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RESUMO

A forma de gerenciar a capacidade de ambientes virtualizados é diferente da
utilizada em ambientes físicos. Para realizar um planejamento de capacidade
efetivo, os recursos computacionais devem ser adequadamente configurados e
distribuídos entre os ambientes virtuais para que não ocorra fragmentação e
subutilização. Embora existam ferramentas que monitoram o desempenho deste tipo
de ambiente, se faz necessário o fornecimento de métricas para a criação de
modelos analíticos essenciais ao planejamento da capacidade e posterior
realocação de recursos entre as máquinas virtuais, além da padronização dos
serviços, adotando, por exemplo, aspectos gerenciais prescritos pelo ITIL (IT
Infrastructure Library ) para guiar as atividades a serem realizadas. Constrói-se uma
arquitetura de apoio ao gerenciamento da capacidade de ambientes virtualizados
com base nas recomendações do processo de Gerenciamento da Capacidade do
modelo ITIL v3, em técnica de monitoração de caixa preta e cinza e realocação de
recursos. A arquitetura é constituída de três camadas e possibilita classificar a
utilização dos recursos em termos de alterações de longo prazo da carga de
trabalho, diferentemente do uso anômalo ou de curto prazo que caracteriza a
monitoração de desempenho. Com isso é possível modelar o impacto das
aplicações na utilização dos recursos dos servidores virtuais para realização de um
plano de capacidade. Adicionalmente, cria-se uma ferramenta aderente ao ITIL v3
para validar a arquitetura por meio de uma prova de conceito.

Palavras-Chaves: Monitoração. Virtualização. Gerenciamento da capacidade. ITIL
v3.

ABSTRACT
Architecture to Support Capacity Management of Virtualized
Environments

The way of to manage the virtualized environments capacity is different from
that used in physical environments. To perform a capacity planning effective, the
computing resources must be properly configured and distributed between virtual
environments for that does not occurs fragmentation and underutilization. Although
there are tools that monitor the performance of this environment type, it is necessary
to provide metrics for the creation of analytical models essential for capacity planning
and subsequent reallocation of resources between virtual machines, addition to the
services standardization, adopting, for example , management aspects prescribed by
ITIL (IT Infrastructure Library) to guide the activities to be performed. It builds an
architecture to support capacity management of virtualized environments based on
the recommendations of the Capacity Management process of ITIL v3 model, in
technique of monitoring of the black box and gray and reallocation of resources. The
architecture consists of three layers and allows to classify the use of resources in
terms of changes of long-term of the workload, differently the use or anomalous or
short-term that characterizes the performance monitoring. With this it is possible to
model the impact of the applications in the use of resources of virtual servers to
perform a capacity plan. Additionally, it creates an adherent tool to ITIL v3 to validate
the architecture through a proof of concept.

Keywords: Monitoring. Virtualization. Capacity Management. ITIL v3.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

Ambientes virtuais têm experimentado um renovado interesse por vários
motivos, como por exemplo, proporcionam o isolamento de aplicações, a
consolidação de servidores e o compartilhamento de recursos. A implantação de
servidores virtuais permite a consolidação de múltiplos sistemas operacionais e
aplicações em uma única plataforma de hardware, reduzindo o número de
servidores físicos, aumentando a taxa de utilização de recursos, simplificando a
infraestrutura, reduzindo custos de gerenciamento da organização e permitindo a
criação de um ambiente capaz de se adaptar a mudanças na carga das aplicações
(CALDAS et al, 2008).
Quando as aplicações são portadas para um ambiente virtualizado, que
possui

