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RESUMO

A virtualização dispõe de mecanismos capazes de transformar infraestruturas
computacionais de forma dinâmica, por meio de elasticidade no provisionamento que
consiste em inclusão e exclusão de máquinas virtuais, para atender a requisições de
recursos de processamento empresariais e maximizar sua relação custo/benefício. As
conexões de rede das máquinas virtuais provisionadas precisam também ser
dinâmicas, a ponto de permitir comunicação instantânea na criação das máquinas. A
solução SDN, baseada no protocolo OpenFlow, permite controlar o comportamento
de fluxos em comutador externo flexível as alterações de regras de encaminhamento,
modular e escalável, programável por administradores e com características virtuais
processáveis em uma infraestrutura como serviço (IaaS). Esta dissertação tem como
objetivo analisar a viabilidade técnica do SDN, o método de configuração
automatizado e a adaptação das placas de rede ao usar o OpenFlow para automatizar
a comunicação das máquinas virtuais provisionadas em um datacenter. Esse objetivo
é alcançado por meio da validação do modelo de configuração de rede proposto às
máquinas virtuais e da análise dos resultados obtidos que visam a redução do tempo
de configuração, considerando o uso do protocolo OpenFlow em uma solução SDN
para gerenciar e alterar redes por meio de software. Com experimentos simulando o
ambiente produtivo, é avaliado o provisionamento de máquinas virtuais em dois
cenários: (i) provisionamento com um centro de dados convencional, e; (ii)
provisionamento com um centro de dados que possui uma solução SDN com protocolo
OpenFlow. Os resultados foram comparados com as mesmas atividades executadas
nos cenários propostos e foram observadas reduções de consumo de CPU do
hypervisor em 10,60%, redução de CPU em 9,41% nas máquinas virtuais e um
redução de pacotes por segundo na recepção (RX) das placas de redes virtuais em
63,78%, por outro lado foi observado um aumento de recepção (RX) no hypervisor em
76,47% no cenário OpenFlow e computados como ganhos operacionais usando SDN.

Palavras Chaves: SDN; Protocolo OpenFlow; Virtualização; Máquina Virtual

ABSTRACT
OpenFlow analysis and implementation for virtual machines provisioning in a
Datacenter
Virtualization is a capable solution which transform infrastructure computing due
to dynamic ways to provide elasticity based on provisioning requirements for creating
and deleting virtual machines upon request, in many ways which companies request
them off. Virtual machines network connections need same fast response in a dynamic
model being able to stay reachable and configured as soon they got published on
demand. A SDN solution based on OpenFlow protocol, allows controlling all switch
communications in a flexible, modular and programmable in an administrative form,
within infrastructure-as-a-service (IaaS) solution fits in. This thesis has an objective to
analyze SDN technical viability, its automated configuration method and network
interface cards adaptability when using OpenFlow in order to streamline virtual
machines communication and automation in a datacenter. This objective is reached
based on network configuration validation model proposed into virtual machines and
data gathered from results coming from time reduction configuration considering the
fact of using OpenFlow in a SDN solution to manage and change networks using
software. Using simulation experiments in a productive environment, virtual machine
provisioning is observed in two scenarios: (i) virtual machine provisioning in a virtual
datacenter and; (ii) virtual machine provisioning using SDN solution with OpenFlow
protocol. The results were compared with the same activities performed in the
proposed scenarios and were observed a hypervisor CPU reduction in 10.60%, a
virtual CPU reduction in 9.41% followed by virtual network cards reception (RX)
reduction in 63.78%, furthermore, was observed increasing hypervisor network
reception (RX) side in 76.47%, data observed using OpenFlow and evaluated as
operational gains using SDN.

Key Words: SDN, OpenFlow Protocol; Virtualization, Virtual Machine
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1

INTRODUÇÃO
Uma tendência crescente no ramo computacional, a virtualização permite que

recursos sejam utilizados de forma mais inteligente, garantindo serviços consolidados
no mesmo hardware, visando redução de custo operacional e gerenciamento
centralizado do ambiente.
Em um mesmo servidor físico, a virtualização permite o compartilhamento de
recursos de memória, disco rígido, processador e rede entre diversas máquinas
virtuais. Dessa forma, o número de servidores necessários para suprir a infraestrutura
do centro de dados de uma empresa é menor, proporcionando redução de
investimento e economia de energia elétrica.
1.1

Apresentação e contextualização do problema
Para usufruir dos benefícios da virtualização em componentes de rede e ter

modelo de gestão operacional/controle semelhante ao utilizado nas máquinas virtuais,
a virtualização dos componentes de rede (NFV – Network Functions Virtualisation),
conforme Ciosi, et al. (2012), permitiu consolidar equipamentos de rede (incluindo
firewalls, proxies, transcoders, roteadores e balanceadores, em servidores localizados
em centro de dados), comutadores e meios de armazenamento em nós de rede na
nuvem e também nas instalações dos usuários finais.
Porém existia algo que ainda não tinha sido virtualizado: a rede entre máquinas
virtuais e dispositivos de rede. Seu objetivo seria fornecer uma estrutura de controle
única para os elementos de rede e uma forma de realizar as configurações
necessárias para o seu correto funcionamento. Em resposta, surgiu a solução de rede
definida por software, chamada SDN – Software Defined Network, segundo Natarajen
et al (2013).
O SDN é um protocolo aberto que consiste em programar dispositivos de
encaminhamento visando a melhoria da visibilidade e controle da rede, reduzindo
assim a dependência de fornecedores. Sua arquitetura programável é constituída
pelas seguintes partes:
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•

Camada

de

Infraestrutura

–

Consiste

em

dispositivos

de

encaminhamento de datagramas com base em uma ou mais tabelas de
rotas;
•

Camada do Plano de Controle – Responsável por atualizar tabelas de
rotas baseado em regras e fluxos de origem e destino;

•

Camada de Aplicação – Responsável por operar com os protocolos de
comunicação fim a fim, de serviços e de segurança da rede;

O OpenFlow (BIANCO et al, 2014) é um padrão criado pela Universidade de
Stanford como parte de um programa educacional e hoje, é considerado a
implementação mais bem sucedida de SDN, suportada pela entidade ONF (Open
Networking Foundation).
Sua criação originou-se da necessidade de pesquisadores da universidade
executarem protocolos experimentais em uma rede produtiva, de forma que os fluxos
de entrada e saída dos dados fossem controlados por meio de uma tabela de fluxos
(flow-table) e por uma interface padronizada.
A capacidade de transformação dinâmica que uma solução virtual possui de,
por meio de sua elasticidade, provisionar e excluir máquinas virtuais conforme
solicitado (VALCESIA; RIGO, 2019), permitiu que os sistemas fossem capazes de se
adaptar às oscilações de necessidades de infraestruturas empresariais e às
exigências de tempo de resposta do mercado, principalmente se o ramo praticado por
essas empresas é prover serviços aos usuários finais ou a outras companhias.
As mudanças nas versões de software, atualização de sistemas operacionais,
conexões de rede ou até mesmo troca de versões requeridas para adequação a
entidades certificadoras ou a auditores independentes, promovendo políticas,
processos e controles como padrões de segurança para proteção de dados de contas
ou transferência por meio da internet (incluindo FIPS 140-2, HIPAA, PCI e SOC3),
sempre foram atividades vivenciadas com bastante cautela e planejamento. Há custo
operacional significativo envolvido, desde a alocação de recursos computacionais
para submeter um sistema a testes, criação de cenários de desenvolvimento e
homologação capazes de simular um ambiente produtivo, até mesmo a realização da
implementação desse novo sistema, além de envolver um número expressivo de
profissionais durante essa atividade, caso algum problema aconteça.
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Uma arquitetura SOA (Service-Oriented Architecture) (DUAN et al. 2012)
permite que as funções lógicas de sistemas ou infraestruturas estejam distribuídas de
forma autônoma, porém, ainda ligadas a seu funcionamento. É o caso da
infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como
serviço (SaaS) serem adotadas devido a arquitetura SOA estar presente na
arquitetura em nuvem, seja ela privada, pública ou híbrida (KHURANA, 2013)
(MARWAH, 2013).
Dado o cenário acima, a virtualização é capaz de atender a demanda de
provisionamento de infraestrutura, de software e de plataformas, com máquinas
virtuais em número necessário, servidores ou sistemas, de forma rápida e sem
alocações de grandes equipes profissionais (NATARAJAN et al, 2013). Mesmo com
uma solução capaz de criar e remover as máquinas virtuais de forma automática, SOA
permite que a utilização de rede como serviço (NaaS) seja também uma alternativa
interessante para alcançar a velocidade de provisionamento necessária em um
ambiente de computação em nuvem.
Reúnem-se assim as conexões de rede com a habilidade de programação, que
permitem aos provedores de serviço utilizarem essa funcionalidade para todas as
mudanças de rotas dos fluxos de pacotes, alterar qualidade de serviço, permitir
liberações de novos protocolos e demais operações feitas sob demanda, por meio de
software e com baixo esforço de implementação.
Shimonishi e Ishii (2010) apresentam uma solução de SDN baseada em
OpenFlow, na qual é possível controlar os comportamentos de fluxos em um
comutador OpenFlow enviando pacotes de acordo com uma tabela criada de forma
dinâmica, permitindo que o sistema seja flexível para alterações, modulável quando
necessário, programável por administradores e com as características virtuais
capazes de serem processadas em uma infraestrutura como serviço.
O trabalho desenvolvido por Jarschel et al (2011) apresentam uma forma de
como o OpenFlow funcionaria se a solução precisasse ser escalável ou atingisse uma
velocidade de execução capaz de suportar o ambiente de produção em uma rede.
Houve então a necessidade de submeter o protocolo OpenFlow a testes para verificar
sua forma de execução e analisar a probabilidade de perda de pacotes na rede, assim
como o tempo total de permanência de um pacote trafegando pelo sistema.
Os trabalhos desenvolvidos por Shimonishi e Ishi (2010) e Jarschel et al (2011),
não tratam a possibilidade de utilizar os benefícios que o OpenFlow oferece durante
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o provisionamento de máquinas virtuais, o que resultaria em benefícios de redução de
tempo e maior agilidade na configuração de novos sistemas operacionais.
Muitas empresas já possuem uma infraestrutura virtual e utilizam esse recurso
para gerar mais instâncias de máquinas virtuais, porém, ainda é necessário configurar
a rede para ter a comunicação necessária entre máquinas e a Internet. O ganho de
implementação a ser verificado neste trabalho, permitiu ter uma visão focada nos
ganhos operacionais da solução SDN – OpenFlow interconectando uma infraestrutura
virtual.
1.2

Objetivos, questões, hipóteses e premissas da pesquisa
Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica do SDN, o

método de configuração automatizado e a adaptação das placas de rede ao usar o
OpenFlow para automatizar a comunicação das máquinas virtuais provisionadas em
um datacenter.
Esse objetivo é alcançado por meio da validação do modelo proposto de
configuração de rede de máquinas virtuais e da análise dos resultados obtidos que
visam a reduzir o tempo de configuração, considerando o uso do protocolo OpenFlow
em uma solução SDN para gerenciar e alterar redes por meio de software.
A pergunta de pesquisa a ser respondida com esta dissertação visa entender:
•

Como melhorar a utilização de recursos computacionais usando solução
SDN para o provisionamento de máquinas virtuais?

A premissa assumida é que com a utilização de uma solução de SDN, as
máquinas virtuais terão uma redução dos recursos operacionais de processamento
(CPU) e também alterações na parte de rede (recepção ou transmissão de dados) que
serão benéficos para as tarefas realizadas em um ambiente virtualizado.
Como hipótese de pesquisa, os demais recursos operacionais não sofrerão
alterações com a utilização do SDN (tanto no hypervisor como na máquina virtual).
1.3

Planejamento do trabalho
A metodologia utilizada nesta dissertação consta de quatro etapas, primeiro

iniciando com uma pesquisa exploratória, seguida de uma revisão sistemática,
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seguida da execução de testes por simulação de ambiente produtivo e, finalizando
com a análise de resultados, conforme observa-se na
Figura 1. As descrições das atividades apresentam as ideias em forma
sequencial.
A partir da realização de simulações usando SDN, deseja-se analisar os
resultados: (i) da forma tradicional de configurar e gerenciar uma rede (que determina
o esforço de gestão), e; (ii) do modelo SDN proposto neste trabalho (de acordo com
os cenários a serem experimentados). Os resultados devem ser comparados para
avaliar o ganho operacional na execução das atividades de suporte, sempre com as
mesmas atividades executadas nos cenários propostos e espera-se observar uma
redução do consumo de CPU do hypervisor, das máquinas, do tempo de recepção
(RX) de um fluxo de dados de tamanho fixo, medido nas placas de redes virtuais, nas
instâncias dotadas de SDN.
Figura 1 – Método de Trabalho
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Etapa 1 – Pesquisa Exploratória
• Trabalhos relacionados com provisionamento de
máquinas virtuais
• Avaliar um modelo orientado a serviço para convergir
computação em nuvem e virtualização de rede
• Trabalhos relacionados com as funções de
gerenciamento de rede usando SDN
• Avaliar as características dos controladores SDN
• Avaliar as características do protocolo OpenFlow
Etapa 2 – Revisão Sistemática
• Método e análise dos testes
• Especificação dos testes
Etapa 3 - Simulação
•
•
•
•

Planejamento dos testes
Montagem do ambiente de testes
Simulações programadas
Execução dos testes

Etapa 4 - Análise de Resultados
• Análise dos resultados
Fonte: Elaborado pelo autor

Etapa 1 – Pesquisa Exploratória
1. Trabalhos relacionados com provisionamento de máquinas virtuais:
Analisar os trabalhos que referenciam o uso da função de
provisionamento virtual e explorar as formas de configuração a
serem

utilizadas

durante

os

experimentos,

identificando

dificuldades encontradas e as soluções aplicadas.
2. Modelo orientado a serviço para convergir computação em nuvem e
virtualização de rede:
Pesquisar o modelo desenvolvido por Duan et al (2012) para unir
as diferentes formas de configuração que a computação em
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nuvem oferece, com as soluções em SDN para redes de
computadores.
3. Trabalhos relacionados às funções de gerenciamento de rede usando
SDN:
Analisar o trabalho de Shimonishi e Ishii (2010) para configurar o
SDN para gerenciar redes de computadores e as características
relacionadas à sua utilização.
4. Características dos controladores SDN:
Estudar trabalhos e experimentos de Shalimov et al. (2013), que
utilizam controladores SDN para entender as limitações,
funcionalidades específicas, restrições e características de suas
configurações.
5. Características do protocolo OpenFlow:
Elaborar um estudo com detalhes, conforme ONF (2014), para o
entendimento do protocolo OpenFlow e dos seus elementos,
como tabelas de fluxos, controladores, canais de comunicação e
sua aplicação junto ao hardware.
Etapa 2 – Revisão Sistemática

1. Método e análise dos testes:
Definir método a ser utilizado nos experimentos, tais como cálculo
de

latência,

esforço

de

configuração,

diferenças

entre

gerenciamento tradicional e gerenciamento com OpenFlow e
perda de pacotes.
2. Especificação dos testes:
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Definir testes para analisar o uso do OpenFlow durante todo o
experimento deste trabalho, especificando o provisionamento
virtual.
Etapa 3 – Simulação

1. Planejamento de Testes:
Elaborar um plano que contenha, de forma clara, as atividades e
o escopo dos testes a serem feitos, assim como as
funcionalidades que são testadas e os critérios de validação
conforme planejado na etapa 2 deste trabalho.
2. Montagem do ambiente de testes:
Realizar a montagem do ambiente de testes conforme
especificado na etapa 2 deste trabalho.
3. Simulações programadas:
Identificar problemas e garantir que a configuração feita esteja
apropriada para os testes. Ajustes são executados em
simulações antes do experimento.
4. Execução dos testes:
Programar experimentos para avaliar o uso de provisionamento
de máquinas virtuais em dois cenários:
•

Provisionamento com um centro de dados convencional;

•

Provisionamento com um centro de dados que possui uma
solução SDN com protocolo OpenFlow;

Etapa 4 – Análise dos Resultados
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1. Análise dos resultados:
Definir parâmetros base de comparação, relacionando as
medições e os resultados dos testes de um datacenter
convencional com máquinas virtuais provisionadas, bem como os
de um ambiente em nuvem usando controlador e comutador
virtual.
Os resultados são comparados com as mesmas atividades
executadas em ambas as situações mencionadas, a fim de
observar os efeitos do protocolo OpenFlow em um datacenter
virtual.
1.4

Organização do trabalho
A segunda seção desta dissertação tem como objetivo a fundamentação

teórica do protocolo OpenFlow, como funciona sua tabela de fluxos, seu controle de
políticas e a utilização de um controlador e seu papel. Nesta seção ainda, é
apresentada a revisão sistemática contendo as questões de pesquisa, os critérios de
seleção das bases que foram buscados os

artigos, congressos e trabalho

relacionados, assim como seus critérios de inclusão e exclusão, a fim de satisfazer o
objetivo desta dissertação. Na parte final desta segunda seção, é apresentado uma
síntese da revisão sistemática dos artigos escolhidos como fundamentais para a
execução dos experimentos.
A terceira seção desta dissertação tem como objetivo a preparação do
experimento que foi feito, buscando apresentar como foi feita a imagem de uma
máquina virtual e como foi feito seu provisionamento.
A quarta seção desta dissertação tem como objetivo apresentar com detalhes
como é o ambiente de experimentação, a forma de monitoração e gerenciamento
assim

como

os

recursos

computacionais

que

serão

observados.

