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RESUMO
É notório o aumento do uso de serviços de música e vídeo sob demanda para
entretenimento pessoal em aparelhos móveis ou residenciais. Além disso, desenhase, para um futuro breve, uma maior exploração da Internet das Coisas fazendo
crescer ainda mais a utilização desses serviços. Os serviços sob demanda requerem
baixa latência de rede para atender seus clientes com qualidade. Para atingir esse
padrão de qualidade e aproximar a origem do conteúdo aos clientes, as empresas
fazem o uso de estruturas chamadas Content Delivery Network (CDN). Este trabalho
objetiva apresentar uma proposta de estudo comparativo entre dois modelos de
Content Delivery Network as a Service (CDNaaS) como serviço, explorando
arquiteturas construídas em uma nuvem pública, se beneficiando dos modelos de
virtualização utilizando máquinas virtuais e de virtualização baseada em contêineres
orquestrada pelo Kubernetes, na qual será observado o conceito de Infraestrutura
Elástica. Para a realização deste trabalho serão instaladas duas infraestruturas de
CDNs como serviço. Para fins de análises, na estrutura instalada serão exploradas e
observadas as funcionalidades de distribuição de conteúdo, expansão e redução da
capacidade computacional por meio de baterias de testes que simulam grandes
quantidades de requisições de conteúdo.
Palavras-chave: CDN, vCDN, Content Delivery, Container, Kubernetes.

ABSTRACT
An increased use of on-demand music and video services for personal entertainment
on mobile or home appliances is notable. In addition, for a brief future, a greater
exploration of the Internet of Things is designed to increase the use of these services.
In this scenario, on-demand services require low network latency to serve their
customers with quality. In order to achieve this quality standard and to approximate the
origin of the content to the clients, the companies make use of structures called CDN
(Content Delivery Network). This paper aims to present a proposal for a comparative
study between two CDNaaS (Content Delivery Network as a Service) models as a
service, exploring architectures built in a public cloud, benefiting from virtualization
models using virtual machines and container-based virtualization-orchestrated
Kubernetes, in which the concept of elastic infrastructure will be observed. To carry
out this work, two different CDN´s infrastructures will be installed as a service. For
analysis purposes, the installed structure will exploit and observe the functionality of
content distribution, expansion and reduction of computational capacity by means of
test cells that simulate massive quantities of content requests.

Keywords: CDN, vCDN, Content Delivery, Container, Kubernetes.

Lista de Ilustrações

Figura 1 - Período de pico de tráfego América Latina, banda larga fixa

19

Figura 2 - Composição período de tráfego América Latina em horário de pico,
banda larga móvel

19

Figura 3 - Elementos que compõem uma arquitetura de CDN

23

Figura 4 - Camadas do modelo de virtualização completa

27

Figura 5 - Modelo de para-virtualização

28

Figura 6 - Camadas da virtualização no nível de sistema operacional

28

Figura 7 - Arquitetura interna do Kubernetes

32

Figura 8 - Níveis de suporte entre os modelos de serviços de nuvem

35

Figura 9 - Modelo de serviços e instalação de infraestruturas

36

Figura 10 - Diagrama de infraestrutura de CDN baseada em máquinas virtuais
42
Figura 11 - Diagrama de infraestrutura de CDN baseada em Contêineres

43

Figura 12 - Representação de testes de caixa preta

45

Figura 13 - Fases de testes

45

Figura 14 - Componentes de teste

49

Figura 15 - Diagrama do ambiente de testes para máquinas virtuais

53

Figura 16 - Diagrama do ambiente de testes para contêineres

56

Figura 17 - Resumo dos testes na BT-1-VM

60

Figura 18 - Média tempo de resposta BT-1-VM

61

Figura 19 - Número de transações por segundo BT-1-VM

61

Figura 20 - Média do tempo de resposta por usuário ativo

61

Figura 21 - Resumo dos testes na BT-2-VM

62

Figura 22 - Número de transações por segundo BT-2-VM

62

Figura 23 - Média de tempo de resposta BT-2-VM

63

Figura 24 - Média do tempo de resposta por usuário ativo BT-2-VM

63

Figura 25 - Resumo dos testes na BT-3-VM

63

Figura 26 - Média de tempo de resposta BT-3-VM

65

Figura 27 - Número de transações por segundo BT-3-VM

65

Figura 28 - Média do tempo de resposta por usuário ativo BT-3-VM

65

Figura 29 - Resumo dos testes na BT-1-CT

65

Figura 30 - Tempo de resposta por quantidade de usuários BT-1-CT

67

Figura 31 - Número de transações por segundo BT-1-CT

67

Figura 32 - Média de tempo por usuário ativo BT-1-CT

67

Figura 33 - Média de tempo por usuário ativo BT-1-CT

68

Figura 34 - Média de tempo de resposta Bateria BT-2-CT

68

Figura 35 - Média de tempo de resposta Bateria BT-2-CT

70

Figura 36 - Tempo de resposta por quantidade de usuários BT-2-CT

70

Figura 37 - Tempo de resposta BT-1-VM

70

Figura 38 - BT-1-VM - Auto expansão da infraestrutura

71

Figura 39 - Tempo de resposta BT-1-CT

71

Figura 40 - Tempo de resposta BT-1-VM

72

Figura 41 - Tempo de resposta BT-2 CT

72

Figura 42 - Tempo de resposta BT-2-VM

73

Figura 43 - Tempo de resposta BT-3-CT

73

Figura 44 - Tempo de resposta BT-3-VM

73

Lista de abreviaturas e siglas
API

Application Program Interface

APM

Application Performance Management

AWS

Amazon Web Services

CDN

Content Delivery Network

CDNaaS

Content Delivery Network as a Service

CPU

Central Processing Unit

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

IaaS

Infraestructure as a Service

IoT

Internet of the Things

ISP

Internet Service Providers

JVM

Java Virtual Machine

KVM

Kernel-based Virtual Machine

LXC

Linux Containers

MCN

Mobile Cloud Network

MOS

Mean Opinion Score

NFV

Networking Functions Virtualization

OTT

Over The Top

PaaS

Plataform as a Service

POP

Point of Presence

QoE

Quality of Experience

SaaS

Software as a Service

SDK

Software Development Kit

URL

Uniform Resource Locator

vCDN

Virtual Content Delivery Network

VM

Virtual Machine

VMM

Virtual Machine Manager

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO

14

1.2 Objetivo

15

1.4 Metodologia

16

1.5 Organização do trabalho

17

2 ESTADO DA ARTE

18

2.1 Modelo de consumo de dados

18

2.1.2 Tipos de arquiteturas de CDN

23

2.1.3 Melhor performance

24

2.1.4 CDN como serviço

24

2.1.5 Infraestrutura de CDN virtuais

25

2.2 Virtualização de recursos computacionais

26

2.2.1 Modelo de virtualização completa com tradução de binário

27

2.2.2 Modelo de Para-Virtualização

28

2.2.3 Gerenciamento de conjunto de contêineres

30

2.3 Infraestruturas de computação em nuvem

33

2.3.1 Infraestruturas como serviço

37

2.3.2 Infraestruturas elásticas e escalabilidade

37

2.4 Trabalhos relacionados

38

2.5 Síntese da seção

40

3 ESPECIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO

41

3.1 Componentes do ambiente de simulação

41

3.2 Metodologia de trabalho

44

3.3 Síntese da Seção

51

4 ESPECIFICAÇÃO DOS AMBIENTES DE TESTES

52

4.1 Configuração da plataforma baseada em máquinas virtuais

52

4.2 Configuração da plataforma baseada em contêineres

54

4.3 Configuração do ambiente gerador de testes

56

4.4 Síntese da Seção

58

5 EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

59

5.1 Resultado dos testes - Bateria BT-1-VM

59

5.2 Resultado dos testes - Bateria BT-2-VM

62

5.3 Resultado dos testes - Bateria BT-3-VM

64

5.4 Resultado dos testes - Bateria BT-1-CT

66

5.5 Resultado dos testes - Bateria BT-2-CT

68

5.6 Resultado dos testes - Bateria BT-3-CT

70

5.7 Análise dos resultados

71

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

74

6.1 Trabalhos futuros

74

REFERÊNCIAS

75

ANEXOS

78

Anexo 1 - Plano de teste

78

Anexo 2 - Scripts de configuração dos ambientes baseados em VM

79

Anexo 3 - Scripts de configuração dos ambientes baseados em Containers

81

Anexo 4 - Planos de teste no formato para Apache JMETER

84

14

1. INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Segundo as estatísticas publicadas em 2015 pela empresa canadense Sandvine1,
tem se visto que aplicações relacionadas a entretenimento sob demanda são líderes em
crescimento de utilização de infraestruturas. A pesquisa aponta um aumento de 46% na
categoria de serviços sob demanda para países da América Latina quando comparado
com os dados do ano anterior (SANDVINE, 2015).
As plataformas de entretenimento disponibilizam conteúdos aos seus usuários por
meio de infraestruturas especializada em transmissão de dados. As plataformas de
entretenimento que disponibilizam conteúdos aos seus usuários por meio de
infraestruturas especializada em transmissão de dados, como serviços de vídeo e música
sob demanda, requerem uma baixa latência de rede. Essa é uma característica
fundamental e que possibilita aos usuários a mesma qualidade de nível de serviço,
independentemente de sua localização geográfica. Para tanto, os produtores de conteúdo
digital utilizam um tipo de arquitetura de rede especializada em distribuição de conteúdo,
denominada Content Delivery Network (CDN).
Segundo o estudo de Woo et. al. (2014), observa-se que as CDNs comerciais tais
como Akamai, LimeLight e outras, tiveram bastante êxito em sustentar aproximadamente,
de 35% a 45% do tráfego web mundial. Os autores ainda mencionam que essas empresas
despendem grandes esforços para manter e operar suas estruturas de redes e servidores,
posto que se trata de uma infraestrutura difícil de ser modificada para abrigar novos
serviços e usuários.
O recente crescimento das aplicações denominadas Over The Top (OTT), isto é,
aquelas aplicações ou serviços que utilizam a rede de telecomunicação já existente,
possibilitam aos usuários, por meio de aplicativos instalados em seus dispositivos
pessoais, o acesso a conteúdo de vídeo, áudio, entre outros tipos mídias, sem a
obrigatoriedade do envolvimento de operadoras (FRANGOUDIS et al., 2016).
A gestão dos ambientes computacionais para atender esse tipo de aplicação requer
atenção a constantes modificações e expansões na infraestrutura, tornando necessário
adicionar novos equipamentos e capacidade computacional ao ambiente a todo momento.
Como uma alternativa à esta dificuldade, Frangoudis et. al. (2016) propõem a criação de
1

Sandvine.com é uma empresa canadense de inteligência de gestão de redes, Sandvine (2015).
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uma estrutura chamada de Content Delivery Networks as a Service (CDNaaS), tendo
como objetivo a criação de infraestruturas de armazenamento de conteúdo virtualizados,
onde explora-se o funcionamento dos mecanismos de auto expansão e de auto redução
de arquiteturas, baseadas em métricas pré-estabelecidas.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre essas duas
arquiteturas de CDN como serviço em uma nuvem pública, realizar testes de carga e
avaliar seus desempenhos. Assim, o objetivo específico deste trabalho é o
desenvolvimento de uma pesquisa aplicada, que explore os temas vCDN e CDNaaS
utilizando uma nuvem pública. Almeja-se ainda, explorar o conhecimento de mecanismos
de escalabilidade automática de infraestruturas por meio de testes de carga e avaliação
de tempos de resposta.

1.3 Contribuições
Com o aumento constante de público e a crescente oferta de conteúdos e serviços
criados pelas OTTs, exige-se dos provedores de serviços uma capilaridade cada vez
maior de suas infraestruturas, além de um alto tráfego de trânsito IP entre redes. Essas
características podem tornar os serviços vulneráveis a picos e variações de tráfego devido
à demanda de conteúdos que não são geridos por eles, sendo assim, o conhecimento
em vCDN pode ser uma alternativa viável para se proteger dessas situações
(FRANGOUDIS et al., 2016).
Com este trabalho espera-se melhorar o entendimento das arquiteturas de CDN
e vCDN confrontando modelos de arquitetura de CDNs que podem vir a ser utilizadas por
Internet Server Providers (ISP). Por fim, espera-se contribuir com conhecimento relevante
sobre modelos de arquiteturas de CDN em nuvens públicas e os impactos da adoção
dessa tecnologia pelas organizações que produzem conteúdo e necessitam de qualidade
de entrega perante seus clientes.
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1.4 Metodologia

Revisão bibliográfica
Essa etapa objetiva pesquisar e desenvolver o estado da arte em relação às
arquiteturas de vCDN, integrações entre as tecnologias CDN e vCDN, e suas aplicações
em uma nuvem pública.

