realizados, o modelo proposto operou conforme esperado
e apresentou-se como um método confiável no apoio à gestão da disponibilidade do
ambiente, pois as informações obtidas mostraram coerência e evidências de
fidedignidade no processo decisório, principalmente na previsão dos reflexos de
alguma possível alteração no ambiente computacional.
A ferramenta pode ser utilizada para reduzir os riscos de investimentos
inoportunos e de baixo retorno no que tange à disponibilidade. Ou seja, o mesmo
processo pode ser reproduzido para análise de ambientes similares.
O processo de validação efetuado no capítulo 6 e a execução dos diversos
cenários no capítulo 7 permitem elencar benefícios associados uso da ferramenta:
Conhecer previamente a média de disponibilidade do ambiente após
uma possível mudança;
Dimensionar

a

equipe

de

manutenção,

mantendo

o

nível

de

disponibilidade esperado;
Fazer a escolha da melhor tecnologia de virtualização
Verificar se o hardware utilizado é adequado para a disponibilidade
esperada.
É importante ressaltar que ainda que a versão da ferramenta Arena utilizada,
tivesse limitações por usar uma licença acadêmica, a simulação permitiu comprovar
que é possível uma análise ágil e consistente da disponibilidade, características
essenciais para um gestor avaliar as diversas opções que se apresentam e escolher
a melhor entre todas as possibilidades.
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8.1

Trabalhos Futuros
Para dar continuidade a este trabalho, alguns pontos podem ser investigados

com maior grau de detalhamento, visando complementar este e outros estudos já
existentes:
- Criar um processo de validação matemática para o modelo proposto, fazendo
um estudo comparativo.
- Definição de processos para alimentação do modelo.
- Realização de análises de disponibilidade para um datacenter específico.
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ANEXO A - Objetos do Arena utilizados nos modelos

Para a elaboração dos modelos, foram utilizados os seguintes objetos do
Arena:
- Create: Ponto de partida para as entidades em um modelo de simulação,
essas são criadas usando um cronograma ou com base em uma distribuição de
tempo entre chegadas. Ao inicializar o modelo as entidades deixam o módulo
para iniciar o processamento pelo sistema. O tipo de entidade é especificado neste
módulo (ROCKWELL, 2005). Nos modelo criados, esse bloco foi utilizado para
inicializar as falhas que afetarão os servidores e máquinas virtuais.

Figura 29: Objeto Create
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 30: Formulário de parametrização do objeto Create
Fonte: Elaborado pelo Autor
- Process: Este módulo é utilizado como método de processamento principal,
simulando o intervalo de tempo, bem como a alocação e a liberação de recursos que
podem ocorrer durante este processo (ROCKWELL,2005). Há quatro opções de
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classificação da ação para determinar comportamento do processamento da
entidade dentro do processo, conforme segue:
• Delay: especifica o tempo médio gasto durante o processo em atendimento,
sem efetuar qualquer restrição de recursos.
• Seize Delay: indica que um ou mais recursos serão alocados ao iniciar esse
processo e o tempo de atendimento especificado é processado, porém a
liberação dos recursos, só ocorrerá em outro processo em um momento posterior.
• Seize Delay Release: indica que um ou mais recursos serão alocados ao
iniciar esse processo, o tempo de atendimento especificado é processado e ao
finalizar os recursos são liberados.
• Delay Release: indica o processamento de um tempo de atendimento e a
liberação de um recurso alocado em um momento anterior.
Nos modelos apresentados, o bloco process foi utilizado nos diferentes tipos de
manutenção,

na

alocação

dos

indisponibilidade dos servidores.

Figura 31: Objeto Process
Fonte: Elaborado pelo Autor

técnicos

e

na

indicação

das

possíveis
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Figura 32: Formulário de parametrização do objeto Process
Fonte: Elaborado pelo Autor

- Seize: indica que um ou mais recursos serão alocados, quando uma entidade
chegar nesse módulo. Nos modelos apresentados, o bloco Seize foi utilizado para
liberar os servidores que sofreram falha e ficaram indisponíveis (ROCKWELL,2005).

Figura 33: Objeto Seize
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 34: Formulário de parametrização do objeto Seize
Fonte: Elaborado pelo Autor

- Release: indica que um ou mais recursos, alocados anteriormente em algum
processo, serão liberados quando uma entidade chegar a esse módulo. Nos
modelos apresentados, o bloco Release foi utilizado para liberar os servidores que
estavam alocados por alguma falha que determinou uma indisponibilidade de
servidor (ROCKWELL,2005).