A quinta seção desta dissertação tem o objetivo de detalhar os testes feitos em cada
provisionamento e a forma de captura dos dados do hypervisor e também das
máquinas virtuais.
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Os resultados dos experimentos feitos estão apresentados na sexta seção
desta dissertação, com o objetivo de explicar os resultados e comparar as mudanças
que foram observadas.
Na sétima seção desta dissertação apresenta as conclusões obtidas após os
experimentos e testes feitos, juntamente com as limitações e dificuldades observadas
e sugestões de trabalhos futuros.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A procura por uma solução capaz de reduzir custos operacionais e permitir

crescimento de infraestrutura de forma elástica, é realidade em muitas organizações
e laboratórios de pesquisas. A computação em nuvem é um dos mais significantes
estudos no campo da tecnologia da informação que permite virtualizar vários recursos
de computação, abstraindo as funções lógicas dos recursos físicos subjacentes.
(DUAN et al. 2012).
Interligação de computadores por meio de uma rede é um papel crucial na
computação em nuvem, cujos modelos de serviço podem ser privados, híbridos ou
públicos (KHURANA et al. 2013). Somado à necessidade de prover comunicação
entre centro de dados distintos, a rede tem um significado importante para a qualidade
de serviço em uma computação em nuvem. Apontam estudos realizados em que a
velocidade de execuções em nuvem é um fator que provoca gargalos na rede e limita
a execução de alguns serviços ou aplicativos específicos, segundo Wang et al. (2010).
Sabe-se que a latência para acesso aos recursos em nuvem são degradados
muitas vezes devido à falta de um ponto de entrega (PoD – Point of Delivery) no Brasil.
Por esse motivo, os estudos realizados nesta dissertação são focados apenas em
uma estrutura de Nuvem Privada.
A arquitetura SDN (Software Defined Network) permite apoiar a programação
de dispositivos de encaminhamento usando uma interface padronizada (NATARAJAN
et al, 2013). De forma ilustrada, uma pilha de uma solução SDN é constituída pelas
camadas de infraestrutura, camada de plano de controle e uma camada de aplicação,
conforme Figura 2.
A divisão da forma representada pela figura permite que uma solução SDN
tenha um controle padronizado dos recursos de rede, reduz a dependência de
produtos de fornecedores específicos assim como facilita no atingimento dos objetivos
de negócio das companhias ou instituições de pesquisa.
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Figura 2 – Arquitetura SDN – Software Defined Network

Fonte: Elaborado pelo Autor

2.1

Protocolo OpenFlow
O resultado do uso de uma arquitetura com base em uma solução SDN permite

atingir níveis de dinâmica diferentemente do processo atual, sendo que um ambiente
em SDN torna-se melhor gerenciável por meio de uma relação efetiva ou produtiva
com o custo de sua arquitetura adaptável, enquanto a administração torna-se
programável com automação e controles específicos (ONF, 2014)
Ao realizar uma solução em SDN contendo padrões abertos (open standard),
é possível obter altos níveis de agilidade enquanto reduz-se serviços de
desenvolvimento e custos operacionais praticados em sua solução.
As experiências e os estudos analisados neste trabalho são feitos utilizando o
protocolo aberto da solução SDN chamado OpenFlow, que foi o primeiro padrão
constituído e também um elemento vital do Software Defined Network.
2.2

Flow Table
Segundo Shimonishi e Ishii (2010), a tabela de fluxo é composta por três (3)

ações que instruem comportamentos dos fluxos feitos pelos comutadores OpenFlow,
caracterizados como regra, ação e estatística. A arquitetura e a solução proposta pelo
trabalho apresentado por Shimonishi e Ishii (2010) permitiu na época, uma forma de
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representação da solução SDN com um protótipo criado para o módulo de controles
e o sistema operacional da rede.
Comparando com a especificação de um comutador OpenFlow, segundo ONF
(2014), a definição de uma tabela de fluxo é diferente, mais atualizada e mais
direcionada para a experiência do protocolo OpenFlow em uma solução SDN. O
Quadro 1 ilustra a especificação da ONF e permite entender como os pacotes de
entrada são comparados com as entradas na tabela de fluxo.
Quadro 1 - Definição de tabela de fluxo

Campo de
Cabeçalho

Prioridade Contadores Instruções

Tempo
Esgotado

Cookie Marcações

Fonte: ONF (2014)

Quando um pacote é recebido pelo comutador a primeira análise a ser feita é
no cabeçalho, a fim de identificar a porta de onde está vindo o pacote e outros dados
opcionais como os metadados específicos de tabelas anteriores. A análise seguinte é
feita para identificar a prioridade estipulada em seu fluxo e quais as ordens dos
pacotes a serem determinadas.
Uma tabela de fluxo em OpenFlow é estipulada pelos seus dois primeiros
campos: Cabeçalho e Prioridade. Juntos, os campos constituem um fluxo de entrada
em um fluxo específico dentro da tabela.
Os demais campos são caracterizados como: contadores (atualiza quantas
vezes o pacote foi marcado), instruções (para modificar a ação definida no pacote),
tempo esgotado (que informa o tempo máximo e também o período de inatividade
antes do fluxo ser expirado), cookie (campo que pode ser utilizado para filtrar os fluxos
de entrada afetados pelas estatísticas, modificações e solicitações de deleção
atribuídas ao pacote) e, por último, o campo marcações (que pode alterar a forma que
os fluxos de entrada são gerenciados).
Na Figura 3 pode-se observar o fluxo de pacotes em um comutador OpenFlow.
Na leitura do campo cabeçalho, o controlador decide o fluxo do pacote conforme a
sua tabela de rotas. Caso exista uma rota determinada o pacote é encaminhado, caso
contrário uma nova rota é definida, diferente do processo de roteamento convencional.
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Jarschel et al. (2011) em seus estudos, usaram um controlador OpenFlow para
determinar a velocidade de avanço e a probabilidade de bloqueio dos pacotes ao fazer
uso de uma arquitetura utilizando o protocolo OpenFlow. Os estudos mostraram que
pode haver bloqueios na comutação dos dados durante a transferência de pacotes
para o controlador, onde o tempo de duração do bloqueio (Sojourn Time) depende
principalmente da velocidade do processamento do controlador OpenFlow.
O momento em que o impacto do tempo de processamento de um controlador
pode ser melhor visto é durante a variação do tempo de duração dos bloqueios
realizados. Quanto maior for a probabilidade de novos fluxos chegarem ao comutador,
menor é o coeficiente de variação de bloqueio, porém, ao mesmo tempo, é maior o
tempo de duração dos bloqueios no controlador OpenFlow.
Figura 3 – Fluxo de pacotes em um comutador OpenFlow

Fonte: Desenho adaptado conforme especificação de um Switch OpenFlow do ONF
– Open Networking Foundation (2014)

Os testes realizados por Jarschel et al. (2011), foram essenciais para garantir
que o controlador OpenFlow tivesse a execução esperada com a capacidade da
infraestrutura criada no ambiente testado. Já Devlic et al. (2012) informam que a parte
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de gerenciamento das funções específicas do OpenFlow não foram satisfatórios nos
testes realizados utilizando a solução SDN em uma provedora de serviços, devido sua
configuração e entrega final aos operadores de redes virtuais.
Esta dissertação avalia o uso do OpenFlow para reduzir o esforço operacional
no provisionamento das máquinas virtuais em um datacenter e permitir que as redes
já estejam configuradas com as políticas necessárias, com a comunicação ativa entre
os servidores empresariais e com as devidas liberações no firewall, no momento em
que o processo de criação das máquinas virtuais tiver sido finalizado.
2.3

Políticas
No gerenciamento de redes tradicionais as políticas são dificilmente

codificadas e requerem, muitas vezes, intervenções manuais quando necessário. O
esforço necessário na configuração de atividades como estas podem gerar (BATISTA
et al, 2013):
•

Configurações de vários elementos na rede;

•

Problemas na rede requererem atuação manual;

•

Demandas estratégicas ou as condições da rede necessitarem de ajustes
repetitivos;

•

Manutenção da configuração feita em todos os dispositivos de rede, pelos
quais os sistemas são claramente sujeitos a erros.

No trabalho de Batista et al. (2013), foi criado um novo padrão com base na
política do IETF (Internet Engineering Task Force), que visa gerenciar políticas em
uma rede utilizando um modelo PBNM – Policy Based Network Management adaptado
para a solução SDN, que de forma dinâmica altera o comportamento dos sistemas
gerenciados conforme alterações dos requisitos, sem alterar sua configuração.
A criação de um modelo para gerenciar as políticas, auxilia o administrador da
rede em suas atividades diárias e permite agilidade na execução dos processos. Ao
centralizar o controle dos dispositivos em um único lugar, a gestão e alteração no
ambiente de rede permite que os esforços das atividades sejam menores e menos
exaustivos.
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Em uma rede com 500 equipamentos, por exemplo, seria necessário cerca de
dez a quinze minutos para finalizar uma nova configuração em apenas um
equipamento de rede. Considerando uma jornada de trabalho de oito horas por dia, o
esforço total para a configuração de todos os dispositivos seria de mais de 10 dias de
trabalho (BATISTA et al, 2013).
Esta dissertação visa o experimento do protocolo OpenFlow, com o objetivo de
transformar a infraestrutura virtual criada no centro de dados de uma empresa fictícia
e configurar políticas semelhantes ao padrão PBNM criado por Batista et al. (2013).
O processo de criar novas máquinas virtuais precisa garantir que as
informações trocadas pelos servidores estejam seguras, com as rotas de
comunicação definidas, protocolos de comunicação e regras de segurança da
empresa aplicadas. Isso significa que é necessária a padronização de configurações
e acessos para que não haja nenhum vazamento de dados da empresa interna ou
externamente.
2.4

Controlador
Como a parte de segurança para OpenFlow é considerada importante, um

estudo foi feito por Shalimov et al. (2013) identificou quais são os controladores
OpenFlow existentes, submeteu alguns testes específicos e categorizou quais foram
os melhores analisando a execução, a escalabilidade, a segurança e a confiabilidade.
Os controladores submetidos aos testes foram escolhidos dentro de vinte e
quatro opções de controladores SDN/OpenFlow, dos quais apenas sete deles foram
escolhidos:
•

NOX – Controlador multi-thread em C++;

•

POX – Controlador single-thread em Java;

•

Beacon - Controlador multi-thread em Java;

•

Floodlight – Controlador multi-thread em Java;

•

MUL - Controlador multi-thread em C;

•

Maestro - Controlador multi-thread em Java; e

•

RYU - Controlador em Python
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Segundo Shalimov, et al (2013) na análise dos controladores, observou-se que
a configuração de OpenFlow na linguagem Java consumia mais processamento
(CPU) e memória (RAM) do que outras linguagens de programação, o que fez com
que fossem menos qualificados comparados com o Python, C ou C++.
Analisando as opções de controladores escolhidos por Shalimov, et al. (2013),
identificando principalmente pela linguagem de programação onde os controladores
foram feitos, de certa forma aqueles criados no padrão Java, devido sua alta utilização
de memória e CPU dos seus programas, seriam um dos menores qualificados.
A análise da execução e da escalabilidade foi feita observando duas
características básicas: latência e throughput. A latência do tempo em segundos,
desde a emissão do pacote controlado pelo protocolo OpenFlow, até receber a
resposta de que encontrou seu destino final, demonstrou quais dos controladores teria
o melhor desempenho para essa atividade. O mesmo aconteceu para o throughput,
que permitiu analisar quais dos controladores possui a maior banda e permitiu um
número maior de interações dos fluxos de dados.
A disponibilidade dos controladores foi analisada durante a execução de testes
consecutivos, sem nenhuma interrupção, sem perda de conexão ou remoção de
pacotes. No teste de segurança, dois itens foram identificados a fim de analisar qual
é o comportamento do controlador ao manipular mensagens de OpenFlow mal
formadas: mensagens com campos incorretos e inconsistentes. Como resultado do
estudo feito, o controlador mais bem pontuado e aquele que é utilizado neste estudo
é o RYU.
O RYU, que significa fluxo em japonês, segundo RYU (2014), é uma base
importante em um componente do padrão SDN. Como possui API (Application
Program Interface) capaz de permitir interações com outras linguagens bem definidas,
o RYU permite uma fácil adoção por desenvolvedores e pesquisadores permitindo
assim a criação de uma nova forma de gerenciar e controlar as aplicações. O suporte
nativo do RYU permite trabalhar com o protocolo OpenFlow, base do desenvolvimento
desta dissertação.
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2.5

Revisão sistemática
Esta revisão sistemática visa procurar trabalhos relacionados com o objetivo

desta dissertação e identificar o uso de métodos, análises e controles de recursos
computacionais como processamento, memória, rede e armazenamento.
De forma geral, o objetivo visa relacionar o provisionamento de máquinas
virtuais usando OpenFlow em um datacenter.
2.5.1 Questão primária:
Como melhorar a utilização de recursos computacionais usando solução SDN
para o provisionamento de máquinas virtuais?
Critério PICO – População, Intervenção, Comparação e Outcomes:
(P): Máquinas virtuais simulando um ambiente operacional de uma empresa de
grande porte;
(I): Solução de SDN para o provisionamento de máquinas virtuais;
(C): Fontes utilizadas na pesquisa;
(O): Obter referências que permitam avaliar a utilização de recursos computacionais
para uma solução de SDN para o provisionamento de máquinas virtuais.
Como a questão é mais abrangente, foram elencados duas perguntas
secundárias, porém de relevância para compor a parte da revisão sistemática e que
foram filtrados nos critérios de inclusão e exclusão presentes na seção 2.5.8 desta
dissertação:
2.5.2 Primeira questão secundária
Quais são os recursos mais utilizados durante o provisionamento de máquinas
virtuais?
2.5.3 Segunda questão secundária
Quais ferramentas são usadas para analisar ganhos operacionais durante o
experimento?
2.5.4 Palavras-chave:
Foram utilizadas as seguintes palavras-chave como base de pesquisa para a
revisão sistemática: “Máquina Virtual”, “Protocolo OpenFlow”, “Provisionamento”,
“Redes Definidas por Software” ou “SDN” e “Virtualização”.
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2.5.5 Strings de busca
As seguintes strings de busca foram usadas como base durante pesquisa feita
no IEEE Explore, no Science Direct, na base Scopus, na ACM e no Google Academic
para elaboração das fontes de busca:
Buscas efetuadas no IEEE:
[SEARCH0]
((((((((((((("Abstract":"virtualization")
OR
"Abstract":"virtualisation")
OR
"Abstract":"virtual")
AND
"Abstract":"software
defined
networking")
OR
"Abstract":"software defined network") OR "Abstract":"sdn") OR "Abstract":"openflow")
AND "Abstract":"provisioning") OR "Abstract":"provision") AND "Abstract":"virtual
machines") OR "Abstract":"virtual machine") AND "datacenter"))
Total: 97 trabalhos
[SEARCH1]
(( "virtualization" OR "virtualisation" OR "virtual" ) AND ( "software defined networking"
OR "software defined network" OR "sdn" OR "openflow" ) AND ( "provisioning" OR
"provision" ) AND ( "virtual machines" OR "virtual machine" ) AND ( "datacenter" OR
"cloud datacenter" OR "dc" ) AND ("vmm" OR "virtual machine monitor" OR "virtual
machine manager" ))
Total: 38 trabalhos
Buscas efetuadas no SCIENCE DIRECT:
[SEARCH2]
(( "virtualization") AND ( "software defined networking”) AND ( "provisioning”) AND (
"virtual machines") AND ( "datacenter") AND ("vmm"))
Total: 15 trabalhos
[SEARCH3]
(( "virtual") AND ( "sdn”) AND ( "provision”) AND ( "virtual machine") AND ( "cloud
datacenter") AND ("virtual machine monitor"))
Total: 3 trabalhos
[SEARCH4]
(( "virtualization" OR "virtualisation" OR "virtual" ) AND ("openflow" ) AND (
"provisioning" ) AND ( "virtual machines" ) AND ( "datacenter" ) AND ("vmm" OR "virtual
machine monitor" OR "virtual machine manager" ))
Total: 8 trabalhos
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Buscas efetuadas no SCOPUS:
[SEARCH5]
ALL ( ( "virtualization" OR "virtualisation" OR "virtual" ) AND ( "software defined
networking" OR "software defined network" OR "sdn" OR "openflow" ) AND (
"provisioning" OR "provision" ) AND ( "virtual machines" OR "virtual machine" )
AND ( "datacenter" OR "cloud datacenter" OR "dc" ) AND ( "vmm" OR "virtual
machine monitor" OR "virtual machine manager" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) )
Total: 15 trabalhos
[SEARCH6]
(( "virtualization") AND ( "software defined networking”) AND ( "provisioning”) AND (
"virtual machines") AND ( "datacenter") AND ("vmm")) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) )
Total: 2 trabalhos
Buscas efetuadas na ACM:
[SEARCH7]
"query": { AllField:(("virtualization" OR "virtualisation" OR "virtual") AND AllField:((
"software defined networking" OR "software defined network" OR "sdn" OR
"openflow" ) AND AllField:(( "provisioning" OR "provision" ) AND ( "virtual machines"
OR "virtual machine" )) AND AllField:(( "datacenter" OR "cloud datacenter" OR "dc"
)) AND AllField:(( "vmm" OR "virtual machine monitor" OR "virtual machine manager"
))}
"filter": { Publication Date: (01/01/2016 TO 12/31/2019) }
Total: 3 trabalhos
[SEARCH8]
"query": { AllField:(("virtualization" OR "virtualisation" OR "virtual")) AND AllField:((
"software defined networking" OR "software defined network" OR "sdn" OR
"openflow" )) AND AllField:(( "provisioning" OR "provision" )) AND AllField:((
"datacenter" OR "cloud datacenter" OR "dc" ) AND AllField:(( "vmm" OR "virtual
machine monitor" OR "virtual machine manager" ) ) }
"filter": { Publication Date: (01/01/2016 TO 12/31/2019) }
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Total: 59 trabalhos
Buscas efetuadas no GOOGLE ACADEMIC:
[SEARCH9]
intitle: virtualization OR virtualisation OR virtual AND intitle: software defined
networking OR software defined network OR sdn OR openflow AND intitle:
provisioning OR provision AND intitle: virtual machines OR virtual machine AND
intitle: datacenter
Total: 28 trabalhos
[SEARCH10]
intitle: openflow AND intitle: provisioning AND intitle: virtual machines AND intitle:
datacenter AND intitle: virtual machine monitor OR vmm
Total: 2 trabalhos

2.5.6 Critérios de seleção das bases de busca
•

Seleção de fontes: Bibliotecas digital on-line (IEEE, Science Direct, Scopus,
ACM, Google Academic), anais de eventos das áreas de virtualização e de
redes de computadores, assim como consultas a especialistas.

•

Outras fontes: Manuais técnicos, revisões sistemáticas anteriores, teses e
dissertações (USP, mestrado do IPT e outros institutos de ensino), bibliografias
da análise exploratória e bibliotecas físicas. Na análise do relatório final, todas
estas fontes devem ser incluídas.

•

Outros: disponibilidade de textos completos, versatilidade para exportação de
resultados, abrangência, atualização de conteúdo, usabilidade, etc.

•

Seleção das fontes após avaliação: definir quais fontes devem ser
definitivamente

utilizadas

após

avaliar

se

preenchem

os

requisitos

estabelecidos. As decisões foram documentadas para registro.
•

Critérios do aluno: Bibliotecas digitais disponíveis via web que indexem artigos
em inglês da área de virtualização, provisionamento de máquinas virtuais e
redes definidas por software (SDN).

•

Tenha suporte a buscas utilizando expressões booleanas
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•

Conceda acesso ao texto completo ou tenha o endereço para acessar o texto
completo

2.5.7 Lista das fontes de busca
Foi analisada a seguinte evidência disponível na literatura do seguinte
repositório:
•
•
•
•
•

IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);
ScienceDirect (https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br)
Scopus (https://www-scopus.ez1.periodicos.capes.gov.br)
ACM (https://dlnext-acm-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/)
Google Scholar (https://scholar.google.com/)

2.5.8 Critérios de inclusão e exclusão dos artigos
Adotou-se como critério de inclusão para a literatura científica as produções
que:
(a) Os documentos devem estar disponíveis na internet;
(b) Estudos sobre provisionamento de máquinas virtuais;
(c) Estudos sobre solução SDN aplicando endereçamento de redes para
máquinas virtuais;
(d) Utilização de hypervisor como hospedeiro das máquinas virtuais;
(e) Uso de sistema operacional Linux;
(f) Estudos sobre energia em máquinas virtuais;
(g) Uso de estatística para análise dos dados;
(h) Estudos comparativos com foco voltado somente às soluções de recursos
computacionais (Cloud ou On-Premises);
Adotou-se como critério de exclusão para a literatura científica as produções
que:
(a) Uso de sistema operacional Windows;
(b) Estudos sobre utilização de SDN somente para cloud computing;
(c) Caso de Uso apenas em cloud pública;
(d) Uso somente de Live Migration de máquinas virtuais;
(e) Estudos de load balancing;
(f) Uso do SDN para conexão inter-datacenter;
(g) Computação diferente de arquitetura x86_64;
(h) Caso de Uso em Big Data;
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(i) Estudo voltado apenas à segurança em SDN;
(j) Estudo sobre energia em Datacenter / Cloud;
(k) Estudos voltados apenas em recursos de hypervisor;
2.5.9 Estratégia para seleção dos estudos
Foram construídas strings com as palavras-chave e seus sinônimos. A strings
foram submetidas à máquina de busca do IEEE Explore, da Science Direct, da
Scopus, da ACM e do Google Academic e, após a leitura do resumo e aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, o trabalho foi selecionado e confirmada sua relevância
pelo principal revisor (aluno). Alguns artigos foram analisados juntos ao orientador
como forma de revisão de sua relevância.
Os trabalhos que foram definitivamente incluídos durante a fase de seleção e
lidos por completo. Um resumo sobre cada um dos artigos foi feito com o objetivo de
destacar os métodos utilizados para a avaliação e seus parâmetros considerados.
2.5.10 Estratégia de extração dos dados
São preenchidos “formulários de extração de dados” para cada artigo , quando
considerado válido para a Revisão Sistemática, lido integralmente e categorizado
usando o formulário dentro da ferramenta StArt1 chamado Data Extraction Form
Fields.
•

Área=[Virtualização,Redes de Computadores,Estatística]

•

Problema=[Alocação de Recurso,Melhoria de Utilização,Redução de
Configuração Manual]

•

Modelos=[Comparação dos Resultados,Cenário de
Testes,Experimentos,Simulação]

•

Representação=[Ganho Percentual,Gráficos,Resultados do
CloudSIM,Modelos Estatísticos,Resultados do PCMark]

•

Resumo do artigo.