Proposta de estudo
Desenvolver uma pesquisa de estudo comparativo entre infraestruturas de CDN
baseadas em máquinas virtuais e utilizando virtualização em contêineres. Esta proposta
de trabalho está dividida em duas partes descritas abaixo.
Primeiro são apresentados a proposta de trabalho, a definição da metodologia a ser
utilizada, a apresentação e a descrição dos componentes que são utilizados no contexto
desta proposta.
A segunda parte traz a elaboração do plano de testes, contendo os objetos que são
observados. Ainda nessa segunda parte é realizada a especificação do ambiente em que
são realizados os testes, trazendo a descrição das ferramentas e software utilizados.

Especificação do experimento e do ambiente de testes
Nesta etapa serão definidos o desenho da topologia a ser implementada e as
especificações detalhadas de modelos de hardware e software utilizados no ambiente de
testes.

Execução de testes
Aqui é verificado o funcionamento das plataformas. Após a verificação inicial, são
executadas as baterias de testes para geração de dados, com a finalidade de coletar
informações e gerar gráficos para análises posteriores.

Análises
Ao final das atividades de testes previstas na proposta deste trabalho, são
analisados os resultados de métricas geradas e a partir destes, gerado um relatório
comparativo do desempenho de cada infraestrutura.

17

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está estruturado em seis capítulos. Além deste primeiro capítulo que
descreve a introdução dos assuntos que compõem o tema central desta dissertação, os
capítulos seguintes estão discriminados a seguir:

Seção 2, Estado da arte. Apresenta as referências bibliográficas utilizadas para
explorar os tópicos relacionados a CDN e a virtualização utilizando contêineres;

Seção 3, Método do experimento. Nessa seção é detalhado o método de pesquisa
que é seguido neste trabalho. Traz os planos de testes realizados, os objetivos de estudo
e as métricas observadas durante a realização dos testes;

Seção 4, Especificação do experimento. Apresenta detalhadamente os elementos
que fazem parte dos ambientes de teste. Essa seção traz também a descrição dos
preparativos do ambiente de testes;

Seção 5, Execução dos testes e análise dos possíveis resultados. Onde são
explorados os resultados obtidos nos testes realizados. Ainda nessa seção são
apresentados os acertos e as falhas encontrados ao longo da fase de execução dos testes
funcionais, além das restrições e o contexto em que os testes estão inseridos;

Seção 6, Conclusão. Ao final da etapa de testes é apresentado um resumo geral
dos principais itens observados durante o desenvolvimento do trabalho. São aqui descritos
os sucessos e as limitações identificadas no desenvolvimento desta dissertação. Esta
seção traz também apontamentos para trabalhos futuros.
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2 ESTADO DA ARTE

Nesta seção são apresentados os conceitos e as informações necessários para a
elaboração do estudo comparativo entre duas infraestruturas de CDN como serviço: sendo
uma baseada em máquinas virtuais e outra baseada em virtualização utilizando
contêineres. Essas informações serão utilizadas como referência na condução dos
experimentos para a realização deste trabalho.
Os conceitos de CDN como serviço e vCDN são tratados na subseção 2.1. Na
subseção 2.2 são abordados os artigos que tratam sobre virtualização utilizando máquinas
virtuais e contêineres. Na subseção 2.3 são discutidos assuntos relacionados aos tipos de
nuvens e modelos de utilização. Na subseção 2.4 são apresentados artigos que tratam de
diferentes tipos de infraestruturas de nuvem e escalonamento automático. Na última
subseção são apresentadas as considerações finais relevantes para este trabalho.

2.1 Modelo de consumo de dados
Nos dias atuais nota-se uma mudança no comportamento dos usuários de Internet.
O interesse por conteúdos estáticos está cedendo espaço pela busca de conteúdos
dinâmicos, tais como: plataformas de redes sociais, vídeos e áudio. Estes tornaram-se os
serviços e produtos mais procurados, conforme a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor
da Internet Brasileira (CGI.BR, p. 149, 2017).
A mudança de hábito também é notada no relatório da empresa canadense
Sandvine, por meio da Figura 1 reproduzida a seguir, que mostra as estatísticas de uso
para os serviços de acessos de banda larga fixa na América Latina. Destaca-se que o
entretenimento em tempo real é a principal fonte de tráfego, contabilizando mais de 46%
dos bytes baixados pelo usuário durante o período de pico. Ao mesmo tempo, a
navegação na web, o compartilhamento de arquivos e o tunelamento de dados,
complementam as três principais categorias de tráfego. A Figura 2 extraída do mesmo
relatório, apresenta as estatísticas de uso para os usuários banda larga móvel na América
Latina, onde nota-se que o entretenimento em tempo real também é a principal fonte de
uso de conexão móvel, respondendo por 32,6% do pico do tráfego requisitado pelo
usuário. O crescimento dessa categoria de tráfego é impulsionado pelo uso de
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plataformas de streaming, tais como YouTube e Netflix, seguido por sites de redes sociais
que geram uma quantidade significativa de tráfego na região (SANDVINE, 2015).
Figura 1 - Período de pico de tráfego América Latina, banda larga fixa

Fonte: Sandvine (2015), adaptado pelo autor
Figura 2 - Composição período de tráfego América Latina em horário de pico, banda larga
móvel

Fonte: Sandvine (2015), adaptado pelo autor
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Ao utilizar a Internet para acessar páginas, vídeos, músicas, entre outros serviços
disponíveis, muitos usuários desconhecem a origem dos dados e estruturas que estão por
detrás de uma Uniform Resource Locator (URL). Para grande parte dos usuários, o
conteúdo consumido por ele está no sistema ou no aplicativo que ele utiliza. Almeida e
Calistru (2012) afirmam que estamos vivendo um período centrado em conteúdo e na
rapidez de acesso. As pessoas querem consumir conteúdos a qualquer momento,
utilizando diferentes equipamentos eletrônicos, tratando-se de um comportamento que
força uma nova forma de pensar a distribuição desse conteúdo (ALMEIDA & CALISTRU,
2012).
A expressão que esse novo comportamento possui nas duas pesquisas
anteriormente mencionadas e o volume que esse representa no tráfego de rede atual,
estimulou este trabalho a aprofundar o tema de distribuição de conteúdo por meio de CDN,
utilizando dois modelos de arquiteturas para o mesmo serviço, de forma a construir uma
análise comparativa entre eles.

2.1.1 Infraestruturas de Content Delivery Network
As empresas que criam ou intermediam geração de conteúdos preocupam-se
constantemente com a qualidade de distribuição, portanto, buscam alta qualidade dos
seus serviços transmitindo seus conteúdos por meio de infraestruturas de CDN. Esta
estratégia tem dois objetivos principais: reduzir a latência2 entre os serviços e o usuário
final, para que esses tenham acesso ao conteúdo solicitado no menor espaço de tempo
possível e a busca pelo aumento das métricas de Quality of Experience (QoE), que afetam
a qualidade do serviço.
Os produtores de conteúdo que almejam ter um serviço de qualidade, devem
obrigatoriamente passar pela busca de níveis aceitáveis nas métricas de QoE para seus
produtos. Segundo Vishwanath et. al. (2010), as plataformas que oferecem serviços de
vídeo utilizam as estimativas de QoE no usuário final como métrica crítica para provisionar
e gerenciar um fluxo do serviço de vídeo. O QoE de um serviço de streaming depende de
métricas de rede convencionais, tais como: taxa de bits, taxa de perda de pacotes, atraso
de pacotes e jitter, entre outros fatores específicos referentes ao sequenciamento de

2

Latência é a métrica utilizada para designar o tempo de espera para iniciar uma troca de pacotes
(TCP/IP) de dados entre dois pontos distintos.
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vídeo, como esquema de codificação e o aplicativo que realiza a renderização do vídeo
(VISHWANATH et al., 2010). Já para Liu et. al. (2014) além das métricas de QoE
referentes ao usuário final, a qualidade do streaming recebido depende de outro conjunto
de métricas que avaliam a percepção do usuário. Esse conjunto é baseado nos resultados
obtidos em testes de Mean Opinion Score (MOS). O MOS é uma métrica utilizada para
medir a qualidade da experiência do usuário, e seus valores variam entre 1 e 5, nesse
contexto, o valor 1 significa baixa qualidade e o valor 5 excelente qualidade (LIU et. al,
2014).
A utilização de uma infraestrutura de CDN passa pela busca de uma melhor
qualidade de serviço para o usuário final, assim como, por questões referentes à
escalabilidade do produto e redução de tráfego para Internet nos ISP.
O alcance de muitas plataformas de conteúdo pode atingir um alcance global,
dependendo do serviço prestado. Consequentemente, as plataformas que buscam
manter a qualidade e o alcance dos seus serviços devem manter infraestruturas
mundialmente distribuídas, de forma a diminuir o percurso de seus clientes localizados
dentro das redes ISPs. Para alcançar os serviços, os usuários passam por rotas com
maiores quantidades de saltos, agregando latência ao estabelecerem as conexões.
Dessa forma, as CDNs devem ser instaladas próximas aos pontos de agregação de
tráfego de rede dos clientes (MUKHTAR & ROSBERG, 2003). No Brasil existe um ponto
de troca de tráfego denominado por IX-br3 mantido pelo Comitê Gestor da Internet no
Brasil, que fomenta e estimula a interconexão das redes brasileiras.
A utilização de CDN é vista como um ponto estratégico pelos provedores de
serviços de Internet, pois com ela é possível aumentar a eficiência de suas redes
economizando tráfego de interconexão decorrente do aumento do consumo de dados
externos às redes dos ISPs. Hospedar o conteúdo dentro de sua própria rede, isto é, mais
próximo ao usuário final, é uma estratégia para reduzir a latência entre os clientes e os
conteúdos mais solicitados, resultando em um excedente de banda de interconexão,
conforme afirmam Nam e Park (2014). Essa também é uma estratégia para economizar
gastos financeiros gerados pelo trânsito dos usuários entre as redes.

3

O CGIbr mantém o site http://ix.br/intro, no qual estão disponíveis as estatísticas de todos os
membros participantes dessa infraestrutura de troca de tráfego.
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A infraestrutura básica de uma CDN é composta por pelo menos três elementos,
conforme descreve Turrini (2004): servidores de origem, servidores espelhos e clientes.

▪

Servidores

de

origem

também

denominado

origin

servers:

são

infraestruturas que hospedam a primeira versão de um conteúdo ou dado
logo após ele ser produzido, ou seja, estão mais próximas da origem de
criação do conteúdo. Um serviço de distribuição deve ser responsável por
distribuir ou tornar o conteúdo disponível para os servidores em outras
localidades;
▪

Servidores espelhos, ou surrogates: são estruturas geograficamente
espalhadas, localizadas próximas aos pontos de troca de tráfego na
Internet, cuja a função é receber e guardar uma cópia do conteúdo ou dado
enviados pelos servidores origin;

▪

Clientes, o último elemento que integra o ecossistema de CDN. Apesar de
não comporem propriamente a arquitetura de uma CDN, os clientes
interagem com elas diretamente consumindo os dados que estão
hospedados nos servidores espelhos.

Na Figura 3 é possível observar a interação dos elementos que fazem parte de
uma estrutura de CDN. Em geral, o fluxo de distribuição se dá da seguinte forma: o
conteúdo é produzido e disponibilizado em um servidor origin, em seguida esse é
replicado para servidores espelhos, e então disponibilizados para os clientes.
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Figura 3 - Elementos que compõem uma arquitetura de CDN

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos primeiros anos da Internet comercial, a utilização se dava de forma passiva e
com pouca interatividade. Em seguida, surgindo a interatividade entre usuários por meio
de aplicações como fóruns de discussão e plataformas de comentários. Posteriormente,
o advento das redes sociais.
Atualmente, observa-se o crescimento de serviços de streaming e aplicações
voltadas para Internet das Coisas (IoT), além do surgimento de aplicativos em dispositivos
móveis que facilitam a produção, o consumo e o compartilhamento de conteúdo em áudio
e vídeo.
Diante do atual perfil de uso da Internet, a utilização da CDN tende a tornar-se
obrigatória no desenho de arquiteturas para plataformas de distribuição de conteúdo, pois
como é possível concluir com base nos estudos supracitados, trata-se de uma
infraestrutura que reduz o tempo de resposta ao conteúdo e aumenta a escalabilidade
das plataformas.

2.1.2 Tipos de arquiteturas de CDN
A instalação de uma de estrutura de CDN pode seguir dois modelos: dedicado ou
compartilhado.
•

CDN compartilhada: tipo de infraestrutura com objetivos genéricos,
voltada para o compartilhamento de conteúdo para WEB por meio dos
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protocolos HTTP e FTP, sendo esse tipo de infraestrutura voltado para
conteúdos populares e com larga audiência;
•

CDN dedicada: tipo de infraestrutura com objetivos específicos, utilizada
para atender empresas ou um produto único. Devido ao seu caráter
específico, essa infraestrutura tem o seu funcionamento sob fortes
restrições de uso.