Figura 35: Objeto Release
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 36: Formulário de parametrização do objeto Release
Fonte: Elaborado pelo Autor
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- Decide: Este bloco permite a modelagem de processos de tomada de decisão
no sistema. Este módulo de dados define os recursos no sistema de simulação,
incluindo informações de custos e disponibilidade, que podem ser especificados com
uma

capacidade

fixa

ou

baseado

em

uma

distribuição

programada

(ROCKWELL,2005).
As decisões são binárias ou do tipo múltiplas:
• 2-way by Chance: define, através de percentagem, apenas dois caminhos;
• 2-way by Condition: através de condição, define também apenas dois
caminhos, fazendo uso de regras programadas;
• N-way by Chance: esta opção permite definir mais dois caminhos, através de
percentagem;
• N-way by Condition: permite que mais de dois caminhos sejam escolhidos
através de condições, usando uma programação simples.

Figura 37: Objeto Decide
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 38: Formulário de parametrização do objeto Decide
Fonte: Elaborado pelo Autor
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- Dispose: é o ponto de saída para as entidades presentes no modelo de
simulação (ROCKWELL,2005). É obrigatório, assim como o bloco Create. As
estatísticas da entidade são gravadas até que essas sejam finalizadas nesse
módulo.

Figura 39: Objeto Dispose
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 40: Formulário de parametrização do objeto Dispose
Fonte: Elaborado pelo Autor
- Resource: Este módulo de dados define os recursos no sistema de simulação,
incluindo informações de custos e disponibilidade, que podem ser especificados com
uma capacidade fixa ou baseada em uma distribuição programada.

Figura 41: Objeto Resource
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 42: Interface de parametrização do objeto Resource
Fonte: Elaborado pelo Autor
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ANEXO B - Histogramas com as representações dos resultados das
simulações para análise comparativa com o modelo de MENASCÉ (2004)

Os histogramas abaixo representam os resultados das 25 replicações de cada
cenário proposto no comparativo entre os modelos, apresentado no capítulo 6. Na
primeira comparação é efetuada a variação da quantidade de técnicos da equipe de
manutenção, na segunda é alterado o tempo médio que cada técnico gasta no
reparo de um servidor.
Dados de entrada utilizados no modelo com variação do tamanho da equipe
técnica:
Taxa de Falha = 1/MTTF = 0,002
Taxa de Reparo = 1/MTTR = 0,5
Quantidade de Servidores = 120
Quantidade de Técnicos = x

Figura 43: Histograma para equipe com 6 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 44: Histograma para equipe com 7 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 45: Histograma para equipe com 8 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 46: Histograma para equipe com 9 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 47: Histograma para equipe com 9 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 48: Histograma para equipe com 11 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 49: Histograma para equipe com 12 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Dados de entrada utilizados no modelo com variação do tempo gasto no reparo
de cada servidor:
Taxa de Falha = 1/MTTF = 0,002
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Taxa de Reparo = 1/MTTR = y
Quantidade de Servidores = 120
Quantidade de Técnicos = 5

Figura 50: Histograma para MTTR de 18 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 51: Histograma para MTTR de 15 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 52: Histograma para MTTR de 12 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 53: Histograma para MTTR de 10 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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ANEXO C - Resultados obtidos a partir do modelo proposto no Capítulo 7

As tabelas a seguir representam os resultados obtidos a partir da execução dos
cenários apresentados no capítulo 7. As simulações foram divididas em três partes:
variação do MTTF dos servidores (possível alteração de tecnologia), variação do
MTTF das máquinas virtuais (possível troca da técnica de virtualização utilizada) e
variação do tamanho da equipe de manutenção.
Seguem resultados obtidos no primeiro ciclo de avaliação, quando foram
efetuadas as variações no valor de MTTF utilizado para os servidores: 500 min, 700
min, 1.000 min, 1.200 min e 1.500 min.
Tabela 8: Resultado com o MTTF dos Servidores em 500 minutos

Parâmetros de Saída

Valores Obtidos

Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

94,64%
473
60
300
81,98%
5
1,2895
0
0,1644
35
13

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 9: Resultado com o MTTF dos Servidores em 700 minutos

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
96,89%
484
83
414
59,18%
5
0,1743
0
0,0130
12
4
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Tabela 10: Resultado com o MTTF dos Servidores em 1.000 minutos

Parâmetros de Saída

Valores Obtidos

Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

97,89%
489
86
430
42,04%
5
0,0303
0
0,0022
9
3

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 11: Resultado com o MTTF dos Servidores em 1.200 minutos

Parâmetros de Saída

Valores Obtidos

Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

98,24%
491
88
440
35,40%
5
0,0127
0
0,001
7
3

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 12: Resultado com o MTTF dos Servidores em 1.500 minutos

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
98,59%
492,93
89
445
28,73%
5
0,0043
0
0,0004
6
2
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Resultados obtidos no segundo ciclo, quando foram executados cenários
simulando a alteração no MTTF das máquinas virtuais, os valores considerados
foram: 15.000 min, 20.000 min, 25.000 min, 30.000 min e 35.000 min.
Tabela 13: Resultado com o MTTF dos Servidores em 15.000 minutos

Parâmetros de Saída

Valores Obtidos

Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

94,64%
473
60
300
81,98%
5
1,2895
0
0,1644
35
13

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 14: Resultado com o MTTF dos Servidores em 20.000 minutos