2.5.11 Estratégia de sumarização dos dados

1

•

Definição dos artigos escolhidos e lidos na íntegra;

•

Resumo de cada trabalho registrado no campo “Comment”, conforme tela
abaixo:

Desenvolvido pelo laboratório de pesquisa em engenharia de software da UFSCAR http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
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Figura 4 – Comentários nos artigos lidos durante revisão sistemática

Fonte: Texto elaborado pelo Autor e copiado da ferramenta Start

2.5.12 Identificação dos artigos
•

Identificação - observação:
o Palavras compostas devem estar entre aspas;
o Inclusão de sinônimos;
o Palavras com escrita distinta em inglês americano e inglês
Europeu;

Fonte: IEEE (https://ieeexplore.ieee.org)
Período considerado: 2014 a 2019
Data: 19/04/2019 e novamente em 21/04/2019
Pesquisa: Full Text & Metadata
Fonte: ScienceDirect (https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br)
Período considerado: 2016 a 2019
Data: 14/10/2019 e novamente em 15/10/2019
Pesquisa: Full Text & Open Access
Fonte: Scopus (https://www-scopus.ez1.periodicos.capes.gov.br)
Período considerado: 2016 a 2019
Data: 16/10/2019 e novamente em 30/10/2019
Pesquisa: Full Text & Open Access
Fonte: ACM (https://dlnext-acm-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/)
Período considerado: 2016 a 2019
Data: 4/11/2019 e novamente em 10/01/2020
Pesquisa: The ACM Full-Text Collection
Fonte: Google Scholar (https://scholar.google.com/)
Período considerado: 2016 a 2019
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Data: 24/11/2019 e novamente em 10/01/2020
Pesquisa: https://scholar.google.com
•

Artigos aprovados para leitura (presentes no apêndice I):
o Os primeiros artigos aprovados para leitura
o Os demais artigos aprovados para leitura
o Fontes dos artigos obtidos (Figura 5)

•

Seleção dos artigos:
o Os artigos foram selecionados quanto ao uso dos critérios de
inclusão e exclusão documentados no item 2.5.8 deste capítulo
(Figura 6) (presentes no apêndice J).

•

Extração dos dados e análise/síntese dos resultados:
o Leitura crítica dos artigos
o Identificar os critérios de inclusão selecionados
o Identificar os critérios de exclusão selecionados
o Usar como base teórica o conteúdo dos artigos selecionados

•

Seleção dos artigos aprovados (presentes no apêndice K):
o Todos os artigos aprovados depois da revisão sistemática

Figura 5 – Fontes dos artigos obtidos durante revisão sistemática

Scopus
17 (6%)

IEEE
135 (50%)

Science
Direct
26 (10%)

ACM
62 (23%)
Google
Academic
30 (11%)

Fonte: Elaborado pelo Autor com base na extração feita pela ferramenta StArt
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Figura 6 – Número de artigos aceitos e rejeitados após extração dos dados

Fonte: Elaborado pelo Autor ao finalizar a revisão usando a ferramenta StArt

2.6

Síntese da revisão sistemática
Nesta seção, apresentam-se os estudos e representações evidenciados em

cada artigo. Além disso, é apresentada uma classificação dos artigos aceitos na
seleção final desta seção.
Antes de comentar sobre as representações e modelos, durante a leitura dos
artigos seguindo os critérios de inclusão e exclusão, os artigos aplicam o uso da
virtualização voltado para criação de máquinas virtuais, uso de políticas de monitoria
de dados, consolidação de recursos de centro de dados, análise performática, uso de
OpenFlow como protocolo de virtualização de redes, uso de migração a quente (live
migration) para continuidade de negócio, assim como estudos voltados à eficiência
energética, uso de novas soluções como virtualização de funções de rede (Network
Function Virtualisation – NFV), uso de Fog Computing2, soluções móveis futuras
voltadas ao uso de SDN (Mobile Oriented Future Internet - MOFI), uso das técnicas
de SDN para provedores de serviço em cloud (Cloud Service Provider) e a criação de
2

Alocação do poder de processamento mais perto do limite da rede.
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portais de automação para que o solicitante possa informar qual é a configuração das
máquinas virtuais, suas características de memória e CPU virtual, assim como a
quantidade final de máquinas virtuais que necessitam ser criadas.
O uso da virtualização abordado nos artigos lidos, apresentam funcionalidades
que, vale ressaltar, suas praticidades facilitam as atividades no dia a dia de operação.
Zhao e Liu (2015) conseguiram melhorar a performance das máquinas virtuais em até
50%, usando as mesmas condições iniciais das máquinas virtuais, ao usar algoritmos
do tipo FFD – First Fit Decreasing, durante sua criação. Chowdhury, Mahmud e
Rahman (2015) por sua vez, realizaram um estudo voltado para as melhorias da
solução de virtualização existente, permitindo que tenham um menor consumo de
energia, menor violação de SLA (Service Level Agreement) e de performance
degradada.
O crescimento das máquinas virtuais orientadas sob demanda, permite
qualidade da infraestrutura como serviço (IaaS) ao prover sua solução. Chang, Gu e
Luo (2017) estudaram a consolidação de servidores ao usar políticas de monitoria
para recurso dos servidores, possibilitando o provisionamento e migração de
workloads para redução de energia e um melhor aproveitamento da forma como a
virtualização permite atender os requisitos desta maneira.
Chanchio (2015) estudou o uso da técnica de time-bounded pre-copy live
migration algorithm (TPLCR), que permite a cópia do momento da execução do estado
de uma máquina virtual, mesmo que em execução, para permitir que o administrador
tenha um ponto de controle da máquina virtual em caso de falha, o chamado live
checkpointing ou snapshot. Okafor, Ugwoke e Obayi (2017) usaram a virtualização no
caso de uso para mitigar problemas em um centro de dados convencional, como
impacto de rede nos roteadores, I/Os, aplicações corporativas e serviços. Os testes
realizados apresentaram-se altamente eficientes, especialmente para o acesso aos
dados armazenados nos servidores. Concluiu-se então que o uso da virtualização
permitiu um aumento de performance de até 30%, comparado ao cenário de servidor
físico (bare-metal).
Uma

técnica

muito

utilizada

na

virtualização

são

chamadas

de

oversubscription, que permite que as máquinas virtuais utilizem recursos sob
demanda de memória e CPU porém não são alocadas em 100% no momento de sua
criação, factível para a redução de alocação de recursos pelos servidores
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hospedeiros. Ying (2015) utilizou essas técnicas em seu estudo voltadas para as
máquinas virtuais utilizadas em hypervisors como KVM e Xen.
Masdari, Nabavi e Ahmadi (2016) realizaram uma pesquisa (survey) e
identificaram que o planejamento para que uma máquina virtual esteja consolidada no
servidor físico, que melhor possa hospedar suas atividades, resulta em benefícios
como: melhor execução de suas funcionalidades devido ao recurso utilizado estar
disponível, permite a melhor consolidação dos serviços entre os nós físicos e a
eficiência energética estar mais equilibrada nos servidores em um centro de dados.
Zakarya (2019) também realizou estudos de eficiência de agendamento e
técnicas de consolidação, porém voltadas para a migração de máquinas virtuais,
usando técnicas de SDN para auxiliar essa atividade. O balanceador de carga, que é
um componente usado em várias implementações de Cloud Computing para o
controle de sessão na camada 4 do modelo OSI, foi objeto de estudo de Li et al.
(2020), que perceberam que não adiantava ter um componente de balanceamento
desses se as máquinas virtuais não estavam também balanceadas de forma correta
dentro dos servidores físicos.
Por esse motivo, o uso de técnicas de balanceamento são importantes para
permitir que haja um controle das máquinas virtuais dentro dos servidores físicos,
inclusive se as máquinas virtuais estiverem sendo acessadas por usuários finais,
usando protocolos de entrega que também operam na camada 4 do modelo OSI,
como RDP e o PCoIP, nos estudos realizados por Casanova, Marcel e Kristianto
(2017).
A parte experimental desta dissertação foi baseada na forma em que os artigos,
apresentados até agora estão preocupados com a análise de performance dos
elementos que constituem um datacenter, que no caso desta dissertação, estão
focados na utilização de métricas para analisar o processamento, a memória, rede e
disco do servidor hospedeiro. Quanto maior for a consolidação dos serviços em
apenas um servidor físico, melhor será o provisionamento desta infraestrutura como
serviço (IaaS) e eficiência energética com sua utilização.
Hocini, Bourguiba e Badache (2014) usaram técnicas para virtualização de
rede permitindo assim que o controle de Input / Output (I/O) para as máquinas virtuais
sejam altamente flexíveis e com uma relação custo-benefício que permite flexibilidade.
Kontoudis e Fouliras (2017) abordaram em seu artigo o uso de um roteador virtual
permitindo a comunicação entre dois outros servidores nos testes que foram feitos:
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um servidor atuando como web server e outro como um controlador de recursos com
um sistema de teste de estresse para forçar o uso do web server. A forma de medição
foi voltada no consumo de CPU durante ciclos temporais para identificar o nível de
consumo da máquina virtual. O estudo se mostrou satisfatório e provou que existem
funcionalidades de redes que realizam suas funções com destreza, mesmo sendo de
forma virtual.
Yadav e Kushwaha (2014) apresentaram o uso de virtualização para melhorar
o consumo de energia em Cloudlet, que são componentes que ficam em uma rede
edge (entre a internet e o centro de dados de um cliente), a fim de suportar intensivas
interações móveis com baixa latência. A virtualização usando soluções de SDN
permite que esse provisionamento e o controle de energia seja escalável para garantir
que os serviços fiquem ativos.
Esta dissertação contempla a utilização de redes virtuais como parte intrínseca
de seu estudo, em todos os artigos que abordam o uso do SDN, existe uma relação
direta entre latência ou apenas uma das medições existentes em um datacenter, mais
comumente vista como a utilização de CPU.
Duong-ba et al. (2019) estudaram a relação da redução do consumo de energia
e a utilização de recursos em um centro de dados. A consolidação de máquinas
virtuais em um único servidor físico e a utilização de seus recursos antes de ocupar
um segundo servidor, permitiu que a energia consumida pelos servidores físicos,
esteja alocada em apenas um nó e não distribuída em dois. Quando necessário o
consumo, o segundo nó é acionado e as máquinas virtuais, que ali estão alocadas,
são consumidas. O trabalho de Usman et al. (2017) abordam que a redução de
emissão de carbono ao usar a virtualização, resulta em uma redução de até 30% no
consumo de energia total. Demais controles de energia podem ser estudados usando
cadeias de Markov assim como Zhang et al. (2016) realizaram em seu estudo.
Alguns cuidados precisam ser tomados assim como Elsaid e Meinel (2014)
apresentaram um estudo voltado ao uso de migração a quente (live migration) de
máquinas virtuais, assim como balanceamento de host, baixo consumo de energia,
recuperação em caso de falha e alocação dinâmica para as máquinas virtuais. Silva
Filho et tal. (2018) abordam também problemas ao direcionar uma carga de trabalho
para

um

ambiente

Cloud,

fatores

importantes

como

segurança,

balanceamento, uso de aplicações, migração a quente, entre outros.

energia,
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Outra parte importante dos artigos lidos, foi a utilização das propriedades de
provisionamento que, segundo estudo feito por Zhang et al. (2016), descreve que o
uso de Cloud Computing é amplo atualmente e o provisionamento de máquinas
virtuais é uma prática muito frequente. Esch (2014) por sua vez, apresentou um texto
muito interessante em seu artigo informando que: "A contenção de recursos entre
máquinas virtuais é o principal culpado para um desempenho imprevisível, isso leva à
degradação e variação, também conhecida como sobrecarga de desempenho". Nitu
et al. (2017) apresentou seu estudo informando que devido a vivermos em um mundo
elástico e dinâmico, o uso de soluções em Cloud Computing permite que as máquinas
virtuais sejam criadas rapidamente e destruídas a qualquer momento. Em seu estudo,
foram consideradas métricas como tempo de boot, número de máquinas virtuais
criadas, tempo de criação em segundos e o foco na utilização do hypervisor Xen.
Esta dissertação envereda pelo provisionamento de máquinas virtuais, usando
métricas apresentadas por Nitu et al. (2017) e também da forma como Xu et al. (2014)
apresentaram seu estudo sobre o estado da arte de performance das máquinas
virtuais, usando provisionamento em cenários de infraestrutura como serviço (IaaS).
E prossegue na linha que Gharbaoui et al. (2016) também apresentaram em seu
artigo, um experimento de orquestração SDN para provisionamento de máquinas
virtuais e redes, usando OpenFlow e Xen Cloud Platform com Xen API, porém não
associaram o uso de KVM.
Outros trabalhos abordam o uso de algoritmos de criação de imagens para
máquinas virtuais usando colônias de formigas como forma de estudo. Mostraram
efeitos muito melhores do que o método tradicional de uso de imagens convencionais,
conforme estudo feito por Shukhman et al. (2018). Abar et al. (2014) em seu estudo,
apresentam o provisionamento de máquinas virtuais usando OpenStack com uma
solução de teste chamada CBTool, criado e desenvolvido para o mundo opensource
voltado ao teste de estresse usado mas máquinas Linux via Secure Shell (SSH). O
foco do artigo foi identificar o impacto e a performance das aplicações na máquina
virtual ao usar cargas de trabalho (workloads) intensos. Al-oun, Kiran e Kouvatsos
(2015) apresentaram um diagrama de sequência mostrando como funciona a criação
de uma máquina virtual controlada por um servidor de gerenciamento.
Correta alocação de recursos permitindo reduzir o tempo de criação e alocação
da máquina virtual em um host. Comparação do tempo de resposta nos Hosts físicos
ao usar alocação de política simples e usando agent-based VM placement policy e

43

depois a relação entre o tempo de requisição e resposta de uma máquina virtual sobre
as políticas existentes. O resultado da melhoria de performance chegou em até 50%
comparado com a alocação padrão.
Outros elementos de provisionamento foram considerados que não estão
voltados apenas à máquinas virtuais, são estudos como o de von Lehmen et al. (2015)
que consiste no rápido provisionamento e restauração de serviços de rede, utilizado
para provedores de serviço que precisam de velocidade na execução dos serviços
prestados para seus solicitantes, assim como o estudo feito por Martini et al. (2016)
que aborda a orquestração usando SDN para o provisionamento usando comutadores
OpenFlow distribuídos em core, agregação e edge para 6 nós físicos. O foco do teste
foi o sistema para orquestrar toda a plataforma de provisionamento e não as máquinas
virtuais em si.
A função de monitoria dentro de tecnologias de virtualização e provisionamento
são importantes para entender como a utilização dos componentes virtuais estão
divididos e se estão atendendo conforme as necessidades das máquinas virtuais.
Telenyk, Zharikov e Rolik (2016) informam em seu estudo como o crescimento do uso
de Cloud Computing favoreceu para que haja um aumento significativo de formas de
gestões mais eficazes, devido ao número de tecnologias utilizadas, aumento de sua
complexidade e mudanças dinâmicas que ocorrem em ambientes virtuais. O
diagnóstico independe se a máquina está executando suas atividades em um
ambiente virtual ou não, é importante para a detecção de anomalias durante sua
utilização, relatam Alkasem, Liu e Zuo (2017), em seu artigo. Mehri (2015) por sua
vez, optou em usar elementos nativos do Linux para monitoria, como o uso de
correlação de CPU entre a máquina física e a máquina hospedeira, usando MPSTAT
e TOP em seu ambiente de testes com OpenStack. Adrian e Heryawan (2015), usaram
simulação por meio do software CloudSim e o uso de clusterização por meio de KMeans para identificar o comportamento das máquinas virtuais.
Tesfatison, Klein e Tordsson (2018) usaram em seu estudo elementos para
entender qual é a melhor tecnologia a ser adotada para a virtualização, levando-se
em conta dados como performance, isolação, utilização de recursos, eficiência
energética, tempo de inicialização e densidade de máquinas virtuais por servidores
físicos. Estrada et al. (2017), em seu estudo, criou quatro funções de monitoria para
identificar a qualidade das máquinas virtuais: Análise de processos, detecção de
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travamento de sistema operacional, detecção de ações voltadas ao usuário final e
detector de keylogger, itens mais voltados ao nível de segurança da máquina virtual.
Como a virtualização e provisionamento são temas recentes, novas tecnologias
também estão nascendo para atender demais casos de uso atualmente. Adami et al.
(2014) iniciou o estudo de uma solução de SDN usando um ambiente de teste para
realizar coletas de alocação das máquinas virtuais em nós, tecnologia chamada OFenabled Virtualization-aware Networking – OFVN). Battula (2014) em seu estudo, tem
o objetivo de criar um framework para evoluir o uso de NFV e SDN, criando assim um
ambiente de Network Functions Virtualisation as a Service – (NFVaaS).
Liu et al. (2017) estudam serviços usando soluções de virtualização ou
containers para provisionar novos serviços utilizando este novo paradigma de Fog
Computing. Aliyu et al. (2017), abordam em seus estudos o controle de QoS usando
SDN para soluções em EdgeIoT, serviços que precisam de uma baixa latência. Bacou
et al. (2019) estudam o uso de containers para deduplicar o stack de rede e permitir
que o hospedeiro tenha uma redução de custo de utilização em até 40%.
Esta dissertação representa uma série de áreas foco que fazem parte dos
artigos identificados durante a pesquisa exploratória e revisão sistemática. O Quadro
2 apresenta as áreas consolidadas dos artigos e a Tabela 1 apresenta como os
artigos se relacionam e contribuem para a execução desta dissertação.
Quadro 2 – Representação das áreas foco

Representação
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Fonte: Elaborado pelo Autor