2.1.3 Melhor performance
Para Held, utilizar uma CDN significa buscar um melhor desempenho. Para
algumas plataformas de conteúdo é crucial alcançar o seu mercado e aumentar a sua
fatia de mercado agregando novos usuários (HELD, 2010). A baixa disponibilidade da
plataforma e a latência de redes são fatores que podem degradar o serviço e fazer com
que os clientes migrem para um outro lugar.
A baixa performance possui um importante viés econômico a ser observado, pois
pode influenciar negativamente a imagem de uma plataforma junto aos usuários. O baixo
desempenho de uma plataforma afeta a credibilidade do produto e consequentemente
cria a descrença em torno de sua capacidade de operação. Já o bom desempenho leva
à fidelização ao produto, assim como eleva sua atratividade e por conseguinte, seu valor
de mercado.

2.1.4 CDN como serviço
Apesar de possuírem uma arquitetura considerada madura com mais de vinte anos
de mercado e amplamente estudada no meio acadêmico, as CDN seguem incorporando
novos elementos computacionais. A computação em nuvem por exemplo, traz o conceito
de infraestruturas elásticas, isto é, baseando-se em controles por meio de software ou em
conjunto de regras preestabelecidos, onde é possível expandir e reduzir a capacidade
computacional de uma infraestrutura conforme a demanda.
Uma estrutura de CDN gerida por um software que permita sua expansão e
redução de recursos computacionais baseada na demanda é chamada de Content
Delivery Network as a Service (CDNaaS).
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Os autores Dudouet et. al. (2014), apresentam em seu artigo uma proposta de
CDNaaS para atender um nicho de usuários, clientes de uma operadora de celular.
Apesar de afirmarem que este não é um conceito novo, ainda assim é pouco explorado
em estudos científicos. Os autores compartilham suas experiências no desenvolvimento
de um software chamado Mobile Cloud Network (MCN) descrito como o conjunto de
software que compõe o trabalho. Nesse artigo é descrita a criação de uma estrutura de
CDNaaS baseada em uma ferramenta criada por eles, a MCN, que por meio de uma
interface de programação de aplicação API, permite construir e gerenciar uma
infraestrutura (DUDOUET et al., 2014).
Embora este trabalho não tenha a intenção de utilizar o MCN como ferramenta de
apoio, é importante ressaltar o destaque que os autores dão às funcionalidades mínimas
necessárias em uma proposta de arquitetura de CDNaaS. São elas:
• Possuir um fluxo de provisionamento e orquestração de estruturas elásticas;
• Monitoramento em tempo real de recursos computacionais;
• Seleção de melhor ponto para servir conteúdo e gestão de política de cache de
dados.
No desenvolvimento do MCN, utilizou-se uma ferramenta de gerenciamento de
infraestrutura em nuvem privada chamada OpenStack 4 . Os autores desenvolvem um
trabalho circunscrito ao atendimento de um público específico, destaca-se, porém, que é
possível ter um gerenciamento de ambiente acessível às empresas, quando comparado
com infraestruturas globais que requerem um grande contingente de mão de obra.

2.1.5 Infraestrutura de CDN virtuais
O mercado de CDN apresenta um crescimento em termos de qualidade e
quantidade de tráfego. Em 2012, de 35% a 45% do tráfego web passou por uma CDN
comercial (WOO et al., 2014). Para atender às demandas de tráfego, as empresas de
CDN necessitam de infraestruturas cada vez maiores e melhores distribuídas e instaladas
em data centers. Tamanho crescimento faz com que as infraestruturas fiquem mais
complexas e menos dinâmicas para atender os novos serviços.

4

Open Stack é um software livre responsável por prover uma plataforma gerenciamento e de
virtualização de ambientes computacionais.
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Os autores reconhecem que o crescimento traz limitações, e acreditam que uma
estrutura de vCDN, gerenciada por meio de interfaces de programação, seja o caminho
para ter mais agilidade em instalação para expandir e criar estruturas. Uma infraestrutura
virtual pode ser provisionada sob demanda em uma nuvem pública (Idem).
Do ponto vista dos ISPs, pode-se explorar uma CDN comercial ao oferecerem a
possibilidade de locação de infraestruturas de vCDN por um período. Embora não seja o
objetivo deste trabalho apresentar modelos de negócios, esse é um aspecto apontado
por Frangoudis et al. (2016). Ainda segundo os autores, o processo de distribuição de
conteúdo é composto por atores que comumente atuam em conflito de objetivos, são eles:
provedores de serviços OTT, provedor de trânsito IP e provedores de CDN (Idem).
O conteúdo é distribuído e cria um fluxo bidirecional entre produtor e clientes. Essa
cadeia funciona em grande interdependência, porém, segundo os autores, tal modelo de
funcionamento deixa os ISPs vulneráveis a demandas não programadas e a processos
lentos de expansão da infraestrutura. Os autores assinalam ainda uma oportunidade
comercial pouco explorada pelos ISP, pois seria possível aproveitar-se de sua localização
geográfica mais próxima do usuário final, e oferecer infraestruturas geridas por APIs
construídas dinamicamente funcionando em conjunto com outras estruturas de CDNs
(Idem).
Para conseguir agilidade na construção e na expansão das infraestruturas de
servidores espelhos, a tecnologia de virtualização funcionando em um ambiente de
nuvem privada pode trazer para um ISP a velocidade e flexibilidade necessárias, além de
reduzir as chances de ficarem expostos a demandas inesperadas, bem como de poder
oferecer um serviço de vCDN por alocação de um tempo estimado. Frangoudis et. al.,
2016, fazem uma proposta de estrutura de computação em nuvem privada, baseada em
OpenStack para gerenciar uma vCDN, instalada dentro de uma operadora de
telecomunicações (Idem).

2.2 Virtualização de recursos computacionais
O termo Virtualização é utilizado para descrever abstrações que emulam, por meio
de software, funcionalidades contidas em hardware (VMWARE, 2007). Com a
virtualização, cria-se uma camada posicionada entre o hardware e o sistema operacional,
fazendo com que o software se comporte como um hardware, resultando em uma mesma
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máquina física, com a execução simultânea de múltiplas instâncias funcionando
isoladamente entre si.
As técnicas de virtualização visam a exploração da capacidade máxima do
hardware objetivando a redução de desperdício de recursos ao proporcionar ganho de
escala. Ao falar em virtualização computacional, podemos dividi-la nos seguintes tipos:
virtualização completa, para-virtualização e virtualização em nível de sistema operacional
(COSTACHE et al., 2014).
2.2.1 Modelo de virtualização completa com tradução de binário

Figura 4 - Camadas do modelo de virtualização completa

Fonte: Adaptado e traduzido pelo autor do original VMware (2007)

Essa técnica fornece uma camada de software posicionada entre o equipamento
físico e a máquina virtual. Essa camada é denominada Virtual Machine Manager (VMM).
A Figura 4 apresenta as camadas do modelo de virtualização completa com tradução de
binário. A camada de VMM é responsável por interceptar, traduzir e virtualizar certas
instruções, com novas sequências de instruções no hardware virtual, sem a necessidade
de modificações na camada da aplicação do usuário.
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2.2.2 Modelo de Para-Virtualização

Figura 5 - Modelo de para-virtualização

Execução da aplicação

Chamadas de sistema falam
diretamente com hypervisor

Fonte: Adaptado e traduzido pelo autor, original de Vmware (2007)

A Figura 5 um modelo de virtualização que requer interferência nos sistemas
virtualizados, sendo necessário a realização de alterações em parâmetros de kernel e
instalação de pacotes software com drivers específicos para que seja estabelecida a
comunicação entre o sistema operacional da máquina virtualizada e o hypervisor.

2.2.3 Virtualização no nível de sistema operacional
Nesse modelo observa-se a ausência de uma camada extra para realizar o
trabalho de um hypervisor. Essa técnica virtualiza os servidores no sistema operacional
como parte do próprio sistema, conforme destacam Costache et. al. (2014).
Dentro do universo de software livre, o Linux Containers (LXC) é o método
responsável por executar múltiplas e isoladas instâncias de sistemas Linux em um mesmo
sistema operacional, ou ambiente virtual. O isolamento e o desempenho das instâncias
são promovidos pelo kernel do Linux. Tal isolamento faz com que cada container tenha

29

seu ambiente de funcionamento isolado de dependências do sistema operacional
hospedeiro ou de qualquer outra instância de container em funcionamento.
A técnica de virtualização no nível de sistema operacional requer uma quantidade
menor de recursos computacionais para executar múltiplas instâncias de contêineres.
Cada instância de container necessita de aproximadamente 5MB. Ao utilizar um menor
tempo de provisionamento por instância, a forma de criar e remover instâncias é
simplificada (CZIVA et al., 2015).

Figura 6 - Camadas da virtualização no nível de sistema operacional

Fonte: Traduzido pelo autor, original de Li et al. (2017)

A utilização de virtualização baseada em contêineres permite alterar e modificar
configurações de aplicações sem a necessidade de fazer modificações no sistema
operacional hospedeiro. Assim, é possível ter um mesmo container sendo executado em
diferentes sistemas de virtualização e em múltiplas plataformas com a mesma
configuração. Explorar essa característica é um dos objetivos deste trabalho, e acreditase ser um diferencial em relação aos trabalhos pesquisados até o momento, pois esses
utilizam tecnologias de virtualização baseadas em virtualização completa, ou seja,
utilizando máquinas virtuais. Na Figura 6 são apresentadas as camadas envolvidas na
técnica de virtualização em nível de sistema operacional.
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2.2.3 Gerenciamento de conjunto de contêineres
Por sistema de gerenciamento de conjunto de contêineres entende-se uma
ferramenta capaz de lidar com a orquestração de um ambiente, executando rotinas préprogramadas, gestão de recursos e distribuição de recursos computacionais em caso de
sobrecarga do sistema.
Com a necessidade de explorar o uso da virtualização baseada em contêineres,
Verma et. al. 2015 apresentam uma plataforma chamada Borg, desenvolvida como
projeto interno do Google e que posteriormente tornou-se um software open source
rebatizado de Kubernetes (VERMA et al., 2015).
Essa plataforma foi desenvolvida e utilizada como ferramenta interna para gestão
de infraestrutura na Google. Ela tem a capacidade de gerenciar uma grande quantidade
de aplicações distribuídas entre diferentes grupos de máquinas, executados em
diferentes máquinas físicas que estão instaladas em diferentes estruturas físicas
espalhadas geograficamente. Segundo os autores, o Kubernetes possui uma arquitetura
construída baseada nos anos de aprendizagem acumulados pela empresa ao dar suporte
a sistemas distribuídos, para atender níveis de desempenho, escalabilidade e
redundância condizentes com a grande quantidade de usuários atendidos por essa
empresa.
Em consonância com o trabalho de Jambunathan e Kalpana (2016) que
apresentam o Kubernetes como uma ferramenta de gerenciamento de ambientes, que
em conjunto com o Docker na gestão de uma infraestrutura, este trabalho realiza estudo
de uma vCDN em execução em grupo de máquinas orquestrado pelo Kubernetes,
utilizando uma tecnologia de virtualização baseada em contêineres.
Com a utilização do Kubernetes é possível realizar ciclos completos de gestão de
infraestruturas e aplicações, além de conseguir gerenciar conjuntos de clusters. O
Kubernetes dispõe de características técnicas que possibilitam fazer a expansão e a
redução de capacidade computacional de um determinado cluster (técnica de autoscaling), o balanceamento de carga e gerenciamento de ambientes baseados em
contêineres.
Além das características técnicas já citadas, o Kubernetes possui a capacidade de
realizar a orquestração da infraestrutura, de adicionar ou remover novos nós de trabalho,
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e de monitoração em tempo real. Estas são características que se alinham àquelas
expostas por Dudouet et. al. (2014) ao definirem os objetivos de uma CDNaaS.
Nesse

sentido,

o Kubernetes é uma ferramenta

fundamental para o

desenvolvimento deste trabalho. Os elementos que compõem a arquitetura dessa
plataforma proporcionam funcionalidades para gestão de ambientes separando por
grupos de aplicações ou para uma aplicação individualmente.
A Figura 7 apresenta os componentes que compõem a arquitetura do gerenciador
de grupo Kubernetes. Dentro da arquitetura são encontrados dois componentes que
exercem funções primordiais para o seu funcionamento: o Nó Mestre também
representado por Master node, e o segundo é o Nó de Trabalho também representado
por Worker node (Baier, 2015).
O Nó Mestre ou Master node é o cérebro do conjunto, sendo responsável pelo
gerenciamento do cluster. Nele estão as APIs de controle do cluster, sendo executado
pelo serviço conhecido como API Server. O Nó Mestre possui ainda dois outros
componentes, o Agendador de tarefas ou Scheduler, e o banco de dados Etcd.
O Agendador de tarefas ou Scheduler é responsável pela criação de novos
conjuntos de contêineres dentro dos nós de trabalho, realizando a distribuição de carga
de trabalho no cluster, além de ter a função de gerenciar todos os níveis de operações do
cluster, atualizando e monitorando os nós em execução.
O Etcd é um banco de dados distribuído. Ele trabalha com um modelo de dados
no formato chave-valor e possui uma instância em execução em cada máquina do cluster.
Ele é responsável por armazenar e tornar disponível as configurações do cluster para
cada elemento membro desse conjunto.
O segundo componente a ser destacado na arquitetura do Kubernetes é o Nó de
Trabalho, nele encontra-se os serviços responsáveis pela comunicação de rede entre
contêineres, gerenciamento da comunicação com Nó Mestre e distribuição de recursos
computacionais dentro dos contêineres, conforme os comandos recebidos e oriundos do
Agendador de Tarefas. Esse componente executa outros serviços, listados a seguir:
•

Docker: é um sistema de APIs que provê virtualização em nível de sistema
operacional, sendo executado dentro de cada Nó de Trabalho. Suas
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responsabilidades são a gestão das imagens dos sistemas e a execução e
parada dos contêineres dentro de cada Nó;
•

Kubelet: interage com o API Server enviando dados e métricas do
comportamento das aplicações que estão em execução nos Nós. Esse
componente ainda interage com o Agendador de Tarefas sempre que lhe é
solicitado;

•

Kube-Proxy: atua como direcionador de tráfego de rede e balanceador de
carga para as aplicações que estão em execução, atuando ainda no
roteamento de pacotes TCP e UDP;

•

Kubectl: interface de linha de comando responsável por comunicar-se com
o API Server.