características

altamente

dinâmicas,

a

capacidade

dos

recursos

computacionais deve ser constantemente monitorada e ajustada, para evitar
situações de degradação da qualidade do serviço e promover uma melhor utilização
do hardware.
Um sistema operacional não consegue distinguir se está sendo executado
sobre uma máquina virtual ou real. Quando se lida com um sistema operacional
simples, executado em uma máquina real, todas as informações do sistema são
mantidas em um único local centralizado, no kernel. Em um ambiente virtual,
dependendo das informações desejadas, como por exemplo, o consumo de
processamento, memória e disco de uma aplicação especifica, elas podem estar
espalhadas pelos servidores virtuais, e não serem acessadas diretamente pelo
monitor de máquinas virtuais (SOUZA, 2008). Sendo assim, pode-se observar que
as técnicas convencionais de monitoração não podem ser aplicadas em ambientes
virtuais e, para realizar um planejamento de capacidade efetivo nos ambientes
distribuídos, os recursos computacionais devem ser adequadamente configurados
entre as plataformas virtuais para que não ocorram fragmentação e subutilização.
Souza (2008) desenvolveu uma arquitetura de monitoração de desempenho
de ambientes virtualizados, utilizando agentes centralizados no computador físico e
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distribuídos dentro das máquinas virtuais. Caldas (2008) desenvolveu a ferramenta
VEPMON que realiza a monitoração de desempenho de ambientes virtualizados
utilizando a mesma técnica para os agentes, nomeando-a de caixa preta e cinza.
Entretanto, como a arquitetura foi desenvolvida com a finalidade de medir
desempenho, se faz necessário adaptar as métricas embarcadas em sua
ferramenta para o gerenciamento da capacidade de máquinas virtuais (MENASCE
et al. 2004; BENEVENUTO et al. 2006).
Desempenho e capacidade são duas abordagens ligeiramente distintas de
tratamento dos dados de utilização de recursos computacionais que endereçam
estratégias completamente diferenciadas na Gestão de Tecnologia da Informação.
O autor atua em Gestão de Capacidade, que consiste em determinar as taxas de
mudança na utilização dos recursos do sistema no longo prazo, cujo método de
previsão sofreu grande impacto com o advento da virtualização. Atua também na
padronização dos serviços providos, adotando, por exemplo, aspectos gerenciais
prescritos pelo ITIL (IT Infrastructure Library ) e pela ISO/IEC 20000-1 e 2
(International Organization for Standardization) para guiar suas atividades. .

1.2

Objetivo

Desenvolver uma arquitetura de apoio ao gerenciamento da capacidade de
ambientes virtualizados e implementá-la com base nas recomendações do processo
de Gerenciamento da Capacidade do modelo ITIL v3 e das normas ISO/IEC 200001 e 2.

1.3

Contribuições

A arquitetura de gerenciamento da capacidade possibilita classificar os níveis
de utilização dos recursos em ambientes virtuais para mostrar tendências e orientar
decisões sobre atualizações de configurações de recursos por meio de histogramas

16

de dados coletados e armazenados de modo ativo. A arquitetura tem como
finalidade a produção de relatórios que possibilitem uma análise consolidada de
gerenciamento de capacidade de infraestruturas em ambientes virtuais e serão úteis
para a geração de um plano de capacidade e posterior realocação de recursos
entre os espaços dos ambientes.
Diferencia-se do modelo de gestão reativa da monitoração de desempenho
abordada por Souza (2008). Aplica técnicas de boas práticas e de normatização aos
trabalhos de Caldas (2008) e de Souza (2008) pela padronização da arquitetura
proposta utilizando aspectos gerenciais fundamentados no ITIL (IT Infrastructure
Library ) e nas normas ISO/IEC 20000-1 e 2, para ancorar o modelo e guiar as
previsões de esgotamento de recursos do sistema. A arquitetura elaborada destinase a caracterizar ambientes de virtualização de sistemas operacionais em nuvens
dos tipos SaaS (Software as a Service) e Paas (Plataform as a Service). A
ferramenta evidencia o consumo e aponta a melhor relação custo benefício na
realocação de recursos entre os servidores virtualizados. O resultado da análise da
monitoração permite projetar necessidades futuras de infra-estrutura para atender
aos requisitos do negócio.