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
94,68%
473
65
325
81,55%
5
1,259864
0
0,1151722
30
8
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Tabela 15: Resultado com o MTTF dos Servidores em 25.000 minutos

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
94,72%
474
65
325
81,21%
5
1,234542
0
0,090555
31
7

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 16: Resultado com o MTTF dos Servidores em 30.000 minutos

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
94,73%
474
67
335
81,03%
5
1,229394
0
0,0730782
28
6

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 17: Resultado com o MTTF dos Servidores em 35.000 minutos

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
94,76%
474
67
334
80,86%
5
1,208276
0
0,0625338
28
7
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Seguem os resultados do último ciclo, onde os cenários simulados levaram em
consideração o aumento da equipe técnica, com os seguintes valores: 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 técnicos.
Tabela 18: Resultado com 5 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
94,64%
473
60
300
81,98%
5
1,2895
0
0,1644
35
13

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 19: Resultado com 6 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
95,57%
478
75
375
68,39%
6
0,3498848
0
0,0240938
19
5
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Tabela 20: Resultado com 7 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,81%
479
79
395
58,58%
7
0,1200708
0
0,0059886
14
4

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 21: Resultado com 8 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,88%
479
80
400
51,28%
8
0,0426562
0
0,0017262
12
3

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 22: Resultado com 9 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
95,91%
480
81
405
45,59%
9
0,0148088
0
0,0006132
10
3
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Tabela 23: Resultado com 10 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,92%
480
81
405
41,03%
10
0,0050538
0
0,0001772
9
3

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 24: Resultado com 11 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,92%
480
82
410
37,30%
11
0,0015606
0
0,00005171
7
2

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 25: Resultado com 12 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
95,93%
480
81
405
34,18%
12
0,00048327
0
0,00001776
7
2
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Tabela 26: Resultado com 13 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,93%
480
82
410
31,55%
13
0,000135785
0
0,000002858
5
1

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 27: Resultado com 14 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,93%
480
81
405
29,30%
14
0,00003683
0
0,000000042
5
1

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 28: Resultado com 15 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
95,93%
480
82
410
27,35%
15
0,00000562
0
0,00000015
3
1
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Tabela 29: Resultado com 16 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Valores Obtidos
95,93%
480
82
410
25,64%
16
0
0
0
3
0

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 30: Resultado com 17 técnicos na equipe técnica

Parâmetros de Saída
Disponibilidade Total do Sistema
Média de Máquinas Virtuais Disponíveis
Mínimo de Servidores Disponíveis
Mínimo de Máquinas Virtuais Disponíveis
Taxa Média de Ocupação dos Técnicos
Quantidade Máxima de técnicos ocupados
Tamanho médio da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em Recuperação pelo MMV
Tamanho médio da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de servidores em manutenção técnica
Tamanho máximo da fila de máquinas virtuais em manutenção técnica

Fonte: Elaborado pelo Autor

Valores Obtidos
95,93%
480
82
410
24,13%
17
0
0
0
1
0
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ANEXO D - Histogramas com as representações dos resultados das
disponibilidades obtidas durante as simulações do capítulo 7

Os histogramas abaixo representam os resultados das 50 replicações de cada
cenário proposto para avaliação de disponibilidade de um datacenter, a partir do
modelo proposto.
No primeiro ciclo, foram simuladas as alterações no tipo de hardware, alterando
o MTTF dos servidores, os seguintes valores foram utilizados: 500 min, 700 min,
1.000 min, 1.200 min e 1.500 min.

Figura 54: Histograma para MTTF de 500 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 55: Histograma para MTTF de 700 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 56: Histograma para MTTF de 1.000 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 57: Histograma para MTTF de 1.200 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 58: Histograma para MTTF de 1.500 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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No segundo ciclo foram executados cenários simulando a alteração da
tecnologia de virtualização, variando o MTTF das máquinas virtuais; os valores
considerados foram: 15.000 min, 20.000 min, 25.000 min, 30.000 min e 35.000 min.

Figura 59: Histograma para MTTF de 15.000 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 60: Histograma para MTTF de 20.000 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 61: Histograma para MTTF de 25.000 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 62: Histograma para MTTF de 30.000 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 63: Histograma para MTTF de 35.000 minutos
Fonte: Elaborado pelo Autor
No terceiro ciclo, foram executados cenários simulando a alteração do tamanho
da equipe técnica, os valores considerados foram: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17 técnicos.

Figura 64: Histograma para equipe com 5 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 65: Histograma para equipe com 6 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 66: Histograma para equipe com 7 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 67: Histograma para equipe com 8 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 68: Histograma para equipe com 9 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 69: Histograma para equipe com 10 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 70: Histograma para equipe com 11 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 71: Histograma para equipe com 12 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 72: Histograma para equipe com 13 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 73: Histograma para equipe com 14 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 74: Histograma para equipe com 15 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 75: Histograma para equipe com 16 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 76: Histograma para equipe com 17 técnicos
Fonte: Elaborado pelo Autor