Figura 7 - Arquitetura interna do Kubernetes

Fonte: Traduzida pelo autor e adaptada de Baier (2015)
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2.3 Infraestruturas de computação em nuvem
Os recursos da computação em nuvem tornaram mais acessível o uso de sistemas
distribuídos, que compartilham recursos computacionais virtuais disponibilizados por
meio de serviços oferecidos pelos provedores de nuvens públicas. As técnicas de
virtualização permitem que as aplicações tenham acesso a enormes capacidades
computacionais e espaço para armazenamento de dados sem passar por processos
logísticos implícitos em um trâmite de compra, recebimento de equipamentos e instalação
em ambiente de data center.
Em seu livro Cloud as a Service, Castro-Leon e Harmon (2016b), afirmam que uma
infraestrutura de nuvem se baseia em princípios de projetos que precisam contemplar a
seguinte definição:
A computação em nuvem é um modelo para proporcionar acesso de rede
onipresente e conveniente sob demanda a um conjunto compartilhado de
recursos de computação por exemplo: redes, servidores, armazenamento,
aplicativos e serviços podendo ser provisionado e disponibilizado
rapidamente com o mínimo esforço e interação com o provedor de
serviços (Castro-Leon & Harmon, 2016).5

Ainda segundo os autores, as seguintes características são essenciais para uma
infraestrutura de computação em nuvem, as seguintes características:
•

Sob demanda: proporcionar acesso a servidores, dispositivos de redes e
equipamentos de armazenamento sem a necessidade de solicitação ou
intervenção humana;

•

Capilaridade de rede: o provedor deve proporcionar acesso à rede em
diferentes localidades por meio de interfaces tidas como padrões de
mercado;

•

Elasticidade: os recursos computacionais devem proporcionar uma rápida
expansão de uma determinada infraestrutura para que contemple as
características de projetos;

•

Compartilhamento de recursos: provedores de serviços gerenciam o
compartilhamento de recursos computacionais entre vários clientes,

5

Trecho traduzido do inglês pelo autor.
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atribuindo e restringindo recursos dinamicamente baseado em um modelo
de gestão chamado de multitenant 6;
Monitoração: todos os recursos computacionais devem ser monitorados e
contabilizados para que o usuário tenha conhecimento dos recursos que está utilizando.
Atualmente existem muitos formatos de utilização de computação em nuvem,
entretanto, os modelos de utilização partem das seguintes opções:
•

Infraestrutura como serviço ou representado por Infraestructure as a Service
(IaaS). Nesse modelo de serviços é oferecido ao cliente fundamentalmente
capacidade

computacional,

componentes

de

redes

e

capacidade

de

armazenamento para serem utilizados da forma mais específica e adequada às
suas necessidades, podendo ter sob controle vários elementos da sua
infraestrutura;
•

Plataforma como serviço representado por Plataform as a Service (PaaS). Nesse
modelo de funcionamento os provedores de serviços oferecem capacidade
computacional, elementos de redes e armazenamento dos dados. Os clientes
ganham a liberdade de implantar, executar e gerenciar seus sistemas sem a
manipulação de micro configurações dos elementos da infraestrutura;

•

Software como serviço representado por Software as a Service (SaaS). Nesse
modelo de serviço, os usuários não têm contato algum com os elementos da
infraestrutura. O usuário acessa um navegador de páginas para obter acesso à
interface de gerenciamento.
Embora os modelos de IaaS, PaaS e SaaS sejam os mais difundidos, é possível

que hajam combinações e variações com outros modelos mais específicos. A Figura 8
demonstra os diferentes níveis de suporte obtidos ao escolher cada modelo de serviço
em comparação com o modelo de nuvem privada.

6

Multitenant: Expressão inglesa utilizada para explicitar que no ambiente de computação em
nuvem a infraestrutura é compartilhada com múltiplos usuários ao mesmo tempo.
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Figura 8 - Níveis de suporte entre os modelos de serviços de nuvem

Fonte: Adaptado e traduzido pelo autor original de Edwin Schouten (2014)

Os modelos de utilização de computação em nuvens já citados se combinam com
diferentes modelos de implantação de infraestruturas que podem variar conforme a
localidade física e lógica. Projetos de infraestruturas de nuvem podem ter especificações,
limitações e finalidades de diferentes ordens. Essas restrições caracterizam as
infraestruturas da seguinte forma:
•

Nuvem pública: os serviços e componentes estão disponíveis para uso público em
geral, os serviços podem ser criados e gerenciado por qualquer pessoa ou
entidade;

•

Nuvem privada: estrutura gerenciada por uma entidade única com a finalidade de
servir somente a um público restrito e designado pela entidade proprietária desses
recursos. Os recursos computacionais são operados e gerenciados por equipes
definidas pela entidade proprietária;

•

Nuvem comunitária: é estrutura fechada ao público em geral, construída por um
grupo de entidades que possuem objetivos comuns, podendo ser comercial,
educacional ou governamental. Essas entidades unem esforços ao fazerem um
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investimento menor ao montarem estrutura comum ao grupo e se beneficiam do
compartilhamento dos recursos;

•

Nuvem híbrida: estrutura que funciona em conjunto com uma ou mais estruturas
de nuvem que podem ser compostas por nuvens públicas ou privadas. Observase um crescimento de nuvens híbridas para suprir necessidades sazonais ou
compor uma capacidade computacional não prevista nas nuvens privadas. Dessa
forma, os responsáveis por essas estruturas conseguem suprir uma falta de
capacidade local com uma estrutura fora da sua rede, sendo esta técnica chamada
de cloud bursting (Clemente-Castelló, Nicolae, Mayo, Fernández, & Rafique,
2016). A Figura 9 apresenta alguns tipos de serviços e modelos de instalação de
nuvens.
Figura 9 - Modelo de serviços e instalação de infraestruturas

Fonte: Traduzido pelo autor e adaptado de Castro-Leon & Harmon (2016a)
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2.3.1 Infraestruturas como serviço
Os usuários dos serviços de infraestruturas em nuvem, podem provisionar recursos
computacionais com base nas suas necessidades de projetos.
Para executar tarefas como construir, implantar e gerenciar um ambiente de
computação em nuvem, deve-se interagir com as APIs fornecidas pelos provedores de
tal forma que se possa reservar e retornar recursos. O consumidor não deve limitar-se a
um conjunto específico de servidores, pois o provedor de serviços de nuvem é o
responsável por fornecer recursos suficientes para satisfazer as necessidades deste
consumidor. Com a máxima de que o usuário controla a reserva de recursos e devolução
dos mesmos, chega-se ao ponto em que o consumidor é então, responsável pela gestão
e controle da sua infraestrutura.
O provisionamento de recursos computacionais sob demanda é um dos recursos
mais desejados de uma nuvem, pois elimina a necessidade de planejamento de
crescimento futuro e evita a perda de clientes quando as demandas de tráfego de curto
prazo são maiores do que o esperado. O pagamento por uso reduz os custos iniciais
desnecessários que, de outra forma, uma empresa teria que fazer para comprar e instalar
recursos que precisariam atender ou exceder a demanda esperada. Ao contrário do
modelo tradicional, a computação em nuvem ajuda o consumidor a evitar os custos dos
recursos subutilizados.

2.3.2 Infraestruturas elásticas e escalabilidade
As demandas por utilização de recursos de computação podem aumentar ou
diminuir de forma inesperada. Em períodos festivos ou em grandes eventos comercias,
observa-se a variação de demandas por capacidade computacional baseada em
sazonalidade, chamada de Elasticidade. Segundo , a elasticidade é uma propriedade
desejada para serviços que possuem habilidade de lidar com um súbito aumento de
utilização sem sofrer uma degradação relevante na qualidade do serviço prestado. A
elasticidade de uma infraestrutura permite Escalabilidade.
A Escalabilidade assegura que recursos possam ser incrementados aos
componentes em funcionamento, ou mesmo a adição de novos componentes
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proporcionais ao volume de carga que a infraestrutura está recebendo. Em seu artigo
explicam dois processos chave para garantir o funcionamento da escalabilidade:
•

Escalabilidade horizontal ou scaling out: processo que garante a adição de
novos módulos computacionais ou instâncias de máquinas virtuais
semelhantes aos módulos que já estão em funcionamento em uma
infraestrutura;

•

Escalabilidade vertical ou scaling up: processo de atualizações de
componentes que incrementam a quantidade de CPU, memórias, interface
de redes e espaço de armazenamento, transformando componentes de
pouca capacidade em elementos de maior poder de processamento por
meio das atualizações.

Para Falatah & Batarfi (2014), a escalabilidade é uma das maiores vantagens ao
se utilizar uma infraestrutura em nuvem. Os autores ressaltam também a importância de
se atentar ao seguinte ponto em uma infraestrutura em nuvem sem o qual a estabilidade
pode ser comprometida: infraestruturas que oferecem serviços de IaaS devem oferecer
mecanismos de gestão possibilitando adição e remoção de máquinas virtuais. Os
provedores de serviços devem fornecer maneiras automáticas para o gerenciamento e
manipulação dos recursos por meio de API, dando aos usuários a liberdade de configurar
e monitorar todos os pontos da infraestrutura.

2.4 Trabalhos relacionados

Este trabalho busca ser construído em diálogo com publicações recentes
referentes ao tema central de sua proposta. Entretanto, ao longo do processo de
pesquisa, alguns trabalhos tornaram-se mais centrais pois exploraram a fundo os temas
relacionados a vCDN. Os artigos mais relevantes para este trabalho estão apresentados
na Tabela 1.
Como eixo principal de sustentação para a proposta deste trabalho, destaca-se o
estudo de Frangoudis et al. (2016). Nesse artigo, os autores descrevem problemas
enfrentados por operadoras de redes que ficam vulneráveis ao estarem sujeitas a tráfegos
dinâmicos provenientes de uma demanda inesperada. Ao propor uma abordagem para
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esse problema, eles sugerem a utilização de uma vCDN combinando as tecnologias de
virtualização e Networking Functions Virtualization (NFV)7.
Os trabalhos de Dudouet et al. (2014) e Frangoudis et al. (2016) se assemelham
ao proporem a construção de uma infraestrutura de CDN nas dependências de uma
operadora de telefonia. Os trabalhos apresentam uma arquitetura que utiliza Open Stack
como gerenciador de infraestrutura de máquinas virtuais, localizadas em uma rede interna
da operadora, em uma camada acima do hardware. A diferença das infraestruturas
criadas pelos autores se refere aos softwares desenvolvidos por eles em seus diferentes
objetivos.
Os trabalhos de Czivia et. al. (2015) e Jambunathan e Kalpana (2016) apostam em
um mesmo modelo de virtualização baseado em contêineres. No entanto. Czivia et. at.
(2015) elaboram seu trabalho em três diferentes nuvens públicas e realizaram testes de
latência e taxa de transferência, enquanto Jambunathan e Kalpana (2016) desenvolvem
uma pesquisa voltada para aplicações multi cloud utilizando um grupo de máquinas
geridos pelo software Kubernetes.
Ao longo da pesquisa realizada para este trabalho, percebeu-se um aumento na
relevância de temas de virtualização baseadas em contêineres utilizando o software
Kubernetes como gestor de infraestruturas. Esse modelo de infraestrutura se contrapõe
a gestores de infraestruturas como Open Stack, além de possibilitar a integração de
nuvens públicas com nuvens privadas, conforme a proposta de Jambunathan e Kalpana
(2016).
Neste trabalho explora-se os estudos de Dudouet et al. (2014) e Frangoudis et al.
(2016) quando tratam dos temas relacionados a CDNaaS e vCDN funcionando em
conjunto com as tecnologias de virtualização. Ao mesmo tempo, acredita-se que o
diferencial deste trabalho em relação aos empreendidos pelos autores, seja a proposta
de estudo que utiliza modelo de virtualização baseado em contêineres e infraestruturas
multi clouds, esses temas vêm ganhando relevância nos últimos anos, assim sustentado
nos trabalhos de Czivia et. al. (2015) e Jambunathan e Kalpana (2016).