1.4

Método de trabalho

O presente trabalho foi desenvolvido em quatro etapas descritas a seguir:
Na primeira etapa tratou-se da contextualização do problema e da revisão
bibliográfica. A pesquisa baseou-se em grande parte no estudo de conceitos
relacionados à virtualização de servidores, virtualização de hardware e sistema
operacional e computação em nuvem. Também abordou o gerenciamento de
capacidade do modelo ITIL v3 e do ISO/IEC 20000-1 e 2 visando à padronização do
método proposto. Em seguida, foi pesquisada a técnica de monitoração de
ambientes virtuais de caixa preta e cinza de Caldas (2008), também descrita como
centralizada e distribuída por Souza (2008), além de trabalhos sobre o
gerenciamento de capacidade de ambientes virtualizados e infra-estruturas
distribuídas. Por fim, pesquisou-se a dissertação de Rodrigues (2009) que busca
realocar recursos subutilizados entre máquinas virtuais.
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Na segunda etapa elaborou-se uma arquitetura em três camadas que
incorporam os processos cíclicos do gerenciamento de capacidade ITIL v3 e a
técnica de Caldas (2008).
A arquitetura foi desenvolvida da seguinte forma:
1. Camada de Refinamento - Responsável pela geração de relatórios que contém o
módulo de gestão da capacidade de recursos em ambientes virtuais. Esse
módulo cuida da monitoração da capacidade dos recursos dos ambientes
virtuais, para os quais, não podem ser utilizadas as técnicas convencionais de
monitoração adotadas em servidores físicos.
2. Camada de Centralização – Controla e centraliza a comunicação e as operações
com os agentes dos sistemas hóspedes e hospedeiros. Pode ser instalada em
um servidor de monitoração isolado do ambiente de virtualização. Esta camada
controla a sincronização de horário, garantindo que todos os agentes iniciem a
coleta sincronizada de dados. Os dados coletados são gravados em um
repositório que no ITIL é chamado de Banco de Dados da Capacidade.
3. Camada de Coleta – Software instalado tanto nos sistemas hospedeiros quanto
nos hóspedes para coletar dados sobre recursos e serviços. O recurso
considerado por esse trabalho será memória.
A arquitetura tem como finalidade a criação de relatórios que possibilitem
uma análise consolidada de gerenciamento de capacidade que serão desenvolvidos
com base nas informações coletadas e serão úteis tanto para a realocação de
recursos do ambiente quanto para a elaboração de um plano de capacidade.
O referido ambiente é composto por um servidor com processador intel core
2 duo e7500 2.9 GHz, 4 GB de memória e sistema operacional Linux Ubuntu Server
11.10 atuando como hospedeiro. Adotou-se o Virtualbox como ferramenta de
virtualização, onde estão instalados três sistemas hóspedes com o sistema
operacional Ubuntu Server 11.10, utilizando configurações de memória variáveis
para cada caso de teste. O tempo de processamento é dividido igualmente entre o
hospedeiro e os hóspedes.
Para o processo de gestão de capacidade de componentes em ambientes
virtuais utiliza-se o "nmon", uma ferramenta para coleta de dados sobre os recursos
do ambiente. A ferramenta em processo de desenvolvimento em linguagem Java
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utiliza o protocolo telnet e FTP para permitir a comunicação e transferência de
dados entre os múltiplos ambientes virtuais
Na quarta e última etapa analisam-se os resultados dos testes e elaboram-se
as conclusões do trabalho.

1.5

Organização do Trabalho
Os capítulos estão organizados da seguinte forma:
No capítulo 2, Virtualização e Computação em Nuvem, são apresentados