Áreas Foco
Performance
Energia
IaaS
Provisionamento
Consolidação de Servidores
Usuário Final
Virtualização de Rede
Simulação
Estatística
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Tabela 1 – Relação de autores e áreas foco
Autores
Esta dissertação
Usman et al. (2017)
Elsaid e Meinel (2014)
Abar et al. (2014)
Battula (2014)
Adrian e Heryawan (2015)
Esch (2014)
Shukhman et al. (2018)
Yadav e Kushwaha (2014)
Al-oun, Kiran e Kouvatsos (2015)
Zhao e Liu (2015)
Chang, Gu e Luo (2017)
Zhang et al. (2016)
Xu et al. (2014)
Liu e Zuo (2017)
Chowdhury, Mahmud e Rahman (2015)
You e Jung (2014)
Hocini, Bourguiba e Badache (2014)
Casanova, Marcel e Kristianto (2017)
Chanchio (2015)
Duong-ba et al. (2019)
Ying (2015)
Lehmen et al. (2015)
Zakarya (2019)
Adami et al. (2014)
Okafor, Ugwoke e Obayi (2017)
Gharbaoui et al. (2016)
Martini et al. (2016)
Aliyu et al. (2017)
Li et al. (2020)
Masdari, Nabavi e Ahmadi (2016)
Silva Filho et al. (2018)
Nitu et al. (2017)
Kontoudis e Fouliras (2017)
Telenyk, Zharikov e Rolik (2016)
Zhang et al. (2016)
Alkasem, Liu e Zuo (2017)
Bacou et al.(2019)
Estrada et al. (2017)
Tesfatison, Klein e Tordsson (2018)
Mehri (2015)
Fonte: Elaborado pelo autor
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3
3.1

AMBIENTE DE EXPERIMENTAÇÃO
Visão Geral
O ambiente de experimentação é descrito neste capítulo com detalhes e a

visão geral de arquitetura está presente na Figura 7, permitindo que o experimento
de provisionamento das máquinas virtuais aconteça livremente. A monitoração dos
recursos computacionais é então capturada pela parte de gerenciamento e a única
mudança observada, é o uso do controlador OpenFlow e do comutador virtual ao invés
da configuração nativa do hospedeiro virtual, representado pelo KVM que é parte
integrante do Linux.
Figura 7 – Visão geral da arquitetura do experimento

VM

KVM
TOP
Hypervisor

VM

QEMU

Fonte: Elaborado pelo Autor

A melhor prática ao usar virtualização em um centro de dados é separar
máquinas de monitoração e gerenciamento, do cluster de recurso computacional
(BARHAM et al., 2003). Dessa forma, consegue-se explorar, ao máximo, a gestão
distribuída que a virtualização favorece e permitir o crescimento de nós de recursos,
caso necessário, sem interrupção nos serviços em execução.
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3.2

Imagem de Máquinas Virtuais
Criar uma imagem virtual e instalar softwares e ferramentas é o primeiro passo

que o administrador precisa dar para garantir que os recursos estejam disponíveis aos
usuários que usam a máquina e possam exercer suas atividades sem nenhum
impacto. Muitas vezes, ao criar uma máquina virtual usada como imagem, é
necessário validar o licenciamento junto ao fabricante. A utilização de máquinas
virtuais da Microsoft, precisam de licença exclusiva para o uso do Windows ou
Windows Server de forma virtual, com um custo que, muitas vezes, pesa no orçamento
das empresas (MICROSOFT, 2020). Desta maneira, muitos estudos mostram que a
melhor forma de criar uma imagem é usar um sistema operacional Linux para fins de
estudos, assim como foi feito por Martini et al. (2016), Gharbaoui et al. (2016), von
Lehmen et al. (2015), etc.
O CentOS (CENTOS 2020) foi a imagem em Linux escolhida para as atividades
desta dissertação por ser voltado à comunidade, gratuito e projetado pelas leis do
mundo Open Source.
O desenho da Figura 8 mostra a configuração da imagem criada como base
para os estudos desta dissertação. Utiliza o padrão mínimo requerido para a criação
de uma instalação do CentOS 8 (CENTOS 2020), garantindo que tenha o maior
número de máquinas virtuais em execução pelo mesmo servidor físico, assim como
descrito no trabalho elaborado por Masdari, Nabavi e Ahmadi (2016).
Figura 8 – Imagem base usando CentOS 8

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3.3

Provisionamento das Máquinas Virtuais
Provisionamento das máquinas virtuais ocorre usando scripts criados pelo

autor para que as seguintes atividades estejam presentes:
•

Cópia exata da imagem criada na seção 3.6 deste trabalho;

•

Utilização da mesma quantidade de CPU virtual, memória e espaço em
disco;

•

Uso do Sysprep para remoção de qualquer vestígio de que a máquina
virtual tenha sido utilizada anteriormente;

A Figura 9 mostra os detalhes da criação das máquinas virtuais e como ficam
as imagens clonadas:
Figura 9 – Clone da imagem mestre

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4

Gerenciamento e Monitoração
As máquinas de gerenciamento e monitoração do experimento são máquinas

virtuais rodando dentro do sistema operacional em um computador apartado, porém,
está presente na mesma rede que o nó físico. Máquinas virtuais são CPUs
implementadas por código operando em modo virtualização do tipo 1 ou do tipo 2. A
virtualização tipo1 usa um hypervisor para gerenciar as máquinas virtuais,
representado pelo KVM nesta dissertação. A virtualização tipo 2 usa o sistema
operacional de um computador físico para desempenhar tal função, como é o caso do
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QEMU (BACOU et al., 2019). O desenho da Figura 10 apresenta os componentes
utilizados e sua forma de conexão até o nó físico.

Figura 10 – Componentes de gerenciamento e monitoração

VM

VM

Hypervisor

Switch

Computador
Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.1 Máquina virtual de gerenciamento
Para controlar o hospedeiro físico que abriga o KVM, uma máquina virtual com
o sistema operacional CentOS é usada para visualizar de forma gráfica, as operações
de criar, ligar, desligar e remover máquinas virtuais, bem como realizar operações
importantes como acesso remoto usando SSH. O Quadro 3Quadro 3 possui detalhes
da configuração desta máquina virtual.
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Quadro 3 - Configuração da máquina virtual de gerenciamento

Sistema
Operacional
Processador
Memória
Disco
Pacotes Instalados

CentOS 8
2 vCPU
2 GB
20 GB
virt-manager

noarch 2.2.1-2.el8

Dependências:
python3-argcomplete noarch 1.9.3-6.el8
python3-libvirt x86_64 4.5.02.module_el8.1.0+248+298dec18
virt-manager-common noarch 2.2.1-2.el8

Fonte: Elaborado pelo Autor

O pacote Virtual Machine Manager (VMM) é utilizado para acessar máquinas
virtuais rodando em um ambiente com KVM instalado. O desenho da Figura 11
apresenta a conexão estabelecida entre o hospedeiro e o VMM usando o protocolo
de comunicação QEMU Machine Protocol (QMP) (BELLARD, 2019), baseado em
JavaScript Object Notation (JSON) (CROCKFORD, 2020), uma vez que o VMM esteja
corretamente configurado.
Figura 11 – Gerenciamento usando VMM

VM

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3.4.2 Máquina virtual de monitoração

A parte importante do experimento é analisar os recursos que as máquinas
virtuais requisitam durante o provisionamento, uso dos recursos ao longo da operação
e que devolvem ao KVM ao desligar, sejam elas configuradas com o OpenFlow ou
não. Por este motivo, a forma de monitoração precisa ser capaz de integrar-se ao
experimento de tal forma que seja possível correlacionar os logs de eventos,
sequenciá-los de forma clara e criar gráficos que sejam capazes de demonstrar o
consumo de cada item específico utilizado pelas máquinas virtuais e também pelo nó
físico com o KVM instalado. Com base no trabalho feito por Hauser e Wesner (2018),
a monitoração é feita com o KVMTOP, instalado diretamente no hospedeiro com o
KVM, conforme descrito na seção 4.3 deste trabalho.
Ao enviar os dados de consumo para a máquina virtual de monitoração, o
KVMTOP tem a capacidade de coletar diretamente por meio do KVM o consumo físico
e virtual das métricas apresentadas nos Quadro 4 e Quadro 5, respectivamente.
Quadro 4 - Métricas coletadas via KVMTOP para máquina física

Parâmetro
--cpu

--mem

--net
--disk
--host

Métrica
cpu_cores
cpu_curfreq
cpu_system
ram_total
ram_free
ram_available
net_host_receivedBytes
net_host_transmittedBytes
net_host_speed
disk_device_reads
disk_device_writes
disk_device_ioutil
host_name

Descrição
Número total de CPU cores
Frequência média de CPU cores
Uso de CPU pelo sistema (%)
Memória física disponível no host
Memória física livre no host
Total de memória em uso no host
Número de bytes recebidos
Número de bytes transmitidos
Velocidade de conexão máxima
Leitura de disco
Escrita de disco
Saturação de I/O (%)
Hostname do host

Fonte: Adaptado do artigo científico feito por Hauser e Wesner (2018)
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Quadro 5 - Métricas coletadas via KVMTOP para máquina virtual

Parâmetro

Métrica

Descrição

--cpu

cpu_cores
cpu_total
ram_total
ram_used
net_receivedBytes
net_trasmittedBytes
disk_size_capacity
disk_size_allocation
disk_ioutil
io_read_bytes

Número total de CPU cores
Uso de CPU virtual (%)
Total de memória disponível para a VM
Total de memória alocada para a VM
Número de bytes recebidos
Número de bytes transmitidos
Capacidade máxima do disco
Capacidade do espaço alocado
Utilização estimada de I/O
I/O de leitura de disco virtual

io_write_bytes

I/O de escrita de disco virtual

host_name

Hostname do host que a VM está rodando

--mem
--net
--disk
--io

--host

Fonte: Adaptado do artigo científico feito por Hauser e Wesner (2018)

A transferência das informações é feita usando protocolo TCP, em formato
JSON, para as máquinas virtuais que estão rodando em Docker Engine e Docker
Compose, conforme artigo científico de Bacou et al. (2019). A máquina virtual de
monitoração possui as características apresentadas no Quadro 6.
Quadro 6 - Configuração da máquina virtual de monitoração

Sistema
Operacional
Processador
Memória
Disco
Pacotes
Instalados

CentOS 8
2 vCPU
2 GB
20 GB
CentOS-8 - Extras
Docker CE Stable - x86_64
Package wget-1.19.5-7.el8.x86_64
Package unzip-6.0-41.el8.x86_64
Package tar-2:1.30-4.el8.x86_64
yum-utils-4.0.8-3.el8.noarch
https://github.com/git/git/archive/master.zip
https://github.com/cha87de/kvmtop-datasink.git
docker-ce
x86_64
3:18.09.1-3.el7
https://github.com/docker/compose/releases/download/1.26.0rc4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)"
Dependências:
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cpp
x86_64 8.3.1-4.5.el8
isl
x86_64 0.16.1-6.el8
glibc-devel
x86_64 2.28-72.el8_1.1
glibc-headers
x86_64 2.28-72.el8_1.1
kernel-headers
x86_64 4.18.0-147.8.1.el8_1
keyutils-libs-devel x86_64 1.5.10-6.el8
krb5-devel
x86_64 1.17-9.el8
libcom_err-devel
x86_64 1.44.6-3.el8
libkadm5
x86_64 1.17-9.el8
libselinux-devel
x86_64 2.9-2.1.el8
libsepol-devel
x86_64 2.9-1.el8
libverto-devel
x86_64 0.3.0-5.el8
libxcrypt-devel
x86_64 4.1.1-4.el8
pcre2-devel
x86_64 10.32-1.el8
pcre2-utf16
x86_64 10.32-1.el8
pcre2-utf32
x86_64 10.32-1.el8
zlib-devel
x86_64 1.2.11-10.el8
libcgroup
x86_64
0.41-19.el8
Fonte: Elaborado pelo Autor

Um docker-compose rodando Logstash, tem o papel de facilitar a ingestão dos
dados mesmo que estejam vindo de diversas fontes (máquinas virtuais e hardware
físico), transformando essas informações em logs que são apresentados para um
docker-compose rodando InfluxDB, e que trabalha como um banco de dados de séries
temporais para análise elástica das informações apresentadas.
Como apresentação final, os dados que estão no banco de dados do InfluxDB
são consumidos pelo Grafana, que é uma plataforma gráfica de observabilidade, ou
seja, conhecimento dos estados inferidos durante o experimento, de forma empírica,
em cada fase das execuções. A Figura 7 apresenta anteriormente, mostra os
componentes da máquina virtual de monitoração e a forma como Hauser e Wesner
(2018) realiza a monitoria usando o KVMTOP.
•

Ativar a monitoria usando docker-compose:
o [root@localhost kvmtop-datasink]# docker-compose start
Starting logstash
... done
Starting influxdb
... done
Starting chronograf ... done
Starting grafana-config ... done
Starting grafana
... done
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•

Validando a execução correta dos componentes de monitoria, conforme Figura
12
Figura 12 – Microsserviços em execução usando Docker-compose

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5

Recurso computacional
O recurso computacional é composto por um servidor físico com as

especificações apresentadas no Quadro 7. A distribuição CentOS 8, disponível em
24 de setembro de 2019 para download, foi usada como base da instalação do
Hypervisor KVM por intermédio do repositório da Universidade de São Paulo (USP),
através do link:
http://linorg.usp.br/CentOS/8.0.1905/isos/x86_64/CentOS-8-x86_64-1905dvd1.iso.
O uso do KVM como parte da solução se deve ao fato de permitir repetitividade
ao experimento, dado que é possível reproduzir a parte prática, independentemente
de licenciamento ou aquisição de sistema operacional necessário para que os estudos
aconteçam.
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Quadro 7 - Configuração do servidor para uso do hypervisor KVM

Servidor
Asus
M5A97
PRO

Processador

Memória

Rede

AMD FX™-

32 GB (DDR3

2 x 1GB

(1) Samsung SSD 860 EVO 1

8320 Eight-Core

1600MHz)

Ethernet

TB
(2) Seagate Barracuda 1TB

Processor 3.5

Disco

GHz
Fonte: Elaborado pelo Autor

A instalação foi feita usando a base predefinida durante o setup, chamado de
Virtualization Host, assim como as definições adicionais de Debugging Tools,
Virtualization Platform e Network Servers, conforme apresentam as Figura 13 e
Figura 14, respectivamente.
Figura 13 – Opções para instalar KVM – 1

Fonte: Tela capturada durante instalação do CentOS8
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Figura 14 – Opções para instalar KVM - 2

Fonte: Tela capturada durante instalação do CentOS8

Após a instalação do KVM, confirmou-se que o processador suporta o recurso
de virtualização necessário para este trabalho. O processador precisa conter o flag
SVM, caso seja da família AMD ou o flag VMX, caso seja da família Intel.
Pacotes são adicionados à instalação do KVM, listados no Quadro 8, para
permitir que o hospedeiro esteja atualizado e pronto para a instalação e execução dos
demais componentes necessários neste experimento.
Quadro 8 - Pacotes de instalação no hypervisor KVM

Pacotes adicionais instalados
git
make
intltool
cockpit-pcp
virt-install 2.0.0-5.1.el8
libguestfs-tools-c 1:1.38.411.1.module_el8.0.0+189+f9babebb
Dependências:
libosinfo 1.2.0-5.el8
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osinfo-db 20181011-8.el8_0.1
osinfo-db-tools 1.2.0-1.el8
virt-manager-common 2.0.0-5.1.el8
hexedit 1.2.13-12.el8
libguestfs-xfs 1:1.38.411.1.module_el8.0.0+189+f9babebb

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.6

Preparação para as máquinas virtuais
Antes de iniciar a criação de uma máquina virtual no hospedeiro KVM, é extraída

a imagem usada como template para as demais máquinas virtuais, sendo necessário
promover duas ações importantes:
•

Configurar uma rede bridge e;

•

Reservar uma área de disco para o armazenamento das máquinas
virtuais.

3.6.1 Criação de uma rede bridge

O conceito de bridge (BACOU et al., 2019) é criado a partir de uma área de rede
em que as máquinas virtuais e o hospedeiro físico compartilham os mesmos
componentes de software, proporcionando um roteamento virtual que permite que as
máquinas virtuais se comuniquem com as demais máquinas criadas no mesmo
hospedeiro e entre si.
A

rede

bridge

precisa

garantir

que

cada

máquina

virtual

receba

automaticamente:
•

Endereço IP (IPv4)

•

Máscara de sub-rede

•

Método de forward de rede

A criação de um arquivo XML abaixo permite que todas essas configurações
estejam disponíveis em cada máquina virtual, conforme representado a seguir:
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[root@kvm ~]# vim br01.xml
<network>
<name>br01</name>
<forward mode='nat'>
<nat>
<port start='1024' end='65535'/>
</nat>
</forward>
<bridge name='br01' stp='on' delay='0'/>
<ip address='192.168.50.0' netmask='255.255.255.0'>
<dhcp>
<range start='192.168.50.1' end='192.168.50.254'/>
</dhcp>
</ip>
</network>
Uma vez configurada a rede, os seguintes passos são necessários:
•

Ativar a interface bridge
o [root@kvm ~]# sudo virsh net-define br01.xml

•

Iniciando a utilização da rede br01
o [root@kvm ~]# sudo virsh net-start br01

•

Configuração para que a rede seja inicializada de forma automática
o [root@kvm ~]# sudo virsh net-autostart br01

•

Identificar se a rede está configurada corretamente
o [root@kvm ~]# sudo virsh net-list –all
Name
State
Autostart Persistent
---------------------------------------------------------br01
active yes
yes
default
active yes
yes
Para a utilização do Open vSwitch, é necessário realizar a criação de outro

arquivo XML contendo informações específicas para uma rede bridge ser usada como
rede virtual, conforme especificado no apêndice G e descrita no arquivo
libvirtvlabs.xml representado a seguir:

59

[root@kvm ~]# vim libvirtvlabs.xml
<network>
<name>ovs-network</name>
<forward mode='bridge'/>
<bridge name='br-int0'/>
<virtualport type='openvswitch'/>
<portgroup name='no-vlan' default='yes'>
</portgroup>
<portgroup name='vlan-100'>
<vlan>
<tag id='100'/>
</vlan>
</portgroup>
<portgroup name='vlan-200'>
<vlan>
<tag id='200'/>
</vlan>
</portgroup>
</network>

3.6.2 Criação de uma área de disco
A segunda parte necessária, antes da criação das imagens virtuais, é a área de
disco destinada para a cópia de todas as máquinas clones, originadas a partir de um
template. O disco disponível para a criação deste espaço é um disco local em formato
Solid State Drive (SSD), ou seja, não existe um storage externo para esta finalidade
anexado ao hospedeiro para gravar os dados. A tomada de decisão em usar um disco
SSD para este experimento se dá ao fato de muitos estudos voltados ao uso de uma
infraestrutura hiperconvergente (WANG; NG, 2010) ser o foco para soluções de
virtualização para máquinas virtuais, devido sua baixa latência, alto volume de
armazenamento e queda de preço frente ao uso de storage tradicional e switch para
Storage Area Network (SAN).
A configuração inicial feita pelo KVM tem uma área de disco pequena para a
execução dos testes. Ao executar o comando virsh-pool-info images, podemos ver
que a reposta tem uma área de aproximadamente 50 GB.
[root@kvm IPT]# virsh pool-info images
Name:
images
UUID:
6d0c7fb3-09db-4acc-82d7-5ad96bac0c9f
State:
running
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Persistent:
Autostart:
Capacity:
Allocation:
Available:

yes
yes
49.98 GiB
49.67 GiB
314.76 MiB

Foi feita a criação de um espaço destinado apenas para as imagens em outro
local, com um aumento significativo (865 GB) para que o experimento pudesse seguir
sem nenhum problema referente ao espaço em disco:
[root@kvm IPT]# mkdir /home/clones
[root@kvm home]# virsh pool-define-as clones --type dir --target /home/clones
virsh pool-autostart clones # Start on boot
virsh pool-start clones
# Start now
[root@kvm home]# df -h clones/
Filesystem
Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/cl_kvm-home 865G 44G 821G 6% /home
3.7