7

Apesar de não explorarmos o conceito de NFV neste trabalho, sua importância para empresas
de telecomunicações é abordada por Dudouet et. al. (2014) e Frangoudis et. al. (2016).
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Tabela 1 - Trabalhos relacionados
Aspectos
Autores

CDN

Dudouet et al. (2014)
Frangoudis et al. (2016)
Czivia,Jouet,White, & Pezaros, 2015
Jambunathan e Kalpana (2016)
Trabalho proposto

X

vCDN/CDNaaS Virtualização com NFV/ Infraestrutura com
Modelos de
Containers
SDN
OpenStack
negócios em nuvem

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

Nuvem
Privada

Nuvem
Pública

Infraestrutura
com Kubernetes

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Fonte: Elaborado pelo autor

2.5 Síntese da seção

Nesse capítulo foram apresentados diferentes estudos que compõem a base deste
trabalho. Os conceitos de vCDN e virtualização foram explorados.
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3 ESPECIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO

Este trabalho traz uma proposta de experimento de comparação entre duas
infraestruturas de CDN como serviço. Para isso, segue-se um modelo de experimentação
definido por Molinari (2003).
A subseção 3.1 traz a lista dos componentes que constituem o ambiente de testes
e descreve as ferramentas utilizadas para a construção das infraestruturas e a sua
integração com o ambiente de monitoração. A subseção 3.2 apresenta o método
experimental seguido para a condução das atividades de teste, métricas selecionadas e
planos de testes.

3.1 Componentes do ambiente de simulação
Os cenários propostos para a realização dos experimentos deste trabalho são
compostos pelos seguintes elementos:
•

Estação cliente - notebook Dell, processador Intel (R) Core (TM) i5-6300U
CPU @ 2.40GHz, 2501 Mhz, 2 Core(s), 4 Logical Processor(s), 16GB RAM,
1Tera HD, configurado com Windows, realizando as funções ponto de
partida para gestão de configuração dos componentes, realiza disparo de
comandos e gestão de versionamento dos scripts de testes;

•

Infraestrutura de CDN baseada em máquinas virtuais - a Figura 10
apresenta o diagrama da infraestrutura construída para os testes. Sua
configuração mínima é composta por três máquinas virtuais da Amazon Web
Services (AWS) do tipo T2.small, com processador Intel Xeon, CPU E5-2676
v3, 2.40GHz com 1Gb de RAM de memória, atuando com função de servidor
de conteúdo. Um balanceador de cargas que distribui o tráfego de
requisições Hypertext Transfer Protocol (HTTP) utilizando a lógica de
distribuição de carga rond robin8;

8

Rond robin: Técnica de distribuição de cargas entre múltiplos equipamentos que desempenham
uma mesma funcionalidade (Alam, Thayananthan, & Katib, 2016).
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Figura 10 - Diagrama de infraestrutura de CDN baseada em máquinas virtuais

Fonte: Elaborado pelo autor

•

Infraestrutura de CDN baseada em contêineres: detalhada na Figura 11,
vê-se o diagrama da arquitetura da infraestrutura construída para os testes.
Esse grupo de máquinas regido pelo Kubernetes sua configuração mínima
composta por três máquinas virtuais da AWS do tipo T2.small, com
processador Intel Xeon CPU E5-2676 v3, 2.40GHz com 1Gb de RAM de
memória, atuando com função de servidor de conteúdo e Nó de Trabalho do
grupo, também denominado de nodes. Uma máquina virtual da AWS do tipo
T2.micro, com processador Intel Xeon CPU E5-2676 v3, 2.40GHz com 1Gb
de RAM de memória, atuando com função de Nó Mestre e denominado de
Kubernetes master.
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Figura 11 - Diagrama de infraestrutura de CDN baseada em Contêineres

Fonte: Elaborado pelo autor

•

Gerador de tráfego - Uma máquina virtual da AWS do tipo T2.2xlarge,
executando o sistema operacional Linux, com processador Intel Xeon CPU
E5-2676 v3, 2.40GHz com 25GB de RAM de memória, atuando na função
de gerador de tráfego HTTP e simulando usuários.

Na Tabela 2 é possível encontrar o resumo dos recursos mínimos necessários para
a realização deste trabalho, nela constam as especificações dos ambientes de testes,
especificação dos equipamentos utilizados e versões de software utilizado.
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Tabela 2 - Relação dos recursos necessários
Quantidade

Recurso Versão de Software

1

Laptop
Dell

Windows 10

3

Servidor

Ubuntu 16.04 LTS

1

Servidor

Ubuntu 16.04 LTS

3

Servidor

Ubuntu 16.04 LTS

1

Servidor

Ubuntu 16.04 LTS

Especificação

Função

Processador Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU
Gestão de configuração dos
@ 2.40GHz, 2501 Mhz, 2 Core(s), 4 Logical
componentes testes.
Processor(s), 16GB RAM,1T HD
Intel Xeon CPU E5-2676 v3, 2.40GHz com 1Gb
Nó de trabalho do grupo
de RAM
Kubertenes
Intel Xeon CPU E5-2676 v3, 2.40GHz com 1Gb
de RAM

Nó Mestre do grupo
Kubertenes

Intel Xeon CPU E5-2676 v3, 2.40GHz com 1Gb Servidor de conteúdo web
de RAM
infra VM
Intel Xeon CPU E5-2676 v3, 2.40GHz com
Gerador de tráfego de testes
64GB de RAM

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a criação e configuração dos ambientes de teste e para configuração da
infraestrutura foram desenvolvidos scripts de configuração estando estes disponíveis no
Anexo 2 e no repositório Git.

3.2 Metodologia de trabalho
A metodologia utilizada neste trabalho é apresentada por Molinari (2003) para
testes de caixa preta. Os testes deste trabalho objetivam apresentar uma conformidade
ou não conformidade com os requisitos de uma CDN como serviço.
Segundo Molinari, “o teste de caixa-preta tende a ser aplicado durante as etapas
finais das atividades de teste” com objetivo de verificar a eficiência de um componente,
sendo necessário que o software ou infraestrutura esteja construído para a realização
desses testes. Na realização dos testes de caixa preta ou testes funcionais, como também
são denominados, não se faz necessário conhecer a aplicação alvo do teste, tampouco é
preciso conhecer os componentes ou lógicas internas de uma aplicação, bastando apenas
conhecer do ponto de vista de um usuário da aplicação, os tipos de saídas esperadas
para um conjunto determinado de entradas. Na Figura 12 é possível visualizar a
representação dessa perspectiva.
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Figura 12 - Representação de testes de caixa preta

Fonte: Adaptado de Molinari (2003).

A metodologia de Molinari é composta por cinco fases como mostra o diagrama da
Figura 13.
Figura 13 - Fases de testes

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Molinari (Idem)

Fase 1 – Planejamento e planos de testes
Conforme a metodologia de Molinari, o planejamento de testes engloba o processo
em si na definição dos objetivos do teste, na elaboração da estratégia de testes, na
criação do plano de teste e por fim, na concatenação desses elementos nas fases
seguintes (MOLINARI, 2003).
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Ainda segundo Molinari os planos de testes são: o artefato principal e o fruto da
fase de planejamento. O plano de testes deve apresentar o planejamento dos testes a
serem realizados, incluindo detalhamento de estágios e tipos de testes previstos que
garantem

a

conformidade

do

produto

com

os

requisitos

identificados

e,

consequentemente, a aceitação do cliente (Idem). O Anexo 1 traz um modelo de plano
de teste utilizado neste trabalho.
Neste trabalho, o objetivo é comparar o desempenho de duas infraestruturas de
CDN. Ambas estão fornecendo o mesmo conteúdo, entretanto, elas diferem em seus
mecanismos internos de auto expansão. Como parâmetros, serão analisadas as métricas
de tempo de respostas, utilização de CPU e tempo de auto expansão da infraestrutura.

Fase 2 – Requerimentos de testes
Os requerimentos de testes consistem na apresentação das especificações
mínimas que os ambientes de testes devem disponibilizar para a realização dos testes,
assim como todas as ferramentas utilizadas e desenvolvidas para a realização destas
atividades.
Neste trabalho a definição de pré-requisitos conta com a disponibilidade de ter as
duas plataformas ligadas e em execução, sendo capazes de disponibilizar o serviço Nginx
com suporte ao protocolo HTTP e apresentando as páginas de testes definidas como
alvos para as baterias de testes nas duas infraestruturas. Este trabalho utilizou-se da
infraestrutura de nuvem pública da AWS para a criação dos dois ambientes de testes.
Além da disponibilidade dos ambientes para a execução dos testes, são
necessários os seguintes componentes e aplicações a serem instaladas:
•

AWS 9 - Provedor de infraestruturas de nuvem públicas que provê uma
plataforma de serviços do tipo IaaS. Possui abrangência mundial e grande
capacidade de processamento, disponibiliza acesso aos seus serviços por
meio de APIs de comunicação ou por meio de uma interface web. As razões
de escolha desta ferramenta para compor o trabalho estão baseadas na
grande difusão da AWS como provedor de serviços para nuvens públicas e
a disponibilidade de vasta documentação das APIs;

9

A documentação sobre as APIs da AWS está disponível em https://aws.amazon.com/.
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Kops10 – Esta ferramenta faz parte do universo de ferramentas criadas para facilitar o
gerenciamento de um grupo de máquinas que executam o Kubernetes. Com ela eliminase a necessidade de memorizar inúmeras linhas de comandos e sub parâmetros que são
necessários para realizar a criação e a gestão de um ambiente de testes. Essa ferramenta
tem como característica principal o suporte à comunicação com as APIs da AWS, sendo
esse um critério decisivo de escolha;
•

Ansible11– Esta é uma ferramenta de código aberto, cuja finalidade principal
é gerir configurações e executar tarefas em sistemas operacionais,
possuindo vasta documentação de utilização. Neste trabalho a ferramenta
foi escolhida para garantir a consistência das configurações dos ambientes
de máquinas e execução de tarefas de testes;

•

Boto API-v3 12 - O Boto API versão 3.0 é um Software Development Kit
(SDK) para a AWS que permite aos desenvolvedores Python escrever
códigos para a criação de ambientes na nuvem, com larga documentação
disponível na Internet, essa ferramenta faz parte dos requisitos para a
realização deste trabalho;

•

Apache Jmeter 13 - Para aferir a capacidade e o comportamento dos
ambientes de testes, e verificar o tempo de resposta dos testes realizados,
é necessária a utilização de ferramentas que permitam a simulação do
comportamento de usuários utilizando as plataformas em cada cenário de
teste. Para os cenários deste estudo comparativo, a ferramenta Apache
JMeter foi utilizada devido à sua versatilidade e facilidade de uso. Foi
escolhida também por ser open source e estar disponível para utilização em
diversos sistemas operacionais;

•

New Relic - Os dispositivos estão instrumentados com a ferramenta New
Relic, que é uma ferramenta gerenciamento de performance para aplicação
também denominada de Application Performance Management (APM). Ela
realiza a monitoração de aplicações, sendouma ferramenta paga, porém, é
possível utilizá-la por um período de testes (limitado em trinta dias). Essa
ferramenta é composta por duas partes: um agente que é instalado no

10

Disponível em: https://github.com/kubernetes/kops.
Disponível em: https://www.ansible.com/resources/get-started.
12
Disponível em: https://boto3.readthedocs.io/en/latest/.
13
Disponível em: https://jmeter.apache.org/.
11
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sistema operacional onde a aplicação está emexecução. Este agente coleta
e envia dados para um concentrador de eventos da própria ferramenta; a
segunda parte é um console de monitoração, que consiste em uma
aplicação web hospedada no próprio sítio da empresa. Esta aplicação
recebe os logs e os dados que os agentes geram e os transformam em
séries históricas, com cada elemento monitorado criando os gráficos de
monitoração. O processo de instalação dessa ferramenta consiste na:
▪

Criação de uma conta no site da empresa New Relic: basta realizar
um cadastro simples e solicitar a criação uma chave válida por um
prazo de trinta dias;

▪

Fazer uma cópia do pacote de instalação do agente na versão de
sistema indicada pela página da ferramenta. Instalar o pacote no
sistema operacional desejado e configurar com a chave de
identificação;

▪

O último passo é iniciar o serviço do agente em todos os sistemas
instalados.

Fase 3 – Definição dos cenários de testes
Nessa fase é proposta a execução de três cenários de testes, diferenciando-se
apenas nas quantidades de usuários simultâneos que simulam o uso das plataformas.
A ferramenta Apache Jmeter listada nos pré-requisitos de testes, será utilizada na
criação dos cenários de testes, na execução dos testes e na coleta de métricas conforme
é listado na Tabela 3.