conceitos, e o tipo de virtualização e nuvens contemplado pelo trabalho.
No capítulo 3, Gerenciamento da Capacidade, além de fundamentos sobre
gerenciamento de ambientes virtuais, são apresentadas algumas considerações
sobre monitoração de capacidade.
No capítulo 4, Trabalhos Relacionados, é tratada a gestão da capacidade em
ambientes virtualizados, além de técnicas de monitoração e alocação de recursos
para esse propósito.
No capítulo 5, Arquitetura Proposta, apresenta-se a arquitetura em diferentes
camadas para acomodar os subprocessos do gerenciamento de capacidade ITIL
V3, além de outras, responsáveis pela comunicação com as partes envolvidas na
arquitetura e no refinamento de dados.
No capítulo 6, Implementação da Arquitetura e Testes Realizados, descrevese a implantação da arquitetura de apoio. Descreve ainda o ambiente utilizado, bem
como as ferramentas e o conjunto de testes adotados na avaliação. Também é
realizada a análise dos resultados.
Por fim, no capítulo 7, Conclusões, é realizada uma análise crítica do
trabalho na qual são ressaltadas as contribuições, os resultados e as sugestões
para trabalhos futuros.
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2 VIRTUALIZAÇÃO E COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Neste capítulo são apresentados conceitos relativos à virtualização e à
computação em nuvem necessários para o entendimento da arquitetura e das
análises realizadas nos próximos capítulos.

2.1

Conceitos
Pode-se afirmar que virtualização computacional é um processo que tem por

objetivo a criação de um grupo, ou mesmo de um subgrupo lógico de recursos,
fazendo com que sejam os mais semelhantes possíveis, a um recurso físico real,
existente em um computador convencional (ROSENBLUM, 2004, p. 34 apud
CARMO, 2009, p. 10).
Neste caso, os computadores reais são também denominados hospedeiros,
enquanto que as máquinas oriundas dessa virtualização são denominadas
hóspedes.
A descrição para as virtualizações em vários níveis é apresentada nas
próximas subseções.

2.2

Tipos de Ambientes Virtuais

As técnicas de virtualização são classificadas por meio das camadas do
MMV (Monitor de Máquinas Virtuais). Segundo Laureano (2006, p. 21) definem-se:


Tipo I: o MMV situa-se entre o Hardware e a Máquina Virtual (MV - sistema hóspede);



Tipo II: o MMV é implementado como um processo comum no Sistema Operacional;



Tipo Híbrido: ambiente virtual do tipo I ou do tipo II, porém possui técnicas de
otimizações.

A figura 1 ilustra as classificações de virtualização: Tipo I (à esquerda) e Tipo
II (à direita).
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Figura 1: Ambientes virtuais do Tipo I e Tipo II
Fonte: Adaptada de Laureano, (2006) apud Baruchi, (2010, p. 22).

Ainda segundo o mesmo autor (ibidem), no caso de ambientes virtuais do
Tipo I, o controle sobre o hardware, é exercido pela camada de MMV, de modo que
cada MV comporta-se como um computador real completo, capaz de executar o seu
próprio sistema operacional (SO) semelhante a um SO tradicional que exerce o
controle da máquina. Como resultado tem-se um conjunto de sistemas hóspedes
executando sobre o mesmo sistema físico.
Enquanto isso os ambientes virtuais do Tipo II, agem como um processo
comum rodando sob um SO hospedeiro. Neste caso, há a presença de uma
camada extra situada entre o MMV e o hardware, que nada mais é do que o SO
hospedeiro. Neste tipo de virtualização o MMV simula todas as operações que o
hospedeiro do ambiente Tipo I executaria.
O ambiente virtual do Tipo Híbrido é a virtualização mais comum. Embora
essa nomenclatura leve a pensar em técnicas mescladas, não é isso que ocorre. A
denominação híbrida ocorre porque o modelo utiliza otimizações de acesso direto a
recursos do sistema físico tanto em ambientes do Tipo I, como do Tipo II. Em
virtualizações do Tipo II, por exemplo, algumas operações de I/O podem interagir
diretamente com o hardware ou por meio do SO hospedeiro, enquanto no Tipo I, a
MV pode acessar o hardware diretamente sem intermediação do MMV.
(LAUREANO, 2006, p. 23).
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A figura 2 ilustra esses dois tipos de virtualização otimizadas.

Figura 2: Abordagem Híbrida empregada no Tipo I e no Tipo II
Fonte: Adaptada de Laureano, (2006) apud Baruchi, (2010).