Criação da máquina virtual template
Para a criação da máquina virtual chamada de template, foi utilizada uma

imagem do CentOS 8, respeitando os recursos mínimos solicitados pelo fabricante
conforme documentado em Centos (2020). A Figura 15 apresenta a configuração
utilizada durante este experimento.
Figura 15 – Máquina virtual template

Máquina
Virtual

Imagem CentOS8
•
•

Fonte: Elaborado pelo Autor

1.5 GB Memória RAM
10 GB Espaço em Disco
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A fonte da imagem ISO usada para a máquina virtual template é a mesma usada
para instalar o KVM, porém, neste caso, precisamos fazer o download e armazenar a
imagem no hospedeiro. A fonte de download usada foi a da USP:
http://linorg.usp.br/CentOS/8.0.1905/isos/x86_64/CentOS-8-x86_64-1905dvd1.iso
No hospedeiro, são realizadas as seguintes configurações:
[root@kvm boot]# cd /var/lib/libvirt/boot
[root@kvm boot]# wget
http://linorg.usp.br/CentOS/8.0.1905/isos/x86_64/CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso
A forma como o KVM solicita a criação de uma nova máquina virtual está no
comando a seguir, obedecendo as demais configurações já realizadas anteriormente
como configuração mínima a ser criada, a rede que a máquina virtual será usada e,
inicialmente, a área de disco padrão criada pelo KVM, que será alterada depois,
durante a criação dos clones:
[root@kvm builder]# virt-install \
> --virt-type=kvm \
> --name centos8-template \
> --ram 1536 \
> --vcpus=1 \
> --os-variant=centos8 \
> --cdrom=/var/lib/libvirt/boot/CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso \
> --network=bridge=br01,model=virtio \
> --graphics vnc \
> --disk
path=/var/lib/libvirt/images/centos7.qcow2,size=10,bus=virtio,format=qcow2
A instalação do CentOS 8 é feita usando a configuração mínima conforme
demonstra a Figura 16, selecionando apenas a opção base chamada Server with GUI,
apenas para ter a versão gráfica do Linux.
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Figura 16 – Opção selecionada imagem template

Fonte: Tela capturada durante instalação do CentOS8

Após seguir com a instalação do CentOS 8, o hospedeiro agora possui uma
imagem usada durante os clones para o provisionamento necessário no experimento.
[root@kvm ~]# virsh list --all
Id Name
State
---------------------------------------------------2 centos8-template
running
3.7.1 Preparação para clones
Ao criar um clone a partir de uma máquina virtual, é preciso garantir que a imagem
seja a mesma criada anteriormente na seção 4.5, porém, com algumas alterações
importantes para evitar que haja problemas durante o provisionamento ou,
principalmente, durante sua utilização: as configurações necessárias são conhecidas
como sysprep e sparsify.
O System Preparation (sysprep) (RED HAT, 2020), é uma ferramenta executada
via linha de comando em um sistema operacional que tem a capacidade de restaurar
ou remover as configurações feitas anteriormente, deixando o sistema operacional
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clonado como se fosse recentemente instalado. Os procedimentos executados
durante um sysprep envolvem atividades como:
•

Remoção de chaves SSH

•

Remoção de endereço MAC persistente

•

Remoção de contas de usuários

•

Criar novas chaves Universally Unique Identifier - UUID

•

Criar um novo hostname

O Sparsify (JONES, 2020), é uma ferramenta executada também via linha de
comando que permite transformar discos de máquinas virtuais em sparse, ou seja,
com provisionamento magro (thin-provisioning), fazendo com que o valor total do
espaço livre de um disco virtual seja convertido em espaço livre no disco do
hospedeiro, trazendo maior flexibilidade durante o provisionamento realizado neste
experimento.
A Figura 17 representa como as imagens são criadas e preparadas para se
transformarem em clones.
Figura 17 – Imagens clonadas

Máquina
Virtual

Imagens Clonadas
•
•
•
•
•

1 vCPU
1.5 GB Memória RAM
10 GB Espaço em Disco
Sysprep
Sparsify

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.8 Controlador SDN e Open vSwitch
Para completar a parte de recurso operacional, foi feita a preparação do
hospedeiro KVM com os pacotes necessários para a instalação, configuração e
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execução dos testes usando a solução OpenFlow, conforme apresentado no Quadro
9, usada como fonte de comparação entre as máquinas virtuais durante as
observações feitas.
Quadro 9 - Pacotes de instalação para o Controlador SDN e Open vSwitch

Pacotes adicionais instalados
epel-release
python-pip
python2-pip 13.module_el8.0.0+32+017b2cba
python3-pip 9.0.3-13.el8
groupinstall 'development tools'
git clone git://github.com/osrg/ryu.git
Dependências:
python2 2.7.15-24.module_el8.0.0+193+7850e68f
python2-libs 2.7.15-24.module_el8.0.0+193+7850e68f
python2-setuptools 39.0.111.module_el8.0.0+32+017b2cba
python36 3.6.8-2.module_el8.0.0+33+0a10c0e1
python3-setuptools 39.2.0-4.el8

Fonte: Elaborado pelo Autor

Inicialmente é instalado o RYU (RYU, 2020), controlador baseado em
componentes do padrão SDN, usando Python como forma de escrita, execução de
políticas e configurações.
Os pacotes necessários para a instalação do RYU são obtidos diretamente via
GitHub:
[root@kvm RYU]# git clone git://github.com/osrg/ryu.git
A instalação é feita usando comandos em Python, desde a instalação padrão
como também de outros pacotes necessários para sua execução:
[root@kvm ryu]# pip3 install ryu
[root@kvm ryu]# pip3 install -r tools/optional-requires
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Para que as máquinas virtuais consigam usufruir das configurações feitas pelo
controlador RYU, a instalação do Open vSwitch no hospedeiro KVM também se faz
necessária.
O pacote de instalação do Open vSwitch é obtido diretamente do site do
openvswitch.org:
[root@kvm IPT]# wget http://www.openvswitch.org/releases/openvswitch2.12.0.tar.gz
Antes da instalação do Open vSwitch, foi necessário instalar pacotes e preparar o
hospedeiro KVM para a instalação:
[root@kvm openvswitch-2.12.0]# yum install subscription-manager
As configurações necessárias para a instalação e execução do Open vSwitch são:

[root@kvm openvswitch-2.12.0]# sudo sed -e 's/@VERSION@/0.0.1/'
rhel/openvswitch-fedora.spec.in /tmp/ovs.spec
[root@kvm openvswitch-2.12.0]# ./boot.sh
[root@kvm openvswitch-2.12.0]# ./configure -prefix=/usr -localstatedir=/var sysconfdir=/etc
[root@kvm openvswitch-2.12.0]# make install
[root@kvm openvswitch-2.12.0]# modprobe openvswitch
Ao iniciar a execução do experimento usando o OpenFlow, as máquinas virtuais
provisionadas acessam o comutador virtual gerenciado, usando a rede bridge criada
na seção 3.6.1, controlada por meio do RYU e entregue via Open vSwitch, usando a
versão 1.5 do OpenFlow conforme comando a seguir:
[root@kvm app]# ryu-manager simple_switch_15.py --verbose
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4

SEQUÊNCIA DE TESTES
Os testes escolhidos nesta sequência foram criados para testar os quatro recursos

principais (CPU, memória, disco e rede) quando a máquina virtual é criada, durante
sua utilização ou ao realizar sua exclusão. Os testes estão divididos em duas etapas:
•

Máquinas Virtuais sem Open vSwitch;

•

Máquinas Virtuais com Open vSwitch;

Os mesmos templates são usados em ambas as etapas e a única alteração é a
presença do OpenFlow, que controla as máquinas virtuais conectadas usando o Open
vSwitch e alguns pacotes necessários para a execução de cada teste. O Quadro 10
apresenta os modelos de testes executados:
Quadro 10 - Sequência de testes durante experimento

Provisionamento Provisionamento Provisionamento Exclusão das
Teste 1
+ stress
+ network stress máquinas
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Provisionamento
Provisionamento Exclusão das
Provisionamento
+ stress (CPU,
+ network stress
máquinas
memória, disco)
(transmissão e
recepção)
Fonte: Elaborado pelo Autor

Mais detalhes dos testes estão descritos nas próximas seções.
4.1

Provisionamento das máquinas virtuais
As máquinas virtuais são provisionadas usando o script publicado no apêndice A

e o consumo é observado usando as métricas obtidas pelo KVMTOP, conforme
descritos na seção 4.2.2. O hospedeiro KVM fornece todas as informações usando o
comando:
[root@kvm IPT]# kvmtop --cpu --verbose --host --mem --disk --io --net -connection qemu+ssh://root@192.168.0.37/system --printer=json --output=tcp -target=192.168.0.40:12345
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Obs.: Endereço do hospedeiro local (192.168.0.37) e endereço do Datasink
do KVMTOP (192.168.0.40).
4.2

Provisionamento + uso de load test (stress)
As máquinas virtuais são provisionadas e observadas conforme descrito na seção

4.7.1 deste capítulo. A única diferença é a execução de um script de load test ao iniciar
a máquina virtual, usando uma ferramenta open source chamada stress, simulando a
condição de que a máquina virtual já iniciou suas atividades, uma vez que esteja
disponível no hospedeiro KVM.
Um outro template foi criado e alguns pacotes adicionais foram instalados para
que o script de execução dos testes fosse executado, conforme descrito no apêndice
B.
[root@kvm

IPT]#

wget

https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7

/x86_64/Packages/s/stress-ng-0.07.29-2.el7.x86_64.rpm
[root@kvm IPT]# yum localinstall stress-ng-0.07.29-2.el7.x86_64.rpm
4.3

Provisionamento + uso do iperf3 (network stress)
As máquinas virtuais são provisionadas e observadas seguindo o mesmo

procedimento descrito na seção 4.7.1 deste capítulo. A diferença, neste caso, é a
criação de outro template com pacotes instalados para que o script, usando o iperf3,
funcione como servidor e as máquinas virtuais provisionadas, sejam configuradas com
script automático para executar o iperf3 em modo cliente e servidor ao mesmo tempo,
conforme descrito no apêndice C. Dessa forma, o consumo observado pelo KVMTOP
apresenta informações de dados transmitidos e recebidos pelas máquinas virtuais.
Pacote iperf3 instalado na máquina virtual:
[root@kvm IPT]# yum install iperf3
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4.4

Exclusão das máquinas virtuais
Como último teste a ser observado neste experimento, as máquinas virtuais que

foram criadas nos testes descritos nas seções 4.1, 4.2 e 4.3 são removidos usando o
script descrito no apêndice D.
4.5

Captura de dados do hypervisor
Para uma leitura mais completa, além da utilização do KVMTOP para medição

das máquinas virtuais, alguns recursos do hypervisor foram necessários a utilização
de scripts adicionais para a coleta de utilização de CPU e de rede, resultando
veracidade nas comparações dos resultados na seção 4.6 a seguir.
4.5.1 Uso de CPU do KVM
Para saber qual é a utilização real de CPU do KVM, é necessário capturar a
leitura usando o comando a seguir:
[root@kvm ~]# head -n1 /proc/stat
cpu 1679 1280 1318 746944 198 239 73 0 0 0
É possível identificar valores distintos com a saída deste comando. A Figura 18
apresenta quais são as colunas obtidas e o Quadro 11 apresenta quais são essas
métricas apresentadas por cada coluna:
Figura 18 – Métricas de CPU usando /proc/stat

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 11 - Métricas coletadas via /proc/stat a partir do script criado

Coluna
1

Métrica
user

2

nice

3

system

4

idle

5

iowait

6

irq

7

softirq

8

steal

9
10

Descrição
Tempo gasto em modo usuário (user mode)
Tempo gasto em modo usuário com baixa prioridade (nice)
Tempo gasto em modo sistema (system modeI)
Tempo gasto em tarefa ociosa (idle task)
Tempo aguardando finalizar I/O (entrada / saída)
Tempo de manutenção de interrupções
Tempo de manutenção de interrupções soft

Tempo roubado, que é o tempo gasto em outros sistemas
operacionais quando executados em ambiente virtualizado
guest
Tempo gasto executando uma CPU virtual para convidados
(guest) sob o controle do kernel Linux
guest_nice Tempo gasto executando uma CPU virtual para bons
convidados (niced guest) sob o controle do kernel Linux
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o cálculo correto, uma vez que existe o valor obtido com o comando, é
necessário a utilização de fórmulas para calcular qual é o valor de CPU real utilizado
pelo KVM a cada segundo:
$

!"#!"# = %('()* + ,-.) + (/(0)1 + -23) + -456-0 + -*7 + (480-*7 + (0)63
%&'

(4.1)

+ 9')(0 + 9')(0$%() )

!"#*+!,!"# = !"#!"#

(4.2)

$

!"#-.*,+ ∆ = %( !"#!"# − !"#*+!,!"# )

(4.3)

%&'

$

!"#/-*. = %( !"#!"#[%12)] − !"#*+!,!"#[%&'(] )
%&'

(4.4)
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$

!"#"!.- = %( !"#-.*,+ ∆ − !"#/-*. )

(4.5)

%&'

$

!"#"!+4. = %( (100 ∗ !"#"!.- )⁄!"#-.*,+ )

(4.6)

%&'

Onde:
!"#!"# : Soma dos valores obtidos pelo comando /proc/stat
!"#*+!,!"# : Última soma guardada para fazer o cálculo diferencial
!"#-.*,+ ∆: Delta da utilização de CPU
!"#/-*. : Diferença entre o valor de idle
!"#"!.- : Diferença entre o valor de delta e idle
!"#"!+4. : Diferença entre o valor used e delta
Um script foi criado para que a leitura aconteça a cada segundo durante a
execução dos testes e que a gravação dos dados aconteça em um formato CSV
(comma-separated values). O script está publicado no apêndice E.

4.5.2 Uso de rede do KVM
Diferentemente da forma como foi coletado o uso de CPU na seção 4.5.1, para
saber as estatísticas de recepção (RX) e transmissão (TX) dos dados das interfaces
de rede presentes no hypervisor KVM, basta fazer a captura usando os comandos
abaixo:
[root@kvm app]# head -n1 /sys/class/net/enp5s5/statistics/rx_bytes
3610728
[root@kvm app]# head -n1 /sys/class/net/enp5s5/statistics/tx_bytes
113488
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Um script foi criado para que a leitura aconteça da mesma forma que foi feito na
seção 4.5.1. O script está publicado no apêndice F.
4.6

Comparação dos resultados
Para que a comparação dos resultados obtidos nos experimentos seja coerente,

é necessário separar as variáveis observadas em dois grupos:
•

Grupo A:
o Máquinas Virtuais sem Open vSwitch, denominado MVa e,
o Hospedeiro (KVM) sem Open vSwitch, denominado Ha;

•

Grupo B:
o Máquinas Virtuais com Open vSwitch, denominado MVb e,
o Hospedeiro (KVM) com Open vSwitch, denominado Hb;

Uma correlação das variáveis (CPU, memória, rede (transmissão / recepção) e
disco - I/O total), entre os experimentos do grupo A e os experimentos do grupo B são
representadas por meio de um gráfico de dispersão destas variáveis, obtidos por meio
de uma correlação linear usando análise bivariada.
A fórmula a ser usada é uma adaptação do trabalho de Mehri (2015), que visa
identificar o valor do coeficiente de correlação de Pearson (r), esperado entre dois
atributos quantitativos obtidos durante o experimento (exemplo: valor da CPU de Ha
e CPU de MVa comparados com o valor da CPU de Hb e CPU de MVb). Sabe-se
portanto que:
•

Coeficiente de correlação de Pearson (r) é sempre um valor entre -1 e 1;

•

Quanto mais próximo do valor 1, mais forte é a relação entre os dois
atributos quantitativos;

•

O sinal de r indica a natureza de sua relação:
o Positivo (+) indica uma relação positiva
o Negativo (-) indica uma relação negativa
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Para calcular os valores do coeficiente de correlação de Pearson (r), é
necessário utilizar a equação (4.7). Como forma de simplificação, a equação (4.7)
pode ser substituída pela equação (4.8) e calcular a covariância e variância dos
atributos contidos nos grupos A e B.
Será necessário também calcular o valor da covariância, seguido do cálculo de
variância dos atributos após a execução dos experimentos. A equação (4.9) contém a
forma de calcular o valor da covariância dos atributos, seguido também pelas
equações (4.10) e (4.11).

B=

∑$%&'(DE − FFFF
DE ). (HI/ − FFFFFFFF
HI/)
FFFFFF)5
J∑$%&'(DE − FFFF
DE )5 . J∑$%&'(HI/ − HI/

∑$%&'(DE − FFFF
DE ). (HI/ − FFFFFFFF
HI/)

B=

=

FFFFFF)5
J∑$%&'(DE − FFFF
DE )5 . J∑$%&'(HI/ − HI/

!4K(DE, HI/) =

!4K6*(DE, HI/)
MI6*(DE). I6*(HI/)

∑(DE − FFFF
DE ). (HI/ − FFFFFF
HI/)
,

FFFF )5
∑(DE − DE
I6*(DE) =
,

I6*(HI/) =

(4.7)

FFFFFF)5
∑(HI/ − HI/
,

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

Onde:
Hx: Atributo do Hospedeiro
MVy: Atributo da Máquina Virtual
Covar: Covariância
Var: Variância
A Figura 19 demonstra como são obtidos os valores durante os experimentos:
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•

Observabilidade feita pelo Grafana, conforme descrito na seção 3.4

•

Extração dos dados e enviados ao R Studio

•

Criação de matrizes de gráficos para relações entre variáveis

Figura 19 – Comparação dos Resultados usando R Studio

VM

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.7

Valores esperados
O valor esperado após a análise dos resultados é estimado pela relação entre

os valores de correlação dos atributos presentes no Grupo A e dos presentes no
Grupo B. Desta forma é possível identificar:
1. Se a atuação da virtualização, do provisionamento das máquinas virtuais
e do uso do Open vSwitch são soluções possíveis,
2. Se esta funcionalidade permite ganhos operacionais ao centro de dados
3. Se não apresenta discrepância significativa na correlação dos dados.
As definições de como interpretar os resultados de uma correlação, segundo
Minitab (2019), é necessário examinar a relação linear e observar suas características
seguintes. A Figura 20 representa um exemplo em formato gráfico de dispersão com
as características informadas por Minitab (2019):
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Figura 20 – Gráficos de dispersão - Coeficiente de Correlação Pearson

Pearson r = 0

Pearson r = 0,476

Pearson r = 0,93

Pearson r = -0,968

Fonte: Elaborado com base na explicação do Minitab (2019)

O resultado do experimento apresenta um valor de Pearson para cada grupo dos
testes executados (A e B). Dessa forma pode-se comparar seu relacionamento
observando as características que seguem:
•

Nenhum relacionamento: Pearson r = 0
o Os pontos são aleatórios e indicam que não existe relação entre as
variáveis.

•

Relação positiva moderada: Pearson r = 0.476
o Alguns pontos estão perto da linha porém, outros estão longe,
indicando apenas uma relação linear moderada entre as variáveis.

•

Relação positiva moderada grande: Pearson r = 0,93
o Os pontos estão próximos da linha, o que indica que há uma forte
relação linear entre as variáveis.
o Sua relação é positiva pois quando uma variável aumenta, a outra
variável também aumenta.