Tabela 3 - Métricas coletadas

Métricas
Samples
Average
Min
Max
Std. Dev
Error %
Throughput
Received KB/sec

Definição
Quantidade de amostras que foram solicitadas no plano de testes
Tempo médio, em milissegundos, de uma requisição
Tempo mínimo, em milissegundos, de uma requisição
Tempo máximo, em milissegundos, de uma requisição
O desvio padrão
Porcentagem de erros nas amostras executadas
É a medida da quantidade de requisições por unidade de tempo
Medida do volume de dados recebidos em kilobytes por segundo
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Sent KB/sec
Avg. Bytes

Medida do volume de dados enviados em kilobytes por segundo
Tamanho médio das respostas das amostras em bytes

Fonte: Elaborado pelo autor

Fase 4 – Execução de testes
Essa fase consiste em descrever os cenários de testes que serão realizados. O
objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre duas infraestruturas. Para
tanto, faz-se necessário a criação de dois ambientes de testes assumindo o papel de
objeto de testes, além de um terceiro ambiente para gerar, interpretar e executar os
planos de testes.
O gerador de testes executa os testes e gera dados estatísticos. Ao término da
bateria de teste criam-se os relatórios e gráficos de resultado. A Figura 14 ilustra como
se dará a interação entres os componentes de testes.

Figura 14 - Componentes de teste

Fonte: Elaborado pelo autor

Os testes estão divididos em seis etapas e em duas categorias diferentes: as
categorias Ambiente VM e Ambiente Container são testadas em três baterias diferentes.
Cada bateria respeita uma duração de dez minutos, sendo que cada uma delas são
testadas quantidades diferentes de usuários simulando a utilização das plataformas. As
realizações dos testes estão detalhadas na Tabela 4, iniciando-se pelo Ambiente VM com
a bateria BT-1-VM simulando mil usuários. Após a realização dessa bateria, ocorre a
geração dos gráficos de relatório, seguido pela a bateria de teste BT-2-VM e finalizando
os testes na bateria BT-3-VM.
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Tabela 4 - Programação dos testes por ambiente
Bateria de testes

Usuários
BT-1 VM
1000
BT-2 VM
5000
BT-3 VM
10000
BT-1 CT
1000
BT-2 CT
5000
BT-3 CT
10000
Fonte: Elaborado pelo autor

Duração (Min)
10
10
10
10
10
10

Infraestrutura
Ambiente VM
Ambiente VM
Ambiente VM
Ambiente Container
Ambiente Container
Ambiente Container

Os experimentos do Ambiente Container se iniciam com a bateria BT-1-CT na
execução dos testes e com a geração dos gráficos de resultado; em seguida, inicia-se a
bateria BT-2-CT e finalizam-se as avaliações desse ambiente com a bateria BT-3-CT.
Todo os planos de testes possuem uma duração máxima de dez minutos, tendo
também uma relação de inserção gradual de usuários até o quinto minuto, respeitando
regra:

Número de usuários
300

, na qual o número de usuários é dado pelo plano de testes e o

denominador 300 é a conversão de cinco minutos para segundos. A partir do minuto cinco
em diante, os testes seguem com a carga total de usuários já estipulada pelos planos de
testes.
Uma característica comum às duas plataformas é a métrica de auto escalonamento
estabelecida em 10% de utilização de CPU. É sabido que ambientes computacionais em
nuvem podem chegar a um desempenho maior que dez por cento, entretanto, este
trabalho busca analisar o comportamento das infraestruturas e não os seus limites
máximos de desempenho. Portanto, para esses testes, foi estabelecido no momento que
uma instância de máquina virtual ou container atingir a utilização de CPU em 10%, ativase automaticamente por meio da infraestrutura, o escalonamento do grupo de máquinas
e a expansão de seu conjunto limitado em no máximo seis instâncias ou réplicas.
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Fase 5 – Análises de resultados
Após a realização dos testes foi realizada uma verificação dos resultados obtidos
em cada bateria e realizada uma análise de cada uma delas, trazendo em seguida um
comparativo entre as métricas observadas nas duas categorias.

3.3 Síntese da Seção
Nessa seção foram apresentados e especificados os procedimentos práticos,
como forma de complementação à proposta de pesquisa. O método de Molinari (2003)
foi utilizado como modelo conduta dos estudos deste trabalho.
O capítulo seguinte descreve a execução dos testes de infraestrutura, de acordo
como foi descrita e realizada a análise de resultados.
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4 ESPECIFICAÇÃO DOS AMBIENTES DE TESTES

A realização dos experimentos de suporte, parte fundamental do trabalho, utiliza a
infraestrutura de provedor de nuvem pública do tipo IaaS.
Para construir os ambientes de testes é necessário a utilização das APIs dos
serviços, que são disponibilizados pelos provedores de serviços para a realização das
tarefas de configuração dos ambientes. Foi dada prioridade para a utilização de APIs na
concepção dos ambientes pela motivação de poder criar, alterar ou recriar os ambientes
de testes a qualquer momento.
Este capítulo descreve os procedimentos de criação dos ambientes de testes,
listando também os desafios encontrados durante o este processo. Na subseção 4.1 e
4.2 são explicitados os procedimentos de criação das plataformas de CDN. Na subseção
4.3 são expostas as configurações de sistema operacionais necessárias para fazer com
que o sistema gerador de testes suportasse a geração dos testes. Por fim, na subseção
4.4 serão feitas as considerações em relação às atividades realizadas.

4.1 Configuração da plataforma baseada em máquinas virtuais
Ao montar esse ambiente de teste almejou-se criar uma estrutura com no
mínimo dois e no máximo seis servidores virtuais, conectados em um load balancing
ou distribuidor de cargas. Dessa forma, a infraestrutura poderia torna-se apta a
receber requisições do gerador de cargas.
A construção desse ambiente foi feita com base na utilização do conjunto de
APIs denominado SDK Boto-3.0. Esse conjunto possibilita desenvolver aplicações em
Python e interagir com o provedor de infraestrutura. Por meio dessas APIs é possível
se conectar ao provedor de infraestrutura de nuvem pública e realizar a criação de
load balancing além de criação de máquinas virtuais. No Anexo 2 encontram-se os
scripts utilizados na criação desse ambiente e no repositório público está uma versão
disponível para utilização14.

14

Repositório de scripts e softwares desenvolvidos para a realização dos testes disponível em
https://github.com/leoml/mestrado2018/tree/master/infraestrutura.
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Para a parte de gestão de configuração do ambiente, instalação de pacotes de
software e configuração do sistema operacional para atender os requisitos do plano
de teste, foi utilizada a ferramenta Ansible. O uso dessa ferramenta permite criar e
reproduzir a construção do ambiente de testes por meio de scripts de automação.

Figura 15 – Diagrama do ambiente de testes para máquinas virtuais

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 15 traz um diagrama da infraestrutura de testes para os Ambientes VM,
onde constam os elementos chaves para a realização dessa bateria. A relação entre
os elementos e a realização dos testes, deu-se da seguinte forma:
1. Gerador de cargas: elemento que recebe os planos de testes, utiliza a
ferramenta Apache Jmeter para realizar os testes e a coleta de dados
estatísticos;
2. Distribuidor de cargas ou load balancing: responsável por receber as conexões
oriundas do gerador de cargas e distribuí-las entre as instâncias ativas;
3. Máquinas Virtuais ou instâncias: são responsáveis por hospedar o conteúdo e
responder às requisições solicitadas pelo gerador de testes;
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4. Grupo de auto escalonamento ou auto scaling group: Esse elemento é
responsável por associar o funcionamento de Distribuidor de carga e das
instâncias em funcionamento, sendo responsável por realizar o comportamento
elástico da infraestrutura, expandindo e reduzindo a quantidade de instâncias
no ambiente conforme a métrica estabelecida de 10% de utilização de CPU.

Na construção desse ambiente buscou-se automatizar a criação dos
componentes por meio da utilização de scripts baseados na linguagem de
programação Python, entretanto, para finalização do ambiente, foi necessário recorrer
à utilização da interface da AWS.

4.2 Configuração da plataforma baseada em contêineres

A construção desse ambiente tem como objetivo criar uma estrutura de
máquinas virtuais e instalar sobre elas um cluster Kubernetes. Esse conjunto opera
com uma das máquinas desempenhando o papel de Nó Mestre, enquanto outras tem
o papel de Nó de Trabalho.
A construção do ambiente foi feita com a utilização da ferramenta Kops que
forma o conjunto de APIs que auxilia na criação de um grupo de máquinas executando
o Kubernetes.
Para a construção desse ambiente se faz necessário a divisão em duas etapas:
uma para a criação e configuração do container, sendo esse o momento de preparo
de uma imagem do sistema com o conteúdo a ser servido para o usuário. Na segunda
parte, é realizada a configuração da aplicação dentro do cluster Kubernetes. Nessa
etapa são definidas as criações das portas de comunicação com o mundo exterior,
criação dos PODs da aplicação e definição do número de réplicas que estará
disponível dentro da infraestrutura. Estas duas etapas são detalhadas a seguir:

•

Criação e configuração do container:
•

Escolha da imagem de container a ser utilizada;
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•

Criação do arquivo de configuração container e construção da
imagem do sistema;

•

Disponibilizar a imagem construída para utilização dentro da
infraestrutura do Kubernetes.

•

Configuração da aplicação dentro do cluster Kubernetes:
•

Criação do arquivo que especifica a imagem de sistema a ser
utilizada;

•

Criação do arquivo que define a configuração e política de
replicação dos PODs;

•

Criação do serviço que expõe a aplicação para o mundo exterior,
realiza distribuição de carga e conecta com as aplicações dentro
do cluster.

No Anexo 3 estão os scripts utilizados para a criação desse ambiente e no
repositório público encontra-se uma versão disponível para utilização15.
A Figura 16 traz um diagrama da infraestrutura de testes para o Ambiente
Contêineres. Como é possível observar, nela constam os elementos chaves para a
realização dessa bateria de testes.
A relação entre os elementos que compõem esse ambiente de testes e a
relação dos elementos ocorre da seguinte forma:
1. Gerador de cargas: elemento que recebe os planos de testes, para realizar os
testes e coleta de dados estatísticos;
2. Distribuidor de cargas ou Service Load Balancing: ponto de comunicação entre
o grupo de máquinas e a aplicação, responsável por receber as conexões
vindas do gerador de cargas e distribuí-las entre os PODs;
3. PODs: locais onde o container é executado. São responsáveis por executar o
container que serve o conteúdo e responder às requisições solicitadas pelo
gerador de testes;
4. Cluster

Kubernetes:

mecanismo

responsável

por

orquestrar

toda

a

infraestrutura. Por meio do Grupo do Kubernetes criam-se e se removem

15

Repositório de scripts e software desenvolvidos para a
https://github.com/leoml/mestrado2018/tree/master/infraestrutura

realização

dos

testes
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aplicações e os mecanismos de distribuição de cargas, além de especificar as
regras de auto escalonamento.

Figura 16 - Diagrama do ambiente de testes para containers

Fonte: Elaborado pelo autor

Na construção desse ambiente foi utilizada uma ferramenta que pudesse
reproduzir o mesmo ambiente inúmeras vezes. Destaca-se aqui, a eficiência da
ferramenta Kops para esse propósito.