Na figura 2, as setas maiores (em cinza) são indicativas das otimizações
realizadas nos tipos de virtualização. Tais otimizações, normalmente, são
construídas por acesso direto a alguma das camadas que se situam abaixo, sem
necessariamente passar por camadas intermediárias. Existem outros métodos para
melhorar o desempenho dos ambientes virtuais; no entanto, a maior atenção recai
sobre as operações de I/O, os principais gargalos da virtualização (FRASER, 2005,
apud BARUCHI, 2010, p. 24).

2.3

Técnicas de Virtualização
As principais técnicas usadas na virtualização são: virtualização completa,

paravirtualização e recompilação dinâmica. O presente trabalho tem foco nas
técnicas de virtualização completa e paravirtualização que são detalhadas nas
próximas subseções.
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2.3.1 Virtualização Completa

Na virtualização completa, não é necessário modificar o sistema operacional
convidado para que o mesmo opere sobre o MMV, pois toda a infra-estrutura do
hardware é virtualizada. Entretanto, podem acontecer quedas de desempenho dos
sistemas hóspedes, uma vez que o hardware virtualizado requer que as instruções
sejam interpretadas pelo MMV. Como a arquitetura x86 não foi projetada para o
suporte

a

virtualização,

pode

acarretar

desvantagem

para

está

técnica

(LAUREANO, 2006, p. 24).
O principal benefício da virtualização completa é justamente o fato de o
sistema virtualizado não sofrer qualquer tipo de alteração. Em compensação, o
sistema virtualizado executa de forma mais lenta e o monitor de máquinas virtuais
precisa implementar opções para que as operações privilegiadas sejam executadas
em processadores que não suportem virtualização nativamente, tais como os
processadores Intel 32 bits disponíveis atualmente.

2.3.2 Paravirtualização

Na paravirtualização, o sistema hóspede sofre modificações de modo a
tornar a interação entre a MV e o monitor de máquinas virtuais mais eficiente.
A paravirtualização, embora exija que o sistema virtualizado seja modificado,
diminuindo a portabilidade do sistema, permite que o sistema convidado acesse
recursos do hardware diretamente. O acesso é monitorado pelo monitor de
máquinas virtuais, que fornece ao sistema convidado todos os “limites” do sistema,
tais como endereços de memória que podem ser utilizados e endereçamento em
disco, por exemplo (ROSENBLUM, 2004).
A paravirtualização reduz a complexidade do desenvolvimento das máquinas
virtuais em processadores que não suportam a virtualização nativa. O desempenho
obtido, a principal razão para utilizar a paravirtualização, compensa as modificações
implementadas nos sistemas convidados (LAUREANO, 2006).
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2.4

Propriedades de Monitores de Máquinas Virtuais

Segundo Laureano (2006), os monitores possuem algumas propriedades
utilizadas na segurança de sistemas e outras aplicações:


Isolamento: Essa propriedade garante que, um software em execução em
uma máquina virtual não acesse nem modifique outro, em execução no
monitor ou em outra máquina virtual. O software de uma máquina virtual não
interfere na execução de software presente em outras máquinas virtuais e ou
em máquinas reais. Essa propriedade é utilizada para que erros de um
software ou hackers sejam contidos dentro da máquina virtual sem afetar
outras partes do sistema. Além do isolamento dos dados, a camada de
virtualização exerce controle sobre o desempenho de sistemas convidados de
modo que os recursos consumidos por uma máquina virtual não prejudique o
desempenho de outras máquinas virtuais (gerência dos recursos).



Inspeção: O monitor tem acesso e controle sobre todas as informações do
estado da máquina virtual, como estado da CPU, conteúdo de memória,
eventos, entre outras.



Interposição: O monitor pode intercalar ou acrescentar instruções em certas
operações de uma máquina virtual, como, por exemplo, quando da execução
de instruções privilegiadas por parte da máquina virtual.



Eficiência: Instruções inofensivas podem ser executadas diretamente no
hardware, pois não irão afetar outras máquinas virtuais ou aplicações.



Gerenciabilidade: Como cada máquina virtual é uma entidade independente
das demais, a administração das diversas instâncias é simplificada e
centralizada.