•

Relação negativa grande: Pearson r = -0,968
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o Os pontos estão próximos da linha, o que indica que há uma forte
relação negativa entre as variáveis.
o Sua relação é negativa pois quando uma variável aumenta, outra
variável diminui.
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5

RESULTADOS
Devido extensão dos testes realizados e as coletas das evidências estarem

consolidadas em domínios distintos (CPU, memória, disco (I/O read / I/O write) e rede
[RX – recepção / TX – Transmissão]), os resultados são apresentados usando gráficos
obtidos pelo Grafana, mostrando todos os testes realizados e deixando claro as
diferenças entre as variáveis obtidas. Como conclusão deste capítulo, o foco é
apresentar a visão consolidada das diferenças dos valores usando o coeficiente de
correlação de Pearson (r) descrito no capítulo 5.
5.1

Quantidade de máquinas virtuais
Os testes respeitam a sequência representada pelo Quadro 10 na seção 5 desta

dissertação. A quantidade das máquinas virtuais que foram utilizadas na linha do
tempo estão representadas pela Figura 21 abaixo:
Figura 21 – Quantidade de máquinas virtuais provisionadas

Fonte: Elaborado pelo Autor

É possível identificar um gráfico crescente, acompanhado de dentes de serra
durante sua execução. O motivo deste comportamento foi o método de
provisionamento feito, uma vez que durante a execução de clone, uma máquina virtual
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com a descrição “guest” aparecia antes da criação das máquinas virtuais e logo em
seguida, esta máquina virtual era descartada, representado na Figura 22. Por este
motivo que havia sempre uma máquina a mais na contagem e depois o gráfico voltada
ao normal.
Figura 22 – Máquina guest criada durante a ação de clonagem

sem

Fonte: Elaborado pelo Autor

A quantidade total final de máquinas virtuais que foram provisionadas foram de
18 + 1, ou seja:
•

18 máquinas virtuais provisionadas e divididas em cada etapa do
provisionamento:
o 6 máquinas virtuais provisionadas conforme descrito na seção 4.1;
o 6 máquinas virtuais provisionadas conforme descrito na seção 4.2;
o 6 máquinas virtuais provisionadas conforme descrito na seção 4.3;
o 1 máquina virtual de controle para a execução dos testes usando
Iperf, conforme descrito na seção 4.3.
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O motivo de usar a quantidade seis (6) como o total de máquinas virtuais
provisionadas em cada ciclo, está diretamente ligado à quantidade de memória RAM
disponível no hypervisor, ou seja:
•

Cada máquina virtual está configurada com 1,5 GB de memória RAM,
conforme apresentado na Figura 17;

•

A quantidade total de máquinas provisionadas foram 18:
o 3 ciclos de 6 máquinas virtuais criadas;
o Total de 9 GB por ciclo de provisionamento:
§

6 x 1.5 = 9 GB;

o Total de 27 GB usados no provisionamento final:
§
•

9 x 3 = 27 GB;

Como existia mais uma máquina virtual de controle ligada para testes
usando o Iperf, existe mais 1.5 GB de memória RAM como recurso
alocado;

•

Total de memória usado durante os testes:
o 27 + 1.5 = 28.5 GB;

•

O total de memória RAM disponível no hypervisor é de 32 GB;
Quando existe alocação de memória RAM para uma máquina virtual, é

normal o sistema operacional alocar 100% deste recurso. É possível identificar
este comportamento apresentado na
Figura 23 a seguir.
A quantidade de memória RAM se manteve alocada durante todo o período de
testes. Existem métodos utilizados para redução da alocação de memória não ficar
em 100%, porém não é foco do estudo feito por esta dissertação.

79

Figura 23 – Alocação de memória RAM

Fonte: Obtido pelo Virtual Machine Manager (VMM)

5.2

Comparação do Uso de CPU
Observando a utilização de CPU pelas máquinas virtuais e pelo hypervisor

durante a execução dos testes, é possível entender que seu uso é diretamente
proporcional à utilização de outros recursos (memória, disco e rede). Isso quer dizer
que se uma máquina virtual precisa processar um pacote na rede, usam-se ciclos de
CPU somados à utilização de placa de rede, se necessário o disco realiza uma
gravação de dados, faz uma leitura, ou até mesmo aloca memória RAM, ciclos de
CPU também são alocados e consequentemente, maior é a utilização de CPU.
Analisando a utilização de CPU durante o provisionamento das máquinas virtuais
sem a utilização do Open vSwitch, a Figura 24 apresenta o gráfico obtido a partir do
Grafana com as seguintes conversações:
•

Utilização de pico em 60% no primeiro provisionamento;
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•

Consistência nos testes de stress no segundo provisionamento;

•

No terceiro provisionamento, as leituras foram mais acentuadas;

Figura 24 – Uso de CPU – Provisionamento sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

A utilização de CPU durante o provisionamento das máquinas virtuais com
a utilização do Open vSwitch é apresentada na
Figura 25, com as seguintes observações:
•

Utilização de pico menor que 50% no primeiro provisionamento;

•

Consistência nos testes de stress no segundo provisionamento;

•

No terceiro provisionamento, as leituras foram menos acentuadas;

Figura 25 – Uso de CPU – Provisionamento com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

Usando o R Studio para analisar os dados observados pelo Grafana para a parte
das máquinas virtuais e o script citado na 4.5.1 para as leituras do KVM, foi possível
calcular a correlação de Pearson e seu coeficiente apresentados pelo Quadro 12:
Quadro 12 – Correlação de CPU

CPU - sem Open vSwitch

CPU - com Open vSwitch

Coeficiente de
correlação de

N, OP

−N, NQR

O, TU678

N, NRT

Pearson (r)
Coeficiente (S)
Fonte: Elaborado pelo Autor

Durante o provisionamento das máquinas virtuais sem Open vSwitch, os valores
de CPU estavam mais correlacionados, ou seja, quando o consumo de CPU aumenta
nas máquinas virtuais, o consumo de CPU também aumenta no KVM, trata-se de uma
configuração de pontos que se distribuem ao redor de uma reta de inclinação positiva,
conforme Figura 26.
Figura 26 – Gráfico de Correlação de CPU - sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

Ao aplicar o uso do Open vSwitch no KVM, os valores de CPU apresentam uma
correlação amostral muito próxima do zero (-0,076), ou seja, a utilização de CPU
aumenta no KVM porém esse aumento não reflete na utilização de CPU das máquinas
virtuais, trata-se de uma configuração de pontos que se distribuem ao redor de uma
reta de inclinação negativa, conforme Figura 27.
Figura 27 – Gráfico de Correlação de CPU - com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

5.3

Comparação do Uso de Memória

Conforme apresentado na
Figura 23, sabe-se que a utilização de memória pelas máquinas virtuais é
reservado pelo sistema operacional e por isso todas as máquinas virtuais estão
com a mesma observação refletidas também no Grafana. A Figura 28
apresenta o gráfico obtido com as seguintes conversações:
•

Existem duas variáveis:
o Quantidade de Memória Usada;
o Quantidade de Memória Total;

•

Apesar da diferença entre os valores, foi levado em consideração a
quantidade de memória total, pois é o que o KVM apresenta para cada
máquina virtual (1,5 GB);

•

Gráfico crescente na linha do tempo com base na quantidade de
máquinas virtuais provisionadas.
Figura 28 – Uso de MEM – Provisionamento sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

Como o KVMTOP apresenta as informações da quantidade de memória RAM
disponível no hypervisor, a Figura 29 obtida pelo Grafana é possível analisar o
comportamento da memória RAM do KVM com as seguintes observações:
•

Existem três variáveis:
o Quantidade de Memória Disponível;
o Quantidade de Memória Livre;
o Quantidade de Memória Total;

•

A quantidade de memória livre é o valor que o KVM usa para realizar suas
atividades, ou seja, uma parcela reservada para a operação do
hypervisor. Em alguns momentos ele chega a quase zerar os valores,
porém em outros momentos, ele precisa de uma quantidade alocada de
memória para permitir as operações de clonagens e cópias das máquinas
virtuais;

•

Foi utilizado como base de comparação a quantidade de memória
disponível, pois trata-se da quantidade que o KVM dispõe como recurso
para as máquinas virtuais;

•

Gráfico inversamente proporcional ao apresentado na Figura 28.
Figura 29 – Uso de MEM – KVM sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

Após a utilização do Open vSwitch no KVM, os gráficos das Figura 30 e Figura
31 apresentam valores análogos respectivamente à Figura 28 e Figura 29:
Figura 30 – Uso de MEM – Provisionamento com Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana
Figura 31 – Uso de MEM – KVM com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

Usando o R Studio para analisar os dados observados pelo Grafana com foco
na memória RAM, foi possível calcular a correlação de Pearson e seu coeficiente
apresentados pelo Quadro 13:
Quadro 13 – Correlação de MEM

MEM - sem Open vSwitch MEM - com Open vSwitch
Coeficiente de
correlação de

−N, VW

−N, VQ

X, XU69:

X, XU69:

Pearson (r)
Coeficiente (S)
Fonte: Elaborado pelo Autor

As variáveis de memória RAM entre as máquinas virtuais e o KVM estão
bem correlacionadas, com um coeficiente de correlação próximo ao valor -1.
Como pode-se ver nos gráficos apresentados pela
Figura 32 e pela Figura 33, os valores apresentam uma configuração dos pontos
que se distribuem ao redor de uma reta de inclinação negativa, com uma dispersão
não muito elevada.

Figura 32 – Gráfico de Correlação de MEM - sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
Figura 33 – Gráfico de Correlação de MEM - com Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
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5.4

Comparação do Uso de Disco
Dois pontos importantes são considerados ao comparar os dados de utilização

de disco: utilização de I/O de leitura e utilização de I/O de escrita. Ao usar o KVMTOP,
foi possível obter estes dados para que a comparação fosse executadas considerando
a somatória das máquinas virtuais e a utilização também do hypervisor.
Como usamos o mesmo disco físico para armazenar as máquinas virtuais e o
próprio KVM, foi possível separar as leituras pois os dados estatísticos são alocados
em lugares distintos:
•

KVM: /proc/diskstats – nativo do Linux;

•

Máquinas Virtuais: utilização do libvirt como fonte de pesquisa para o
driver de armazenamento.

A Figura 34 apresenta o gráfico obtido com as seguintes conversações:
•

Existem duas variáveis somadas de todas as máquinas virtuais:
o I/O leitura;
o I/O escrita.

•

A escala apresentada está em Epps:
o Exa = 10';
o pps – packets per second;
o Existem outros valores ao longo do tempo e estão representados
por Mpps, (Mega = 10< );

•

O pico de escrita ocorreu na hora de desligar as máquinas virtuais, isso
se deu pelo fato de todas as máquinas se comunicarem ao mesmo tempo
com o hypervisor. Foi necessário escrever as alterações feitas usando o
libvirt;
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Figura 34 – Uso de Disco – Provisionamento sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

A
Figura 35 apresenta o gráfico obtido com as seguintes observações do KVM:
•

Existem três variáveis apresentados no gráfico:
o Leitura de disco;
o Escrita de disco;
o I/O útil; - saturação de I/O.

•

A escala apresentada está em kpps:
o Kilo = 10=
o pps – packets per second;

•

Foi observado também um pico de leitura foi na hora de desligar as
máquinas virtuais, isso se deu ao fato de todas as máquinas se
comunicarem ao mesmo tempo com o hypervisor.
Figura 35 – Uso de Disco – KVM sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

Após a utilização do Open vSwitch no KVM, os gráficos da Figura 36 e Figura
37 apresentam valores distintos respectivamente à Figura 34 e
Figura 35:
•

Houve picos de escrita (duas vezes), porém com uma escala menor do
que o observado anteriormente (menor do que 4 Epps);

•

Durante o terceiro provisionamento, houve mais picos de escrita na visão
do KVM;

•

Ao desligar as máquinas virtuais, o pico não passou de 15 Kpps na visão
do KVM;
Figura 36 – Uso de Disco – Provisionamento com Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana
Figura 37 – Uso de Disco – KVM com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

Usando o R Studio para analisar os dados observados pelo Grafana com foco
na leitura e escrita de disco, foi possível calcular a correlação de Pearson e seu
coeficiente apresentados pelo Quadro 14 e pelo Quadro 15:
Quadro 14 – Correlação de Disco - Leitura

Read - sem Open vSwitch

Read - com Open vSwitch

N, XR

N, XV

X, XU69:

P, XU69>

Coeficiente de
correlação de
Pearson (r)
Coeficiente (S)
Fonte: Elaborado pelo Autor
Quadro 15 – Correlação de Disco - Escrita

Write - sem Open vSwitch

Write - com Open vSwitch

−N, NOT

−N, NOQ

N, RX

N, RV

Coeficiente de
correlação de
Pearson (r)
Coeficiente (S)
Fonte: Elaborado pelo Autor

92

Apesar das pequenas diferenças entre os gráficos apresentados, ao usar a
correlação de Pearson e calculando seu coeficiente, foi constatado que não existe
uma alteração considerável entre as leituras e escritas de disco por parte das
máquinas virtuais e do KVM.
Os valores de leitura estão representados pelos gráficos da

Figura 38

e Figura 39:

Figura 38 – Gráfico de Correlação de Disco – Leitura - sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
Figura 39 – Gráfico de Correlação de Disco – Leitura - com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

Os valores de escrita estão dispersos ao redor de uma reta, conforme
demonstram os gráficos da Figura 40 e
Figura 41, pois quanto menor o valor da correlação, mais os pontos se distribuem
ao redor de uma reta horizontal:
Figura 40 – Gráfico de Correlação de Disco – Escrita - sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
Figura 41 – Gráfico de Correlação de Disco – Escrita - sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

5.5

Comparação do Uso de Rede
Levou-se em consideração dois pontos importantes ao comparar o uso de rede:

utilização de recepção dos dados (RX) e transmissão dos dados (TX). Como o
KVMTOP consegue obter apenas os valores de recepção e transmissão das
máquinas virtuais, usou-se como base de comparação as medições obtidas com a
utilização do script presente no apêndice F.
A Figura 42 apresenta o gráfico obtido com a seguinte observações:
•

A escala apresentada está em EBps:
o Exa = 10'; ;
o Bps – Bytes per second

•

Existem outros porém estão em escalas menores (Bps);
Figura 42 – Uso de Rede – Provisionamento sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

A Figura 43 apresenta o gráfico obtido com a seguinte observações:
•

A escala apresentada está em PBps:
o Peta = 10'? ;
o Bps – Bytes per second;

•

Existem outros porém estão em escalas menores (Bps);

Figura 43 – Uso de Rede – Provisionamento com Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor e obtido pelo Grafana

96

Usando o R Studio para analisar os dados observados pelo Grafana com foco
na recepção e transmissão dos dados, foi possível calcular a correlação de Pearson
e seu coeficiente apresentados pelo Quadro 16 e pelo Quadro 17:
Quadro 16 – Correlação de Rede - Recepção

RX - sem Open vSwitch

RX - com Open vSwitch

Coeficiente de
correlação de

N, NXP

−N, NR

N, RR

N. XY

Pearson (r)
Coeficiente (S)
Fonte: Elaborado pelo Autor
Quadro 17 – Correlação de Rede - Transmissão

TX - sem Open vSwitch

TX - com Open vSwitch

Coeficiente de
correlação de Pearson

−N, NNWV

−N, NOW

N, WR

N, QP

(r)
Coeficiente (S)
Fonte: Elaborado pelo Autor

Os valores de recepção sem a utilização do Open vSwitch estão com
correlação positiva porém próxima de zero, significa que ao os valores de RX
aumentam no KVM da mesma forma que aumenta nas máquinas virtuais. Ao
usar o Open vSwitch, percebe-se que a correlação se torna negativa porém
próxima de zero, significa que ao aumentar a utilização de RX para o KVM, as
máquinas virtuais tem um valor menor de RX devido ao comutador virtual estar
mais próximo das máquinas virtuais, conforme demonstram os gráficos da
Figura 44Figura 40 e

Figura 45:
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Figura 44 – Gráfico de Correlação de Rede – RX - sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

Figura 45 – Gráfico de Correlação de Rede – RX - com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

Os valores de transmissão estão dispersos ao redor de uma reta, conforme
demonstram os gráficos da Figura 46Figura 40 e Figura 47, pois quanto menor o valor
da correlação, mais os pontos se distribuem ao redor de uma reta horizontal:

Figura 46 – Gráfico de Correlação de Rede – TX - sem Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
Figura 47 – Gráfico de Correlação de Rede – TX - com Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
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5.6

Considerações finais

O gráfico de dispersão apresentado na Error! Reference source not found.,
comparado com a dispersão apresentada na Error! Reference source not found., é
possível identificar que houve uma queda percentual na utilização de CPU após o uso
do Open vSwitch.

Figura 48 – Dispersão (CPU / MEM / Disco) – sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
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Figura 49 – Dispersão (CPU / MEM / Disco) – com Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

O gráfico de dispersão apresentado na
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Figura 50Error!

Reference source not found., comparado com a dispersão

apresentado na Figura 51, é possível identificar que houve uma queda percentual na
utilização de recepção de rede após o uso do Open vSwitch.

Figura 50 – Dispersão (Rede) – Sem Open vSwitch

Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio
Figura 51 – Dispersão (Rede) – Com Open vSwitch
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Fonte: Elaborado pelo Autor usando o R Studio

6

CONCLUSÕES
Esta dissertação teve como principal proposição analisar o uso e a

implementação de OpenFlow para provisionamento de máquinas virtuais em
datacenter, comparando os resultados com as mesmas atividades de provisionamento
executados e levando em consideração somente a configuração e uso do Open
vSwitch, usando o Ryu como controlador.
Com base nos resultados apresentados no capítulo 5, é possível identificar que
não foram observadas alterações nas variáveis memória, leitura de disco, escrita de
disco e transmissão (TX) de rede, porém as variáveis CPU e recepção (RX) de rede
houve mudanças para melhor.
Como conclusão destes resultados, é possível identificar que o uso da solução
SDN para o provisionamento de máquinas virtuais apresenta melhorias na utilização
dos recursos computacionais, respondendo à questão principal de pesquisa e a
hipótese comentada no início desta dissertação.
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6.1

Redução de CPU
O Quadro 18 apresenta uma redução de 10,60% de CPU KVM ao usar o Open

vSwitch.
Quadro 18 – Redução de CPU KVM

Média

CPU KVM
sem Open vSwitch
PX, VN

CPU KVM
com Open vSwitch
XV. YO

Desvio Padrão

XX, PY

XO, OO

Redução

10,60%

Fonte: Elaborado pelo Autor

O
Quadro

19

apresenta uma redução de 9,41% de CPU virtual também ao usar o

Open vSwitch.

Quadro 19 – Redução de CPU Virtual

Média

CPU Virtual
sem Open vSwitch
Y, XT

CPU Virtual
com Open vSwitch
P, WT

Desvio Padrão

Q, XO

T, QR

Redução

9,41%

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.2

Aumento de RX – KVM / Redução de RX - Virtual

O Quadro 20 apresenta um aumento de 76,47% de RX KVM ao usar o Open
vSwitch. Isso se dá ao fato de incluir um componente de rede (Open vSwitch) que não
existia anteriormente.
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Quadro 20 – Aumento de RX KVM

Média

RX KVM
sem Open vSwitch
O, TP

RX KVM
com Open vSwitch
X, QN

Desvio Padrão

O, OT

X, TW

Aumento

76,47%

Fonte: Elaborado pelo Autor

O Quadro 21 apresenta uma redução de 63,78% de RX Virtual ao usar o Open
vSwitch. Mesmo apresentado que o KVM obteve um aumento de RX, as máquinas
virtuais apresentaram benefícios de redução de RX, o que favorece no tempo de
resposta e na redução de latência na comunicação entre máquinas virtuais.