4.3 Configuração do ambiente gerador de testes
A função de gerador de testes é desempenhada por um servidor virtual na
infraestrutura da AWS. Trata-se de uma máquina modelo m5d.4xlarge que executa o
sistema operacional Linux. O hardware desse equipamento possui as seguintes
características: 16 vCPU, 64 GB de RAM, dois discos 2x300 NVMe SSD, e uma
interface de rede com capacidade para transmitir 2,120 Mbps.
Utilizou-se a ferramenta Apache Jmeter como suporte para a codificação dos
planos de testes para cada um dos cenários. A Tabela 5 traz a nomenclatura utilizada
para diferenciar os planos de teste. Os cenários diferenciam-se pela quantidade de
usuários simulados em cada bateria e nas Uniform Resource Locator (URLs)
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solicitadas e realizam as mesmas requisições HTTP. Eles buscam aleatoriamente dez
diferentes tipos de páginas HTML construídas especialmente para este trabalho.
Tabela 5 - Nomenclatura para os planos de teste
Bateria de testes
BT-1 VM
BT-2 VM
BT-3 VM
BT-1 CT
BT-2 CT
BT-3 CT

Usuários
1000
5000
10000
1000
5000
10000

Duração (Min)
10
10
10
10
10
10

Infraestrutura
Ambiente VM
Ambiente VM
Ambiente VM
Ambiente Container
Ambiente Container
Ambiente Container

Planos de testes
AWS_VM_HTTP_Request_mil_mix.jmx
AWS_VM_HTTP_Request_cinco_mix.jmx
AWS_VM_HTTP_Request_dez_mix.jmx
AWS_CT_HTTP_Request_mil_mix.jmx
AWS_CT_HTTP_Request_cinco_mix.jmx
AWS_CT_HTTP_Request_dez_mix.jmx

Fonte: Elaborado pelo autor

No Anexo 4 encontra-se um dos planos de teste. Os demais planos estão
disponíveis em um repositório público de código deste trabalho16.
Tabela 6 - Parâmetros do sistema operacional alterados
Descrição

Parâmetro

Valor Padrão

Valor alterado

Aumento na quantidade máxima de arquivos abertos

fs.file-max

95536

100000

Aumento nos limites de buffer TCP/IP

net.core.rmem_max
net.core.wmem_max
net.core.rmem_default
net.core.wmem_default
net.core.optmem_max
net.ipv4.tcp_rmem
net.ipv4.tcp_wmem

Ajustes nos tempos de TIME_WAIT de TCP/IP

20480
212992
212992
212992
212992
87380 6291456
87380 6291456

4096
4096

33554432
33554432
33554432
33554432
25165824
87380 16777216 33554432
65536 16777216 33554432

net.core.netdev_max_backlog
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets
net.ipv4.tcp_tw_reuse
net.ipv4.tcp_fin_timeout
net.ipv4.tcp_syncookies
net.ipv4.tcp_synack_retries
net.core.somaxconn

1000
128
4096
0
60
1
5
128

50000
30000
2000000
1
10
1
3
8096

net.ipv4.ip_local_port_range

32768 60999

18000 65535

net.ipv4.tcp_synack_retries

5

2

net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle

1

0

net.ipv4.udp_rmem_min
net.ipv4.udp_wmem_min

4096
4096

8192
8192

net.ipv4.conf.all.log_martians

0

1

Fonte: Elaborado pelo autor

16

Nesse
repositório
pode-se
encontrar
todos
https://github.com/leoml/mestrado2018/tree/master/jmeter.

os

planos

de

testes:

58

Devido à grande quantidade de requisições e tráfego de rede a ser gerado
durante os testes, nota-se a necessidade de realizar ajustes nos parâmetros de kernel
do sistema operacional para que o mesmo não se torne um limitador durante as
execuções que possa interferir nos resultados dos experimentos. Por recomendações
feitas na documentação oficial da ferramenta, foram alterados os parâmetros de
sistema operacional e valores referentes aos tempos e buffers da pilha TCP/IP. A
Tabela 6 traz um comparativo entre os valores padrões do sistema operacional e ao
lado os valores alterados.
Para realizar os testes e conseguir o máximo de utilização da memória RAM
sem consumir a memória total do sistema operacional e interferir nos resultados dos
testes, se fez necessário também ajustar a Java Virtual Machine (JVM). Os parâmetros
de execução foram customizados segundo as recomendações de boas práticas
presentes na documentação da ferramenta, como demonstrado na Tabela 7
Tabela 7 - Parâmetros da JVM
Parâmetro

Valor

Descrição

-Xmx

43g

Quantidade máxima de dados alocados na memória Heap

-Xms
-d64
-server

43g

Quantidade mínimas de dados alocados na memória Heap
Especifica o tipo de arquitetura
Executar em modo servidor

GC

+UseConcMarkSweepGC

Gestor de garbage colector

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4 Síntese da Seção
Nesta seção foram especificadas as plataformas a serem testadas e o componente
gerador de testes. O método definido por Molinari (2003) foi utilizado como base para a
condução das etapas de testes.
A construção do ambiente baseado em máquinas virtuais está desenvolvida em
software Python. A ferramenta Kops é utilizada para automação e construção de
infraestrutura Kubernetes, enquanto o Apache Jmeter é utilizado para construção dos
planos de testes. Constatou-se a necessidade de manipulação de paramentos de kernel
para atingir um melhor resultado na execução dos testes.
Na próxima seção estão executados os testes de acordo com planejamento e em
seguida são analisados os resultados.
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5 EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Ao concluir as tarefas de preparação do ambiente, pode-se afirmar que as duas
infraestruturas e o gerador de cargas estão prontos para os testes.
Tabela 8 - Resumo de execução de testes
Bateria de testes
BT-1 VM
BT-2 VM
BT-3 VM
BT-1 CT
BT-2 CT
BT-3 CT

Usuários
1000
5000
10000
1000
5000
10000

Duração (Min)
10
10
10
10
10
10

Infraestrutura
Planos de testes
Ambiente VM
AWS_VM_HTTP_Request_mil_mix.jmx
Ambiente VM
AWS_VM_HTTP_Request_cinco_mix.jmx
Ambiente VM
AWS_VM_HTTP_Request_dez_mix.jmx
Ambiente Container AWS_CT_HTTP_Request_mil_mix.jmx
Ambiente Container AWS_CT_HTTP_Request_cinco_mix.jmx
Ambiente Container AWS_CT_HTTP_Request_dez_mix.jmx

Comando de execução
vm_executa_teste_mil.sh
vm_executa_teste_cinco.sh
vm_executa_teste_dez.sh
ct_executa_teste_mil.sh
ct_executa_teste_cinco.sh
ct_executa_teste_dez.sh

Status Execução
Com Sucesso
Com Sucesso
Com Sucesso
Com Sucesso
Com Sucesso
Com Falha

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 8 apresenta a ordem de execução dos testes realizados, separados por
ambientes e por quantidade de usuários. Ela traz ainda os respectivos comandos e planos
de testes executados em cada bateria. Na última coluna é apresentado o estado final de
cada teste.
Nas seguintes seções são apresentados os resultados alcançados em cada bateria
de testes incluindo um resumo das métricas geradas e os gráficos desempenho
referentes aos tempos de respostas e média de tempo de resposta por usuário ativo.

5.1 Resultado dos testes - Bateria BT-1-VM
Essa subseção apresenta os relatórios produzido após a execução da bateria de
teste nomeada como BT-1VM. Consta o plano de testes conforme descrito na Tabela 9,
o resumo da bateria é apresentado na Figura 17, os gráficos referentes ao número de
transações por segundos alcançados nesta bateria são apresentados na Figura 19. Os
valores referentes às médias de tempos de respostas constam na Figura 18 e a média de
tempo de resposta por usuário ativo ao longo do teste é apresentado na Figura 20.
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Tabela 9 - Relatório de atividades Bateria BT-1-VM
Nome do Projeto
Quantidade de usuários
Duração
Objetivo

Bateria BT-1 VM
1000
10 minutos

Realizar medição de transações por segundo
Realizar medição de tempo de resposta
Realizar medição de tempo de resposta por número de usuários

Realizado com sucesso
Realizado com sucesso
Realizado com sucesso

Alvo de teste
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index2.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index3.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index4.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index5.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index6.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index7.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index8.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index9.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index10.html

Ambientes VM, URLs de teste

Critério de conclusão e êxito
Recursos necessários
Produtos gerados
Relatório de bateria
Métricas de transações por segundo
Métricas de tempo de resposta
Métricas de tempo de resposta por número de usuários

Figura 18 - Relatório geral contendo métricas da bateria de testes BT-1-VM
Figura 19 - Números de transações por segundo
Figura 20 - Gráfico de - Média tempos de respostas
Figura 21 - Média de tempo de resposta por usuários ativos

Observações
A Figura 19 apresenta o valor mais alto a partir do sexto, é nesse momento que todo os usuários
estão simulando o uso do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 17 - Resumo dos testes na BT-1-VM

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 18 - Média tempo de resposta BT-1-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 19 - Número de transações por segundo BT-1-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 20 - Média do tempo de resposta por usuário ativo

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Resultado dos testes - Bateria BT-2-VM
Essa subseção apresenta os relatórios produzido após a execução da bateria de
teste nomeada como BT-2VM. Consta o plano de testes conforme descrito na Tabela 10,
o relatório da bateria é apresentado na Figura 21, os gráficos referentes ao número de
transações por segundos alcançados nesta bateria são apresentados na Figura 22. Os
valores referentes às médias de tempos de respostas constam na Figura 23 e a média de
tempo de resposta por usuário ativo ao longo do teste é apresentado na Figura 24.
Tabela 10 - Relatório de atividades Bateria BT-2 VM

Nome do Projeto
Quantidade de usuários
Duração
Objetivo

Bateria BT-2 VM
5000
10 minutos

Realizar medição de transações por segundo
Realizar medição de tempo de resposta
Realizar medição de tempo de resposta por número de usuários

Realizado com sucesso
Realizado com sucesso
Realizado com sucesso

Alvo de teste
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index2.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index3.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index4.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index5.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index6.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index7.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index8.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index9.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index10.html

Ambientes VM, URLs de teste

Critério de conclusão e êxito
Recursos necessários
Produtos gerados
Relatório de bateria
Métricas de transações por segundo
Métricas de tempo de resposta
Métricas de tempo de resposta por número de usuários

Figura 22 - Relatório geral contendo métricas da bateria de testes BT-2-VM
Figura 23 - Números de transações por segundo
Figura 24 - Gráfico de - Média tempos de respostas
Figura 25 - Média de tempo de resposta por usuários ativos

Observações
Na Figura 25, nota-se um aumento do tempo de resposta a partir do sétimo minuto.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 21 - Resumo dos testes na BT-2-VM
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Figura 22 - Número de transações por segundo BT-2-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 23 - Média de tempo de resposta BT-2-VM

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 24 - Média do tempo de resposta por usuário ativo BT-2-VM

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3 Resultado dos testes - Bateria BT-3-VM

Essa subseção apresenta os relatórios produzido após a execução da bateria de
teste nomeada aqui como BT-3VM. Consta o plano de testes na conforme descrito na
Tabela 11, o relatório da bateria é apresentado na Figura 25, os gráficos referentes ao
número de transações por segundos alcançados nesta bateria são apresentados na
Figura 26. Os valores referentes às médias de tempos de respostas constam na Figura
27 e a média de tempo de resposta por usuário ativo ao longo do teste é apresentado na
Figura 28.
Tabela 11 - Relatório de atividades Bateria BT-3 VM
Nome do Projeto
Quantidade de usuários
Duração
Objetivo

Realizar medição de transações por segundo
Realizar medição de tempo de resposta
Realizar medição de tempo de resposta por número de usuários

Bateria BT-3 VM
10000
10 minutos

Realizado com sucesso
Realizado com sucesso
Realizado com sucesso

Alvo de teste
Ambientes VM, URLs de teste

Critério de conclusão e êxito
Recursos necessários
Produtos gerados
Relatório de bateria
Métricas de transações por segundo
Métricas de tempo de resposta
Métricas de tempo de resposta por número de usuários

cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index2.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index3.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index4.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index5.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index6.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index7.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index8.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index9.html
cdn-fe-lb-507999201.us-east-1.elb.amazonaws.com/index10.html

Figura 26 - Relatório geral contendo métricas da bateria de testes BT-3-VM
Figura 27 - Números de transações por segundo
Figura 28 - Gráfico de - Média tempos de respostas
Figura 29 - Média de tempo de resposta por usuários ativos

Observações
Na Figura 27, nota-se um aumento do tempo de resposta a partir do terceiro minuto.
Na Figura 28, nota-se um número de transações um pouco menor em ralação a bateria anterior
mas se mantém estável ao longo do teste.
Na Figura 29, nota-se um aumento expressivo no tempo de resposta.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 25 - Resumo dos testes na BT-3-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 26 - Média de tempo de resposta BT-3-VM

Figura 27 - Número de transações por segundo BT-3-VM

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 28 - Número de transações por segundo BT-3-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

66

5.4 Resultado dos testes - Bateria BT-1-CT
Essa subseção apresenta os relatórios produzido após a execução da bateria de
teste nomeada aqui como BT-1CT. Consta o plano de testes na conforme descrito na
Tabela 12, o relatório da bateria é apresentado na Figura 29, os gráficos referentes ao
número de transações por segundos alcançados nesta bateria são apresentados na
Figura 30. Os valores referentes às médias de tempos de respostas constam na Figura
31 e a média de tempo de resposta por usuário ativo ao longo do teste é apresentado na
Figura 32.

Tabela 12 - Relatório de atividades Bateria BT-1-CT
Nome do Projeto
Quantidade de usuários
Duração
Objetivo

Realizar medição de transações por segundo
Realizar medição de tempo de resposta
Realizar medição de tempo de resposta por número de usuários

Bateria BT-1 CT
1000
10 minutos

Realizado com sucesso
Realizado com sucesso
Realizado com sucesso

Alvo de teste
Ambientes VM, URLs de teste

Critério de conclusão e êxito
Recursos necessários
Produtos gerados
Relatório de bateria
Métricas de transações por segundo
Métricas de tempo de resposta
Métricas de tempo de resposta por número de usuários

a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index2.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index3.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index4.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index5.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index6.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index7.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index8.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index9.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index10.html

Figura 30- Relatório geral contendo métricas da bateria de testes BT-1-CT
Figura 31 - Números de transações por segundo
Figura 32 - Gráfico de - Média tempos de respostas
Figura 33 - Média de tempo de resposta por usuários ativos

Observações
Figura 31, demonstra o aumento gradativo do tempo de resposta ao longo do perído de testes

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 29 - Resumo dos testes na BT-1-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 30 - Tempo de resposta por quantidade de usuários BT-1-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 31 - Número de transações por segundo BT-1-CT

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 32 - Média de tempo por usuário ativo BT-1-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 Resultado dos testes - Bateria BT-2-CT
Essa subseção apresenta os relatórios produzidos após a execução da bateria de
teste BT-1 CT. Consta nos relatórios produzidos o plano de testes na Tabela 13, na Figura
33 apresenta do relatório da bateria, além dos seguintes gráficos: a Figura 34 apresenta
a média do tempo de resposta, a Figura 35 traz o número de transações por segundos
alcançados nessa bateria, e por último, a Figura 36 apresenta a média de tempo de
resposta por usuário ativo ao longo do teste.