Compatibilidade do software: A máquina virtual fornece abstração compatível
com o software escrito para ela. Por exemplo, em uma máquina virtual com
um sistema operacional de alto nível funcionarão os programas escritos na
linguagem de alto nível. A abstração da máquina virtual pode mascarar
diferenças nas camadas inferiores do hardware e do software da máquina
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virtual. Exemplo disso é escrever o software em Java uma vez e executá-lo
em qualquer outra máquina virtual Java.


Encapsulamento: A camada de virtualização pode ser usada para manipular e
controlar a execução do software na máquina virtual. Pode também, por ação
indireta, dar prioridade ao software ou melhorar o ambiente para execução.
Por exemplo, verificações de runtime podem ajudar a reduzir a quantidade de
erros

de

programas

em

máquinas

virtuais.

Outra

propriedade,

o

encapsulamento de estado, pode ser utilizada para construir checkpoints do
estado da máquina virtual. Estados salvos têm vários usos, como rollback e
análise post-mortem.


Desempenho: Adicionar uma camada de software a um sistema convencional
pode afetar o desempenho do software que funciona na máquina virtual, mas
os benefícios proporcionados pelo uso de sistemas virtuais compensam a
perda de desempenho.
Hardwares virtualizáveis, como as máquinas mainframe da IBM, têm uma

propriedade chamada execução direta que permite, com a utilização de máquinas
virtuais, que esses sistemas obtenham desempenho similar ao de um sistema
convencional equivalente.

2.5

Computação em Nuvem
A virtualização - somada à ociosidade existente em datacenters devido ao

superdimensionamento das infraestruturas e a evolução de outros componentes
essenciais como a internet banda larga, armazenamento e arquitetura orientada a
serviços - foram unidos, aprimorados e nomeados como “computação em nuvem”.
2.5.1 Taxonomia da Computação em Nuvem
Uma das definições mais aceitas de computação em nuvem é a descrita pelo
NIST na Publicação Especial 800-145: um modelo que permite o acesso ubíquo,
conveniente e sob demanda a recursos computacionais configuráveis e que podem
ser disponibilizados e liberados rapidamente de forma automatizada, sem
intervenção do provedor e com esforços mínimos de gerenciamento (NATIONAL
INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, 2011, p. 2, tradução livre).
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Nesta mesma publicação, a computação em nuvem é caracterizada por cinco
atributos essenciais:


Autosserviço Sob Demanda: O cliente pode solicitar recursos como
armazenamento, clock ou memória RAM, automaticamente e sem a
intervenção do provedor.



Vasto acesso à rede: Os recursos da nuvem são disponibilizados por
meios comuns de comunicação, inclusive para dispositivos diversos
como thin clients, notebooks, celulares.



Fusão de recursos: Os recursos físicos do provedor são unidos e
disponibilizados para diversos clientes, dinâmica e automaticamente, de
acordo com as necessidades destes, sem a necessidade de
conhecimentos específicos sobre a localização geográfica destes
recursos por parte dos clientes.



Elasticidade acelerada: Há a possibilidade de aumentar ou diminuir os
recursos rapidamente dando a impressão de recursos infindáveis para o
cliente. Desta maneira, o cliente pode contratar recursos em momentos
de pico e liberá-los logo em seguida.



Medição de serviços: Os recursos utilizados podem ser monitorados e
relatados aos clientes, que pagarão conforme o uso.



Os serviços em nuvem, basicamente, são divididos em três categorias:



SaaS – Software as a Service (Software como serviço): Nesta
modalidade, o cliente contrata o uso de aplicações sem se preocupar
com a infraestrutura necessária como servidores, armazenamento ou
firewalls. Normalmente este serviço é acessado através de um
navegador de internet e disponibiliza configurações específicas ao
usuário da aplicação.



PaaS – Platform as a Service (Plataforma como serviço): O provedor
disponibiliza recursos para criação e publicação de aplicações, embora
ainda continue sem o controle dos servidores ou sistemas operacionais.