Quadro 21 – Redução de RX Virtual

Média

RX Virtual
sem Open vSwitch
Y, VQ

Desvio Padrão

RX Virtual
com Open vSwitch
O, WN

Q, QN

Redução

X, TY
63,78%

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.3

Contribuições desta dissertação
Com o conhecimento do OpenFlow direcionado ao provisionamento de

máquinas virtuais, novas oportunidades de aplicar o protocolo OpenFlow na
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comunicação com infraestruturas virtuais, tornam-se uma alternativa viável para o
gerenciamento das conexões de rede.
Os experimentos deste trabalho, com simulações de dados em um ambiente
de laboratório controlado, contribuem para consolidar uma nova abordagem do
OpenFlow referente às máquinas virtuais provisionadas, evidenciar a adaptabilidade
de alteração de políticas e de roteamento centralizado pelo controlador de rede.
Os resultado dos experimentos realizados nesta dissertação bem como os
scripts utilizados estão publicados nas seções de apêndice, disponíveis para trabalhos
futuros abordando o tema de SDN com o protocolo OpenFlow e provisionamento de
máquinas virtuais.
Na indústria, a utilização de SDN é uma alternativa para reduzir a dispersão
das camadas de rede, para facilitar o gerenciamento das máquinas virtuais do
datacenter e simplificar adaptações e mudanças de critérios de roteamento, devido ao
controle centralizado.
No ramo acadêmico, a utilização de SDN permite realizar experimentos e
testes em ambiente produtivo, pois a forma de configuração e gerenciamento
permitem criar uma camada de abstração em que não existe a necessidade de
alterações ou mudanças prévias.
O uso do Open vSwitch juntamente com o controlador Ryu, ao provisionar
máquinas virtuais, apresentou uma melhora significativa nos testes realizados. Mesmo
em um ambiente controlado, pode-se concluir a facilidade de execução, a viabilidade
técnica de usar o OpenFlow para automatizar comunicação das máquinas virtuais e
mesmo observando um aumento de RX de rede no KVM, devido ao uso do Open
vSwitch, as placas de rede se adaptaram bem para prover comunicação necessária
às máquinas virtuais e o hypervisor não apresentou nenhum efeito colateral que
pudesse inviabilizar este estudo ou a execução dos testes.
A usabilidade do Linux CentOS como sistema operacional base desta
dissertação, atendeu bem à comunicação gerenciada pelo Open vSwitch e o
provisionamento das máquinas virtuais aconteceram sem problemas, usando técnicas
de clone e sparsify,
O uso de scripts para facilitar o método de gerenciamento de CPU e rede do
KVM, assim como o provisionamento das máquinas virtuais, contribuiu para que o
experimento pudesse acontecer livre de interrupções, garantindo que todos os dados
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fossem capturados, armazenados e apresentados usando o KVMTOP mais o
Grafana.
6.4

Limitações deste trabalho
Por se tratar de uma simulação de um ambiente real, o experimento realizado

nesta dissertação foi feito de forma controlada, usando testes em um laboratório sem
a utilização produtiva de sistemas ou aplicações consumidas no meio acadêmico ou
profissional.
Durante o desenvolvimento desta dissertação, algumas limitações aconteceram
na fase de levantamento teórico e na fase experimento, são elas:
•

A utilização do KVMTOP em sua última versão, ao contrário do que está
evidente no GitHub e no trabalho feito por Hauser e Wesner (2018),o
software não apresenta métricas adicionais para o KVM hypervisor, por
este motivo foi necessário criar scripts para obter a real utilização de CPU
e rede no KVM;

•

Os dados observados pelo Grafana, ao realizar sua extração, o valor
decimal é configurado no padrão americano, ou seja, valor decimal com
ponto (.) ao invés de vírgula (,). Por este motivo, foi necessário trocar para
o padrão americano no computador, evitando problemas com os valores
extraídos;

•

Os gráficos observados estavam em padrões de tempo distintos: CPU,
memória e disco estavam com intervalos de dez em dez segundos, já as
leituras referentes a rede, estavam de quinze em quinze segundos. Esta
configuração é padrão no KVMTOP e não foi possível alterar;

•

Como a última versão do CentOS foi escolhida (versão 8), alguns
problemas aconteceram durante o provisionamento das máquinas
virtuais, pois o libvirt não reconhecia a versão CentOS8 como
homologada, desta forma foi necessário fazer a configuração desta
biblioteca de forma manual;

•

Ao usar ferramentas de stress como o Stress-ng e Iperf, o foco destas
ferramentas é elevar ao máximo os recursos operacionais. Como a idéia
do trabalho não é explorar os limites de recursos computacionais, foi
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necessário alterar os scripts para a execução de pequenas parcelas de
stress, simulando uma máquina virtual que foi provisionada e que já esteja
pronta para exercer sua função (como um web server, por exemplo);
•

Como é necessário a criação de uma rede DHCP para a devida
comunicação das máquinas virtuais, foi necessário usar o serviço de
NETNS padrão do Línux, pois o Open vSwitch não dispõe nativamente de
um serviço DHCP.

6.5

Trabalhos futuros
Como sugestões de trabalhos futuros, as seguintes ideias são apresentadas

como continuação desta dissertação:
•

Uso de algoritmos de redução de alocação de memória RAM para cada
máquina virtual (evitar 100% de utilização pelo sistema operacional);

•

Uso de Stress nas máquinas virtuais para analisar qual é o impacto
gerado no Open vSwitch ou no controlador OpenFlow;

•

Análise e uso de clusters KVM e OpenFlow para provisionamento de
máquinas virtuais em larga escala;

•

Automação de regras VLAN’s usando Open vSwitch em ambientes KVM;

•

Criação de um Switch virtual (usando Python), que contenha um escopo
de DHCP para o provisionamento de máquinas virtuais;
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APÊNDICE A - SHELL SCRIPT - CLONE_VM
#!/bin/bash
# Script criado para fazer a cópia do template criado
# Modo de execução: sh Clone_VM.sh <nome_do_template> <inicial_vm_criada>
# Exemplo: sh Clone_VM.sh centos8-template 1-vm# Na primeira execução do script, haverá uma mensagem solicitando a quantidade de máquinas virtuais a serem criadas
# Adaptação do código obtido no GitHub - https://github.com/goffinet/virt-scripts/blob/master/clone.sh
original=$1
destination=$2
name=$original
clone ()
{
virt-clone -o $original -n $destination$i -f /home/clones/$destination$i.qcow2
}
prepare ()
{
virt-sysprep -d $destination$i --operations customize --firstboot-command " sudo dbus-uuidgen > /etc/machine-id ; sudo
hostnamectl set-hostname $destination$i ; touch /.autorelabel ; sudo reboot"
}
sparsify ()
{
echo "Sparse disk optimization"
virt-sparsify --check-tmpdir ignore --compress --convert qcow2 --format qcow2 /home/clones/$destination$i.qcow2
/home/clones/$destination$i.sparse
rm -rf /home/clones/$destination$i.qcow2
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mv /home/clones/$destination$i.sparse /home/clones/$destination$i.qcow2
chown qemu:qemu /home/clones/$destination$i.qcow2 || chown libvirt-qemu:libvirt-qemu /home/clones/$destination$i.qcow2
}
echo "Quantas cópias de VM?"
read numero_vm
for ((i=1; i<=numero_vm; i++))
do
clone
prepare
sparsify
virsh start $destination$i
done
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APÊNDICE B - SCRIPT – STRESS
#!/bin/bash
# Script criado para fazer load teste nas máquinas virtuais
# Cada máquina virtual vai fazer a execução do script usando loads sequenciais
# Modo de execução: cada VM clonada já está com este script configurado via crontab -e
# Configuração feita nas máquinas clonadas:
#
crontab -e
#
@reboot /root/Stress.sh
stress-ng --sequential 0 -t 5m
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APÊNDICE C - SHELL SCRIPT – NETTEST
#!/bin/bash
# Script criado para fazer load teste nas máquinas virtuais
# IP do Servidor com iperf3: 192.168.50.100
# Cada máquina virtual vai fazer a transmissão e recepção dos mesmos dados por 10 vezes
# Modo de execução: cada VM clonada já está com este script configurado via crontab -e
# Configuração feita nas máquinas clonadas:
#
crontab -e
#
@reboot /root/NetTest.sh
transfer_udp ()
{
iperf3 -c 192.168.50.100 -u -t 5
}
transfer_tcp ()
{
iperf3 -c 192.168.0.50 -t 5
}
reverse_transfer_udp ()
{
iperf3 -c 192.168.50.100 -R -u -t 5
}
reverse_transfer_tcp ()
{
iperf3 -c 192.168.0.50 -R -t 5
}
for ((i=1; i<=10;i++))

120

do
transfer_udp
sleep 5
transfer_tdp
sleep 5
reverse_transfer_udp
sleep 5
reverse_transfer_tcp
sleep 5
done
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APÊNDICE D - SHELL SCRIPT – SHUTDOWN
#!/bin/bash
# Script criado para fazer a remoção das máquinas virtuais criadas
# Modo de execução: sh Shutdown.sh
# A única máquina virtual que não será desligada é a centos8-template
shutdown ()
{
for i in `virsh list --all | awk '{print $2}'| grep -v Name`
do
if [[ "$i" != "centos8-template" ]]; then
virsh shutdown $i
fi
done
}
shutdown
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APÊNDICE E - SHELL SCRIPT – UTILIZAÇÃO REAL CPU - KVM
#!/bin/bash
# Script criado para fazer leitura da utilização real de CPU do KVM
# Modo de execução: sh Host-CPU.sh
# Baseado no script criado por https://www.idnt.net/en-GB/kb/941772
while :; do
now=$(date)
# Obtem a primeita linha do comando /proc/stat
cpu_now=($(head -n1 /proc/stat))
# Obtem todas as columas menos a primeira, pois trata-se da string "CPU"
cpu_sum="${cpu_now[@]:1}"
# Trocar os espaços pelo sinal de soma (+)
cpu_sum=$((${cpu_sum// /+}))
# Obtem o valor delta entre as duas leituras
cpu_delta=$((cpu_sum - cpu_last_sum))
# Obtem o valor de idle Delta
cpu_idle=$((cpu_now[4]- cpu_last[4]))
# Calcula o tempo de execução
cpu_used=$((cpu_delta - cpu_idle))
# Calcula a porcentagem
cpu_usage=$((100 * cpu_used / cpu_delta))
# Mantem o valor a leitra de CPU para o atributo cpu_last_sum
cpu_last=("${cpu_now[@]}")
cpu_last_sum=$cpu_sum
# Imprime o valor de CPU e data/hora do sistema para controle
echo "$now","$cpu_usage"
# Aguarde um (1) segundo para a próxima leitura
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# Valor para ficar igual à frequência obtida pelo KVMTOP
sleep 1
#Armazena o valor no arquivo kvm-cpu.csv
done >> kvm-cpu.csv
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APÊNDICE F - SHELL SCRIPT – UTILIZAÇÃO REAL NET - KVM
#!/bin/bash
# Script criado para fazer leitura da utilização real de NET do KVM
# Modo de execução: sh Host-NET.sh
# Baseado no script criado por https://unix.stackexchange.com/questions/20965/how-should-i-determine-the-current-networkutilization
# Nome dos dispositivos de rede
dev1=enp2s0
dev2=enp5s5
# Valida se existe o nome do dispositivo de rede informado
grep -q "^$dev1:" /proc/net/dev || exec echo "$dev1: no such device"
grep -q "^$dev2:" /proc/net/dev || exec echo "$dev2: no such device"
# Valida
read rx1 <"/sys/class/net/$dev1/statistics/rx_bytes"
read rx2 <"/sys/class/net/$dev2/statistics/rx_bytes"
read tx1 <"/sys/class/net/$dev1/statistics/tx_bytes"
read tx2 <"/sys/class/net/$dev2/statistics/tx_bytes"
while sleep 1; do
# Captura a data / hora
now=$(date)
# Analisando dados estatísticos de rx_bytes e tx_bytes
read newrx1 <"/sys/class/net/$dev1/statistics/rx_bytes"
read newrx2 <"/sys/class/net/$dev2/statistics/rx_bytes"
read newtx1 <"/sys/class/net/$dev1/statistics/tx_bytes"
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read newtx2 <"/sys/class/net/$dev2/statistics/tx_bytes"
# Convertendo Bytes em kBytes: Bytes / 1000
echo "$now, $dev1, rx (kB/s): $(((newrx1-rx1) / 1000)), tx (kB/s): $(((newtx1-tx1) / 1000)), $dev2, {rx (kB/s): $(((newrx2-rx2) /
1000)), tx (kB/s): $(((newtx2-tx2) / 1000))"
# Guardando os valores nas variáveis para usar no cálculo dentro do while
rx1=$newrx1
rx2=$newrx2
tx1=$newtx1
tx2=$newtx2
done >> kvm-net.csv
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APÊNDICE G - SHELL SCRIPT – INICIAR OPEN VSWITCH
#!/bin/bash
# Script criado para fazer leitura da utilização real de CPU do KVM
# Modo de execução: sh Host-CPU.sh
# Baseado no script criado por https://www.idnt.net/en-GB/kb/941772
# Constroi uma interface usando o XML libvirtlabs.xml e inicialida a rede ovs-network
virsh net-define libvirtvlabs.xml
virsh net-autostart ovs-network
virsh net-start ovs-network
# Inicializa a utilização do Open vSwitch
sudo /usr/share/openvswitch/scripts//ovs-ctl start
# Criação das interfaces br-enp5s5 e br-int0
sudo ovs-vsctl add-br br-enp5s5
sudo ovs-vsctl add-br br-int0
# Criação da porta enp5s5 (eth0) no Open vSwitch
sudo ovs-vsctl add-port br-enp5s5 enp5s5
# Configuração do Controlador RYU para a interface de loopback
sudo ovs-vsctl set-controller br-int0 tcp:127.0.0.1:6633
ifconfig enp5s5 0.0.0.0
ip link set br-enp5s5 up
dhclient br-enp5s5
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# Criação de uma rede DHCP usando namespace
ip netns del dhcp-100
sudo ovs-vsctl del-port br-int0 vlan100
ovs-vsctl add-port br-int0 vlan100 tag=100 -- set interface vlan100 typ=internal
ip netns add dhcp-100
ip link set vlan100 netns dhcp-100
ip netns exec dhcp-100 ip addr add 192.168.80.1/24 dev vlan100
ip netns exec dhcp-100 ifconfig vlan100 promisc up
# Execução da rede DHCP com o range de rede especificado
ip netns exec dhcp-100 /usr/sbin/dnsmasq --dhcp-range=192.168.80.1,192.168.80.254,255.255.255.0 --interface=vlan100 --nodaemon
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APÊNDICE H - R STUDIO – CORRELAÇÃO DE PEARSON
#Atualizando pacotes no R Studio usando o CRAN - Comprehensive R Archive Network
update.packages(ask = FALSE)
#Instalando pacotes necessários para análise dos dados
install.packages("devtools")
install.packages("ggpubr")
install.packages("PerformanceAnalytics")
#Carregando as bibliotecas necessárias para análise dos dados
library("ggpubr")
library("tidyverse")
library("PerformanceAnalytics")
#Definindo o Working Directory
setwd("~/Documents/R")
#data1 - CPU / MEM / DISCO - Provisionamento sem Open vSwitch
data1 <- read.csv("Provision-1.csv")
data1
head(data1, 6)
colnames(data1)
#data2 - CPU / MEM / DISCO - Provisionamento com Open vSwitch
data2 <- read.csv("Provision-2.csv")
data2
head(data2, 6)
colnames(data2)
#data1-net - NET - Provisionamento sem Open vSwitch
data1net <- read.csv("Provision-1-Net.csv")
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data1net
head(data1net, 6)
colnames(data1net)
#data2-net - NET - Provisionamento com Open vSwitch
data2net <- read.csv("Provision-2-Net.csv")
data2net
head(data2net, 6)
colnames(data2net)
#Teste de correlação data1 - CPU / MEM / DISCO - Provisionamento sem Open vSwitch
cor.test(data1$kvm_cpu_utilization...., data1$virtual_cpu_utilization....)
cor.test(data1$kvm_ram_available.GB., data1$virtual_ram_total..GB.)
cor.test(data1$kvm_disk_reads,data1$virtual_io_read)
cor.test(data1$kvm_device_writes,data1$virtual_io_write)
#Teste de correlação data2 - CPU / MEM / DISCO - Provisionamento com Open vSwitch
cor.test(data2$kvm_cpu_utilization...., data2$virtual_cpu_utilization....)
cor.test(data2$kvm_ram_available.GB., data2$virtual_ram_total..GB.)
cor.test(data2$kvm_disk_reads,data2$virtual_io_read)
cor.test(data2$kvm_device_writes,data2$virtual_io_write)
#Teste de correlação data1-net - Provisionamento sem Open vSwitch
cor.test(data1net$kvm_net_rx..kB.s.,data1net$virtual_net_rx..kB.s.)
cor.test(data1net$kvm_net_tx..kB.s.,data1net$virtual_net_tx..kB.s.)
#Teste de correlação data2-net - Provisionamento com Open vSwitch
cor.test(data2net$kvm_net_rx..kB.s.,data2net$virtual_net_rx..kB.s.)
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cor.test(data2net$kvm_net_tx..kB.s.,data2net$virtual_net_tx..kB.s.)
#Correlação de Pearson CPU - data1
library("ggpubr")
ggscatter(data1, x = "kvm_cpu_utilization....", y = "virtual_cpu_utilization....",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "red", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM - CPU Utilization (%)", ylab = "Virtual - CPU Utilization (%)")
#Correlação de Pearson CPU - data2
library("ggpubr")
ggscatter(data2, x = "kvm_cpu_utilization....", y = "virtual_cpu_utilization....",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM - CPU Utilization (%)", ylab = "Virtual - CPU Utilization (%)")
#Correlação de Pearson RAM - data1
library("ggpubr")
ggscatter(data1, x = "kvm_ram_available.GB.", y = "virtual_ram_total..GB.",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "red", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM - Available Memory (GB)", ylab = "Virtual - Total Memory (GB)")
#Correlação de Pearson RAM - data2
library("ggpubr")
ggscatter(data2, x = "kvm_ram_available.GB.", y = "virtual_ram_total..GB.",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
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xlab = "KVM - Available Memory (GB)", ylab = "Virtual - Total Memory (GB)")
#Correlação de Pearson DISK-READ - data1
library("ggpubr")
ggscatter(data1, x = "kvm_disk_reads", y = "virtual_io_read",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "red", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM Disk Read (pps)", ylab = "Virtual I/O Read (pps)")
#Correlação de Pearson DISK-READ - data2
library("ggpubr")
ggscatter(data2, x = "kvm_disk_reads", y = "virtual_io_read",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM Disk Read (pps)", ylab = "Virtual I/O Read (pps)")
#Correlação de Pearson DISK-WRITE - data1
library("ggpubr")
ggscatter(data1, x = "kvm_device_writes", y = "virtual_io_write",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "red", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM Disk Write (pps)", ylab = "Virtual I/O Write (pps)")
#Correlação de Pearson DISK-WRITE - data2
library("ggpubr")
ggscatter(data2, x = "kvm_device_writes", y = "virtual_io_write",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
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xlab = "KVM Disk Write (pps)", ylab = "Virtual I/O Write (pps)")
#Correlação de Pearson NET-RX - data1net
library("ggpubr")
ggscatter(data1net, x = "kvm_net_rx..kB.s.", y = "virtual_net_rx..kB.s.",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "red", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM RX (kBs)", ylab = "Virtual RX (kBs)")
#Correlação de Pearson NET-RX - data2net
library("ggpubr")
ggscatter(data2net, x = "kvm_net_rx..kB.s.", y = "virtual_net_rx..kB.s.",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM RX (kBs)", ylab = "Virtual RX (kBs)")
#Correlação de Pearson NET-TX -data1net
library("ggpubr")
ggscatter(data1net, x = "kvm_net_tx..kB.s.", y = "virtual_net_tx..kB.s.",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "red", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
xlab = "KVM TX (kBs)", ylab = "Virtual TX (kBs)")
#Correlação de Pearson NET-TX -data2net
library("ggpubr")
ggscatter(data2net, x = "kvm_net_tx..kB.s.", y = "virtual_net_tx..kB.s.",
add = "reg.line", conf.int = TRUE,
add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray"),
cor.coef = TRUE, cor.method = "pearson",
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xlab = "KVM TX (kBs)", ylab = "Virtual TX (kBs)")
#Use chart.Correlation(): Draw scatter plots - usando PerformanceAnalytics
#Provisionamento sem Open vSwitch
my_data1 <- data1[, c(2,3,4,5,6,7,8,9)]
chart.Correlation(my_data1, histogram=TRUE, pch=19)
#Provisionamento com Open vSwitch
my_data2 <- data2[, c(2,3,4,5,6,7,8,9)]
chart.Correlation(my_data2, histogram=TRUE, pch=19)
#Provisionamento sem Open vSwitch
my_data1net <- data1net[, c(2,3,4,5)]
chart.Correlation(my_data1net, histogram=TRUE, pch=19)
#Provisionamento com Open vSwitch
my_data2net <- data2net[, c(2,3,4,5)]
chart.Correlation(my_data2net, histogram=TRUE, pch=19)
#Conclusão sobre CPU
cpu_kvm_1 <- data1[, c(2)]
cpu_virtual_1 <- data1[, c(3)]
cpu_kvm_2 <- data2[, c(2)]
cpu_virtual_2 <- data2[, c(3)]
mean(cpu_kvm_1)
sd(cpu_kvm_1)
mean(cpu_virtual_1)
sd(cpu_virtual_1)
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mean(cpu_kvm_2)
sd(cpu_kvm_2)
mean(cpu_virtual_2)
sd(cpu_virtual_2)
#Conclusão sobre Rede - RX
rx_kvm_1 <- data1net[, c(2)]
rx_virtual_1 <- data1net[, c(3)]
rx_kvm_2 <- data2net[, c(2)]
rx_virtual_2 <- data2net[, c(3)]
mean(rx_kvm_1)
sd(rx_kvm_1)
mean(rx_kvm_2)
sd(rx_kvm_2)
mean(rx_virtual_1)
sd(rx_virtual_1)
mean(rx_virtual_2)
sd(rx_virtual_2)
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Experimental seamless Virtual Machine migration using an integrated SDN IT
and Network Orchestrator
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2017