Figura 33 - Resumo Bateria de testes BT-2-CT

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 13 - Relatório de atividades Bateria BT-2-CT
Nome do Projeto
Quantidade de usuários
Duração
Objetivo

Bateria BT-2 CT
5000
10 minutos

Realizar medição de transações por segundo
Realizar medição de tempo de resposta
Realizar medição de tempo de resposta por número de usuários

Realizado com sucesso
Realizado com sucesso
Realizado com sucesso

Alvo de teste
Ambientes VM, URLs de teste

Critério de conclusão e êxito
Recursos necessários
Produtos gerados
Relatório de bateria
Métricas de transações por segundo
Métricas de tempo de resposta
Métricas de tempo de resposta por número de usuários

a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index2.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index3.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index4.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index5.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index6.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index7.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index8.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index9.html
a0518db61813711e8a6290e2cb899a19-1505033952.us-east-1.elb.amazonaws.com/index10.html

Figura 34 - Relatório geral contendo métricas da bateria de testes BT-2-CT
Figura 35 - Números de transações por segundo
Figura 36 - Gráfico de - Média tempos de respostas
Figura 37 - Média de tempo de resposta por usuários ativos

Observações
Figura 35, apresenta um número expressivo no tempo de resposta bem abaixo do esperado
comparando com o cenário BT-CT1
Figura 36, apresenta um número de transações equivalentes a BT-1-CT entretanto nota-se uma
queda nas transações no nono minuto antes do término do teste.

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 34 - Média de tempo de resposta Bateria BT-2-CT

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 35 - Número de transações por minuto BT-2-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 36 - Tempo de resposta por quantidade de usuários BT-2-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

5.6 Resultado dos testes - Bateria BT-3-CT
Essa bateria foi realizada sem o sucesso esperado, pois ao longo da execução
percebeu-se um grande aumento de requisições no ambiente que em seguida entrava em
colapso, impossibilitando a finalização do teste.
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5.7 Análise dos resultados
Figura 37 - Tempo de resposta BT-1-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da bateria BT-1-VM são apresentados pelas figuras 37 e 38. Na
Figura 37 é apresentado um gráfico referente aos tempos de respostas obtidos a partir
dos logs gerados pela ferramenta de testes Apache Jmeter. Após gerar o gráfico é
possível visualizar o transcorrer do experimento e notar a infraestrutura responder às
requisições do teste com tempos de resposta próximos a 100ms. Ainda na Figura 38
chama a atenção um padrão capturado somente nessa bateria: trata-se de repetições de
períodos com respostas de tempo próximos a 2000ms. É possível relacionar esses
eventos em destaques com a ativação do processo de auto scaling, configurado para
funcionar em todos os cenários de testes ao atingem 10% de CPU, o gatilho de auto
scaling é ativado.

Figura 38 - BT-1-VM - Auto expansão da infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 38 é reproduzida a partir do console de monitoramento do provedor de
nuvem pública, ela refere-se à monitoração do grupo de máquinas virtuais em testes na
bateria BT-1-VM e construída por fontes de dados diferentes dos dados que constroem a
Figura 38. No entanto, é possível relacioná-las pelo intervalo de tempo, semelhantes entre
as duas. Assim, nota-se um padrão de comportamento nas Figuras 37 e 38: no primeiro
evento ocorrido às 12h47min na Figura 38 percebe-se também uma mudança de padrão
na Figura 39 fazendo que o grupo de máquinas sob os testes, expanda o número de
máquinas ao limite de seis servidores, próximo desse mesmo horário.
Ainda observando a Figura 38 próximo ao horário das 13h20min, portanto
aproximadamente trinta minutos após o término da BT-1-VM, é possível notar o conjunto
de máquinas sendo reduzido ao seu tamanho inicial, comportamento que ilustra o
funcionamento de uma vCDN que deve alterar a sua capacidade computacional conforme
a demanda, corroborando com a proposta de Frangoudis et al., (2016).
Após a coleta dos dados de cada bateria, avaliam-se os tempos médios de cada
experimento e suas variações. A comparação dos resultados de tempos de resposta,
ilustrados nas figuras 39 a 44, mostram que o tempo médio de resposta dos dois
ambientes baseados em máquinas virtuais foram melhores do que os resultados dos
testes nos ambientes virtualizados em contêineres.
Nas baterias BT-1-VM e BT-1-CT observa-se pelas figuras39 e 40, que a média
dos tempos de resposta representados pelas linhas vermelhas, ficam compreendidas
entre aproximadamente 30 e 60 milissegundos. Nota-se também que após o quinto
minuto dos testes, o comportamento da curva na bateria BT-1-VM se manteve estável,
enquanto que na bateria BT-1-CT passou para valores acima de 60 milissegundos.
Figura 39 - Tempo de resposta BT-1-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 40 - Tempo de resposta BT-1-VM

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nas baterias BT-2-CT e BT-2-VM observa-se pelas figuras 41 e 42, que a média
dos tempos de resposta, representados pelas linhas vermelhas, ficam próximas a 200
milissegundos. Destaca-se uma maior variação de tempo de resposta na bateria BT-2CT, compreendida entre 100 e 200 milissegundos, indicando fortes sinais de degradação
do serviço para o ambiente BT-2-CT.
Figura 41 - Tempo de resposta BT-2 CT

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 42 - Tempo de resposta BT-2-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas baterias BT-3-CT e BT-3-VM pode-se observar pelas figuras 43 e 44 que as
médias dos tempos de resposta representados pelas linhas vermelhas, já começam
maiores que 200 milissegundos. Nota-se que após o terceiro minuto de testes, ambas as
linhas se aproximam a valores maiores que 500 milissegundos, caracterizando a
degradação total do serviço nos dois testes.

Figura 43 - Tempo de resposta BT-3-CT

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 44 - Tempo de resposta BT-3-VM

Fonte: Elaborado pelo autor

74

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário de arquitetura para CDN é muito vasto e este trabalho buscou explorar
uma pequena parte deste universo. Durante o período de pesquisa foi notada uma
tendência de investimento em pesquisas relacionadas à vCDN e modelos de CDNaaS
utilizando contêineres. Uma outra fatia desse universo que também chamou a atenção,
foi o desenvolvimento de aplicações de CDN voltadas para segurança e proteção contra
ataques de DDoS.

6.1 Trabalhos futuros
Com base neste trabalho, futuros trabalhos podem ser desenvolvidos visando
estudar melhor as infraestruturas que utilizem nuvens públicas e suas integrações com
nuvens privadas.
Durante o período de pesquisa foi sentida a falta de trabalhos que abordassem
com mais detalhes a equivalência computacional entre infraestrutura baseada em
máquinas virtuais e infraestrutura baseada contêineres.
Ao montar o ambiente utilizando o Kubernetes, chamou a atenção a
manipulação de rotas de rede e regras firewall desempenhada pela integração entre
o Kubernetes e o serviço Calico. Um melhor entendimento desse software poderá ser
analisado futuramente.
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ANEXOS
Anexo 1 - Plano de teste
PLANO DE TESTE
Nome do Projeto
Objetivo
Alvos de Teste
Critérios de Conclusão e Êxito
Recursos Necessários
Produtos Gerados
Cronograma de Atividades
Riscos e Contingências
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Anexo 2 - Scripts de configuração dos ambientes baseados em VM
Todos

os

scripts

utilizados

neste

trabalho

podem

ser

encontrados

em

https://github.com/leoml/mestrado2018/

•

Script de criação de um distribuidor de cargas na AWS:

#!/usr/bin/python2.7
import boto.ec2.elb
from boto.ec2.elb import HealthCheck
elb_conn = boto.ec2.elb.connect_to_region('us-east-1')
# ELB requires a few pieces to be setup
hc = HealthCheck(
interval=20,
healthy_threshold=3,
unhealthy_threshold=5,
target='TCP:80'
#

target='HTTP:8080/health'
)

zones = ['us-east-1a', 'us-east-1b', 'us-east-1c', 'us-east1d']
ports = [(80, 80, 'http')]
#ports = [(80, 8080, 'http'), (443, 8443, 'tcp')]
# Now create a new load balancer
lb = elb_conn.create_load_balancer('cdn-fe-lb', zones, ports)
print 'New ELB: ', lb
print 'New ELB public DNS: ', lb.dns_name
# Add the health check configuration to thbe ELB.
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lb.configure_health_check(hc)

81

Anexo 3 - Scripts de configuração dos ambientes baseados em Containers
Todos

os

scripts

utilizados

neste

trabalho

podem

ser

encontrados

em

https://github.com/leoml/mestrado2018/.
▪

Criação da infraestrutura Kubernetes
kops create cluster

--cloud aws --node-count 6

--node-

size t2.medium --master-size t2.medium --zones us-east1c

--master-zones

mestradobr.com.br
calico

▪

--bastion

us-east-1c

--topology

private

--dns-zone
--networking

cluster.mestradobr.com.br –yes

Configuração e criação das aplicações dentro do conjunto Kubernetes
#!/bin/bash
kubectl create -f ./namespaces.yaml
kubectl create -f ./metrics-server
kubectl create -f ./prometheus
kubectl create -f ./custom-metrics-api
kubectl create

-f pod-mestrado.yaml

kubectl create

-f service-mestrado.yaml

kubectl create

-f deploy-mestrado.yaml

kubectl create

-f replica-mestrado.yaml

kubectl

create

-f

newrelic-infrastructure-k8s-1.0.0-

beta2.1.yaml
kubectl create

-f autoscalling-mestrado.yaml

kubectl create

-f kubernetes-dashboard.yaml

apiVersion: autoscaling/v2beta1
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
name: mestrado-autoscaling
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spec:
scaleTargetRef:
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
name: nginx-mestrado-novo
minReplicas: 2
maxReplicas: 6
metrics:
- type: Resource
resource:
name: cpu
targetAverageUtilization: 10

▪

Criação da imagem do Sistema operacional
FROM nginx:alpine

MAINTAINER "Operador" <operador@empresa.com>

RUN rm /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
RUN rm /etc/nginx/conf.d/examplessl.conf

COPY ./conteudo/index.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index2.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index3.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index4.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index5.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index6.html /usr/share/nginx/html/
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COPY ./conteudo/index7.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index8.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index9.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/index10.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/50x.html /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/Brazil-Sao-Paulo.jpg /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/marginal-tiete-zn.jpg /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/Sao_Paulo_Bela_Vista.jpg /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/Sao-Paulo-centro.jpeg /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/sao-paulo-img.jpg /usr/share/nginx/html/
COPY ./conteudo/sp-noite.jpeg /usr/share/nginx/html/
▪
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Anexo 4 - Planos de teste no formato para Apache JMETER
Exemplo de plano de teste. Todos os testes criados para este trabalho podem ser
encontrados em https://github.com/leoml/mestrado2018/tree/master/jmeter.
<?xml
version="1.0"
encoding="UTF8"?>
<jmeterTestPlan version="1.2" properties="4.0" jmeter="4.0 r1823414">
<hashTree>
<TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="Teste-httpMestrado" enabled="true">
<stringProp name="TestPlan.comments"></stringProp>
<boolProp name="TestPlan.functional_mode">true</boolProp>
<boolProp name="TestPlan.tearDown_on_shutdown">true</boolProp>
<boolProp name="TestPlan.serialize_threadgroups">false</boolProp>
<elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments"
guiclass="ArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined
Variables" enabled="true">
<collectionProp name="Arguments.arguments"/>
</elementProp>
<stringProp name="TestPlan.user_define_classpath"></stringProp>
</TestPlan>
<hashTree>
<ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup"
testname="Thread Group" enabled="true">
<stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">startnextloop</stringProp>
<elementProp name="ThreadGroup.main_controller" elementType="LoopController"
guiclass="LoopControlPanel" testclass="LoopController" testname="Loop
Controller" enabled="true">
<boolProp name="LoopController.continue_forever">false</boolProp>
<intProp name="LoopController.loops">-1</intProp>
</elementProp>
<stringProp name="ThreadGroup.num_threads">5000</stringProp>
<stringProp name="ThreadGroup.ramp_time">300</stringProp>
<boolProp name="ThreadGroup.scheduler">true</boolProp>
<stringProp name="ThreadGroup.duration">600</stringProp>
<stringProp name="ThreadGroup.delay">5</stringProp>
</ThreadGroup>
<boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>