Neste tipo de serviço o cliente tem mais controle do que no SaaS, pois
consegue acesso completo às aplicações e ao ambiente de desenvolvimento.
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IaaS – Infrastructure as a Service (Infraestrutura como serviço): Este é o
modelo que provê o maior controle por parte do usuário, pois permite
que se tenha acesso ao sistema operacional, ao disco (normalmente
virtualizado) e às aplicações armazenadas nestes.

Existem quatro tipos de nuvens – Privada, Comunitária, Pública e Híbrida:


Privada: O cliente controla a infraestrutura ou terceiriza o controle a
quem desejar.



Comunitária: O controle da infraestrutura é compartilhada entre
empresas, normalmente do mesmo segmento ou área de interesse, ou
por terceiros contratados por estas empresas.



Pública: É a infraestrutura vendida como serviço e disponibilizada para o
público em geral ou para um grande grupo.



Híbrida: É a mistura de mais de um tipo de nuvem, que podem ser
unidas para prover alta disponibilidade ou balanceamento de carga,
especialmente em momentos de pico.

2.6

Categorias de Nuvens e Virtualizações Contempladas
Para o presente trabalho o administrador da ferramenta deve ter autoridade

total sobre o ambiente, sendo que o cliente terá acesso apenas às aplicações e
medirá, através de Acordos de Níveis de Serviço, se o nível de desempenho está
satisfazendo os negócios. Por conta destes requisitos a presente dissertação
contempla os seguintes tipos de nuvens e virtualizações:


SaaS – Software as a Service (Software como serviço): cliente contrata o
uso de aplicações sem se preocupar com a infraestrutura necessária



PaaS – Platform as a Service (Plataforma como serviço): o provedor
disponibiliza recursos para criação e publicação de aplicações, embora o
cliente ainda continue sem o controle dos servidores ou sistemas
operacionais.



Virtualização do tipo II - o MMV é implementado como um processo
comum no Sistema Operacional.
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2.7

Considerações

As informações inseridas neste capítulo permitem conhecer as principais
características dos ambientes virtualizados e computação em nuvem. Trata da
virtualização do tipo II e as categorias de nuvens SaaS e PaaS. Reforça a
necessidade de buscar padronização de nível gerencial da arquitetura que provê
monitoração e controle por meio da administração minuciosa do ambiente e dos
riscos que tecnologias de virtualização conferem a ambientes computacionais
complexos.
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3 GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO DA CAPACIDADE

Na sequência, são apresentados os fundamentos do gerenciamento de
capacidade de ambientes virtuais, mostrando a importância das técnicas de
monitoração e controle e da utilização de padrões como o ITIL (IT Infrastructure
Library ) e o ISO/IEC 20000-1 e 2 para este tipo de ambiente. Também são feitas
algumas considerações sobre monitoração de desempenho e de capacidade
tratando principalmente das diferenças entre as duas técnicas.

3.1

Introdução ao ITIL
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de boas

práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços
de tecnologia da informação (TI). Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pela
CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) e atualmente está sob
custódia da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra (OGC, 2008).
A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos
serviços de tecnologia da informação, lidando com estruturas de processos para a
gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente de
processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais
uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional com vistas a alcançar
o alinhamento estratégico com os negócios (OGC, 2008).
Fornece uma descrição detalhada de importantes práticas de TI com
checklists, tarefas e procedimentos que uma organização pode customizar para
suas necessidades.
A Information Technology Infrastructure Library atualmente desperta grande
interesse no mercado pela preocupação com o Gerenciamento de Serviços de TI
nas empresas, e como está sendo utilizado amplamente, foi escolhido para a
presente dissertação como base para o processo de gerenciamento de capacidade
de TI.
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3.2