https://doi.org/10.1016/j.future.2017.08.027

2019

10.1145/3337821.3337840

2014

10.1109/ICACCI.2014.6968453

2017
2017

10.1109/ISPDC.2017.26
10.1109/DSA.2017.26

2019

https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2019.04.014

2017

10.1109/MCC.2017.4250934

2014

10.1109/JPROC.2013.2291293

2018

10.1109/TNET.2018.2823642

Network Security Function Virtualization(NSFV) towards Cloud computing with
L. R. {Battula}
NFV Over Openflow infrastructure: Challenges and novel approaches
On Reliability-Aware Server Consolidation in Cloud Datacenters
A. {Varasteh} and F. {Tashtarian} and M. {Goudarzi}
Performance Analysis Model for Fog Services under Multiple Resource Types
B. {Liu} and X. {Chang} and B. {Liu} and Z. {Chen}
Performance evaluation of live virtual machine migration in SDN-enabled cloud
TianZhang He and Adel N. Toosi and Rajkumar Buyya
data centers
K. {Alwasel} and Y. {Li} and P. P. {Jayaraman} and S. {Garg}
Programming SDN-Native Big Data Applications: Research Gap Analysis
and R. N. {Calheiros} and R. {Ranjan}
Prolog to "Managing Performance Overhead of Virtual Machines in Cloud
J. {Esch}
Computing: A Survey, State of the Art, and Future Directions"
Resource Demand Misalignment: An Important Factor to Consider for Reducing
H. {Shen} and L. {Chen}
Resource Over-Provisioning in Cloud Datacenters
Review and analysis of networking challenges in cloud computing
Jose Moura and David Hutchison

2016

https://doi.org/10.1016/j.jnca.2015.11.015

RTVirt: Enabling Time-Sensitive Computing on Virtualized Systems through
Cross-Layer CPU Scheduling

Zhao, Ming and Cabrera, Jorge

2018

10.1145/3190508.3190527

Sponge: an oversubscription strategy supporting performance interference
management in cloud

L. {Ying}

2015

10.1109/CC.2015.7366242

Study and performance analysis of various VM placement strategies

M. R. {Chowdhury} and M. R. {Mahmud} and R. M. {Rahman}

2015

10.1109/SNPD.2015.7176234

Swift birth and quick death: Enabling fast parallel guest boot and destruction in
the Xen hypervisor
Topology-Aware Virtual Machine Placement in Optical Switching Based SmallWorld Datacenter Networks

Nitu, V. and Olivier, P. and Tchana, A. and Chiba, D. and
Barbalace, A. and Hagimont, D. and Ravindran, B.
T. {Chang} and C. {Wang} and Y. {Tang} and H. {Guo} and J.
{Wu}

2017

10.1145/3050748.3050758

2017

978-1-943580-34-7

2015

10.1109/CCNC.2015.7158004

2015

10.1109/CANDAR.2015.108

2015

10.1109/FiCloud.2015.110

Using OS Design Patterns to Provide Reliability and Security As-a-Service for
VM-Based Clouds

Estrada, Zachary J. and Sprabery, Read and Yan, Lok and Yu,
Zhongzhi and Campbell, Roy and Kalbarczyk, Zbigniew and
Iyer, Ravishankar K.

2017

10.1145/3050748.3050759

Utility Cloud: A Novel Approach for Diagnosis and Self-Healing Based on the
Uncertainty in Anomalous Metrics

Alkasem, Ameen and Liu, Hongwei and Zuo, Decheng

2017

10.1145/3034950.3034967

Virtual Machine migrating based on Markow chain

J. {Zhang} and C. {Zhu} and S. {Chen} and X. {Liu} and H. {Du}

2016

10.1109/ICALIP.2016.7846628

Virtualization in cloud environment: Bandwidth management

Odun-Ayo, I. and Idoko, B. and Abayomi-Zannu, T.

2019

10.25046/aj040229

2018

10.1145/3184407.3184414

Towards optimal CPU frequency and different workload for multi-objective VM
and and
allocation
TPLCR: Time-Bound, Pre-copy Live Checkpointing and Parallel Restart of Virtual
K. {Chanchio}
Machines Using Distributed Memory Servers
Using Agent-Based VM Placement Policy
A. {Al-Ou'n} and M. {Kiran} and D. D. {Kouvatsos}

Virtualization Techniques Compared: Performance, Resource, and Power Usage Tesfatsion, Selome Kostentinos and Klein, Cristian and
Overheads in Clouds
Tordsson, Johan

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE J - ARTIGOS SELECIONADOS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Tabela 8 – Artigos separados quanto aos critérios de inclusão
ID Paper

PRIORIDADE

97

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
A

B

C

D

E

F

G

H

LOW

N

N

N

N

N

Y

N

N

99

HIGH

N

N

N

Y

N

N

N

N

101

VERY_LOW

N

N

N

N

N

N

N

Y

102

LOW

N

N

N

N

N

N

N

Y

103

VERY_LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

107

VERY_HIGH

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

110

LOW

N

N

N

N

N

N

N

Y

111

HIGH

Y

N

Y

N

N

N

N

Y

117

VERY_HIGH

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

120

LOW

N

Y

N

N

N

N

N

N

122

VERY_LOW

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

123

HIGH

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

129

HIGH

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

132

HIGH

Y

N

Y

N

N

N

Y

Y

136

VERY_LOW

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

137

VERY_HIGH

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

140

HIGH

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

142

LOW

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

144

LOW

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

147

HIGH

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

148

HIGH

Y

Y

Y

N

N

N

Y

N

142
149

HIGH

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Y

150

VERY_LOW

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

151

VERY_HIGH

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

153

VERY_LOW

Y

N

N

N

N

N

Y

N

154

VERY_LOW

Y

N

N

N

N

N

N

Y

160

LOW

Y

N

N

N

N

N

N

Y

163

LOW

N

N

Y

N

N

N

N

Y

167

HIGH

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

170

LOW

N

N

Y

N

N

N

N

Y

171

HIGH

N

N

N

Y

N

N

N

Y

177

VERY_HIGH

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

178

LOW

N

Y

Y

N

N

N

N

N

185

LOW

Y

N

Y

Y

Y

N

N

Y

187

LOW

Y

N

N

Y

Y

N

N

Y

190

HIGH

Y

N

N

Y

N

N

N

N

191

LOW

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

192

LOW

Y

N

N

Y

N

Y

N

N

1068

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

1069

VERY_LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

1070

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

1071

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

1072

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

1075

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

1077

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

1078

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

1079

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

1080

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

1081

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

143
1084

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

2725

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

2726

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

2727

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

2728

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

2734

VERY_LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

2738

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

2739

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3290

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

3293

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3294

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3298

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3299

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3300

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

3301

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

3302

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3304

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

3967

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

3972

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

3979

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

4004

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

4007

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

4015

HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

4021

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

4022

LOW

N

N

N

N

N

N

N

N

5486

VERY_HIGH

N

N

N

N

N

N

N

N

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 9 – Artigos separados quanto aos critérios de exclusão
ID Paper

PRIORIDADE

97
99
101
102
103
107
110
111
117
120
122
123
129
132
136
137
140
142
144
147
148
149
150
151

LOW

HIGH
VERY_LOW
LOW
VERY_LOW
VERY_HIGH
LOW
HIGH
VERY_HIGH
LOW
VERY_LOW
HIGH
HIGH
HIGH
VERY_LOW
VERY_HIGH
HIGH
LOW
LOW
HIGH
HIGH
HIGH
VERY_LOW
VERY_HIGH

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

145

153
154
160
163
167
170
171
177
178
185
187
190
191
192
1068
1069
1070
1071
1072
1075
1077
1078
1079
1080
1081
1084
2725
2726

VERY_LOW
VERY_LOW
LOW
LOW
HIGH
LOW
HIGH
VERY_HIGH
LOW
LOW
LOW
HIGH
LOW
LOW
HIGH
VERY_LOW
VERY_HIGH
VERY_HIGH
LOW
VERY_HIGH
HIGH
VERY_HIGH
LOW
LOW
LOW
LOW
LOW
LOW

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

146

2727
2728
2734
2738
2739
3290
3293
3294
3298
3299
3300
3301
3302
3304
3967
3972
3979
4004
4007
4015
4021
4022
5486

LOW
VERY_HIGH
VERY_LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
LOW
LOW
LOW
HIGH
HIGH
LOW
HIGH
VERY_HIGH
LOW
VERY_HIGH
LOW
LOW
HIGH
LOW
LOW
VERY_HIGH

Fonte: Elaborado pelo autor

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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APÊNDICE K - ARTIGOS APROVADOS APÓS REVISÃO SISTEMÁTICA
Tabela 10 – Relação dos artigos aprovados – parte 1
ID Paper
Title
97
Energy-Efficient virtual machine allocation technique using interior search algorithm for cloud datacenter
99
Live Migration Impact on Virtual Datacenter Performance: Vmware vMotion Based Study
107

Automated Dynamic Resource Provisioning and Monitoring in Virtualized Large-Scale Datacenter

111

Network Security Function Virtualization(NSFV) towards Cloud computing with NFV Over Openflow infrastructure:
Challenges and novel approaches
Analysis of K-means algorithm for VM allocation in cloud computing
Prolog to "Managing Performance Overhead of Virtual Machines in Cloud Computing: A Survey, State of the Art, and
Future Directions"

117
123
129

Ant Colony Optimization Algorithm for Building Virtual Machine Images in Cloud Systems

132
136
137
140
147

An energy preserving and fault tolerant task scheduler in Cloud computing
Using Agent-Based VM Placement Policy
A Virtual Machine Dynamic Consolidation Algorithm Based Dynamic Complementation and FFD Algorithm
Energy efficient virtual machine consolidation in cloud datacenters
Virtual Machine migrating based on Markow chain
Managing Performance Overhead of Virtual Machines in Cloud Computing: A Survey, State of the Art, and Future
Directions
Performance Analysis Model for Fog Services under Multiple Resource Types
Study and performance analysis of various VM placement strategies
Exploiting in-network functions enabling SDN for evolving future internet architecture
Accelerating packets reception and forwarding in virtualized datacenters
Comparing RDP and PcoIP protocols for desktop virtualization inVMware enviroment

150
151
160
167
170
177

Fonte: Elaborado pelo autor

Authors
M. J. {Usman} and A. {Samad} and and H. {Chizari} and A. {Aliyu}
M. E. {Elsaid} and C. {Meinel}
S. {Abar} and P. {Lemarinier} and G. K. {Theodoropoulos} and G. M. P.
{OHare}

Status
ACCEPTED
ACCEPTED

L. R. {Battula}

ACCEPTED

B. {Adrian} and L. {Heryawan}

ACCEPTED

J. {Esch}

ACCEPTED

A. E. {Shukhman} and P. N. {Polezhaev} and L. V. {Legashev} and Y.
A. {Ushakov} and I. P. {Bolodurina}
R. K. {Yadav} and V. {Kushwaha}
A. {Al-Ou'n} and M. {Kiran} and D. D. {Kouvatsos}
C. {Zhao} and J. {Liu}
Y. {Chang} and C. {Gu} and F. {Luo}
J. {Zhang} and C. {Zhu} and S. {Chen} and X. {Liu} and H. {Du}

ACCEPTED

F. {Xu} and F. {Liu} and H. {Jin} and A. V. {Vasilakos}

ACCEPTED

B. {Liu} and X. {Chang} and B. {Liu} and Z. {Chen}
M. R. {Chowdhury} and M. R. {Mahmud} and R. M. {Rahman}
T. {You} and H. {Jung}
H. {Hocini} and M. {Bourguiba} and N. {Badache}
L. {Casanova} and and E. {Kristianto}

ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED

ACCEPTED

ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED

148

Tabela 11 – Relação dos artigos aprovados – parte 2
ID Paper
185
187
190

Title
Authors
TPLCR: Time-Bound, Pre-copy Live Checkpointing and Parallel Restart of Virtual Machines Using Distributed Memory
K. {Chanchio}
Servers
A Dynamic Virtual Machine Placement and Migration Scheme For Data Centers
T. H. {Duong-Ba} and T. {Nguyen} and B. {Bose} and T. T. {Tran}
Sponge: an oversubscription strategy supporting performance interference management in cloud
L. {Ying}

Status
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED

191

CORONET: Testbeds, demonstration, and lessons learned [invited]

A. {Von Lehmen} and R. {Doverspike} and G. {Clapp} and D. M.
{Freimuth} and J. {Gannett} and A. {Kolarov} and H. {Kobrinski} and C.
{Makaya} and E. {Mavrogiorgis} and J. {Pastor} and M. {Rauch} and K.
K. {Ramakrishnan} and R. {Skoog} and B. {Wilson} and S. L.
{Woodward}

192

An Extended Energy-Aware Cost Recovery Approach for Virtual Machine Migration

M. {Zakarya}

ACCEPTED

1070

An OpenFlow controller for cloud data centers: Experimental setup and validation

D. {Adami} and B. {Martini} and A. {Sgambelluri} and M. {Gharbaoui}
and P. {Castoldi} and A. D. {Chiaro} and L. {Donatini} and S. {Giordano}

ACCEPTED

1071

Evaluation of virtualized osmotic cloud network using discrete event Branch-and-Bound heuristics

1075

Experiments on SDN-based network and cloud resource orchestration in FED4FIRE

1078

Design and evaluation of SDN-based orchestration system for cloud data centers

1081
2725
2727

A Game-Theoretic Based QoS-Aware Capacity Management for Real-Time EdgeIoT Applications
Multi-objective optimization for rebalancing virtual machine placement
An overview of virtual machine placement schemes in cloud computing

2739

Approaches for optimizing virtual machine placement and migration in cloud environments: A survey

3300

Swift birth and quick death: Enabling fast parallel guest boot and destruction in the Xen hypervisor

3301
3302

Host-based virtual networks management in cloud datacenters
Architecture and conceptual bases of cloud IT infrastructure management

3304

A Unified Algorithm for Virtual Desktops Placement in Distributed Cloud Computing

3967

Utility Cloud: A Novel Approach for Diagnosis and Self-Healing Based on the Uncertainty in Anomalous Metrics

3972

Nested Virtualization Without the Nest

3979

Using OS Design Patterns to Provide Reliability and Security As-a-Service for VM-Based Clouds

4015

Virtualization Techniques Compared: Performance, Resource, and Power Usage Overheads in Clouds

5486

An Investigation of CPU utilization relationship between host and guests in a Cloud infrastructure

Fonte: Elaborado pelo autor

ACCEPTED

K. C. {Okafor} and F. N. {Ugwoke} and A. A. {Obayi}
M. {Gharbaoui} and B. {Martini} and D. {Adami} and P. {Castoldi} and S.
{Giordano}
B. {Martini} and D. {Adami} and M. {Gharbaoui} and P. {Castoldi} and L.
{Donatini} and S. {Giordano}
S. O. {Aliyu} and F. {Chen} and Y. {He} and H. {Yang}
Rui Li and Qinghua Zheng and Xiuqi Li and Zheng Yan
Mohammad Masdari and Sayyid Shahab Nabavi and Vafa Ahmadi
Manoel C. Silva Filho and Claudio C. Monteiro and Pedro R.M. InÃ¡cio
and MÃ¡rio M. Freire
Nitu, V. and Olivier, P. and Tchana, A. and Chiba, D. and Barbalace, A.
and Hagimont, D. and Ravindran, B.
Kontoudis, D. and Fouliras, P.
Telenyk, S. and Zharikov, E. and Rolik, O.
Zhang, J. and Zhang, L. and Huang, H. and Wang, X. and Gu, C. and
He, Z.
Alkasem, Ameen and Liu, Hongwei and Zuo, Decheng
Bacou, Mathieu and Todeschi, Gr\'{e}goire and Hagimont, Daniel and
Tchana, Alain
Estrada, Zachary J. and Sprabery, Read and Yan, Lok and Yu,
Zhongzhi and Campbell, Roy and Kalbarczyk, Zbigniew and Iyer,
Ravishankar K.

ACCEPTED

Tesfatsion, Selome Kostentinos and Klein, Cristian and Tordsson,
Johan
Ahmadi Mehri, Vida

ACCEPTED

ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED
ACCEPTED

ACCEPTED

149