Gerenciamento da Capacidade Segundo o ITIL V3

A razão de existir Gerenciamento de Capacidade do ITIL v3 (IT Infrastructure
Library v3) é assegurar que a capacidade da infra-estrutura de TI esteja alinhada
com as necessidades do negócio, suportando assim todos os processos que
necessitam da TI, dentro de um custo aceitável (OGC, 2008).
O plano de Capacidade é o principal documento que descreve as
necessidades previstas para os anos subsequentes e representa a saída para este
processo.
O processo de Gestão da Capacidade é dividido em três subprocessos:
1. Gerenciamento da Capacidade de Negócio: este processo tem por
objetivo assegurar que as necessidades atuais e futuras do negócio
serão levadas em conta nas operações de TI.
2. Gerenciamento da Capacidade de Serviço: tem por objetivo garantir
que o desempenho dos serviços de TI esteja conforme os Níveis de
Serviço (SLAs) acordados.
3. Gerenciamento da Capacidade de Recursos: tem por objetivo o
gerenciamento dos recursos individuais da TI: Software, hardware e
pessoas
As quatro atividades a seguir integram o Gerenciamento da Capacidade e são
do tipo interativas, semelhante ao PDCA (do inglês Plan, Do, Check e Action).
1. Monitoração: Verificar se todos os SLAs (Service Level Agreement)
previamente acordados estão sendo alcançados.
2. Análise: Observar se os dados coletados durante a monitoração
demandam a geração de predições futuras.
3. Ajuste: Adequar infra-estrutura atual a partir do resultado da
monitoração e análise para assegurar o uso otimizado em demanda
futura.
4. Implementação: Programar a utilização da nova capacidade.
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Todas as informações coletadas no processo são armazenadas no Banco de
Dados da Capacidade (BDC). Ele é usado para formar a base dos relatórios para
este processo e contém informações técnicas relevantes para o Gerenciamento da
Capacidade. Desta forma a informação contida no Banco de Dados da Capacidade
fornece dados importantes para análise dos outros processos.

3.2.1 Plano de Capacidade

A principal tarefa do Gerenciamento da Capacidade é a elaboração do Plano
de Capacidade (OGC, 2008).
O Plano de Capacidade inclui:


todas as informações sobre a capacidade da infraestrutura de TI;



as previsões de necessidades futuras com base em tendências,
previsões de negócios e SLAs existentes;



as alterações necessárias para adaptar a capacidade de TI às
mudanças

tecnológicas

e

as

necessidades

emergentes

dos

utilizadores e clientes.
O Plano de Capacidade deve incluir informações sobre os custos da
capacidade atual e previsão de ampliações/reduções. Esta informação é essencial
para a gestão financeira ser capaz de elaborar orçamentos e fazer previsões
financeiras de forma realista.
Embora, em princípio, o Plano de Capacidade possa cobrir um período de
um ou dois anos, deve-se monitorar o cumprimento, a fim de se adotarem medidas
corretivas, logo que quaisquer desvios importantes sejam detectados.

3.3

Introdução à ABNT – NBR ISO/IEC 20000-1 e 2

A ISO/IEC 20000 é a primeira norma editada pela ISO (International
Organization for Standardization) que versa sobre gerenciamento de serviços de TI
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(Tecnologia da Informação). Trata-se de um conjunto que define as melhores
práticas de gerenciamento de serviços de TI. O seu desenvolvimento foi baseado
na BS 15000 (British Standard) e tem a intenção de ser completamente compatível
com o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). A sua primeira edição
ocorreu em Dezembro de 2005.
A norma ISO 20000 foca as questões relacionadas com a gestão das TI
através de uma abordagem helpdesk: os problemas são classificados, ajudando a
identificar questões atuais ou interligações. A norma também considera a
capacidade do sistema, os níveis de gestão necessários nas mudanças aos
sistemas, orçamentação financeira, controle e distribuição de software.
A ISO 20000, norma internacional que teve a Norma Inglesa BS 15000 como
precursora, está perfeitamente alinhada com a abordagem à gestão por processos,
definida pela IT Infrastructure Library (ITIL) do Office for Government Commerce
(Reino Unido). Apresenta duas partes principais: a ISO 20000-1 é a especificação
formal e define os requisitos para as organizações prestarem serviços de qualidade
aceitável aos seus clientes (internos ou externos); a ISO 20000-2, por outro lado, é
o Código de Práticas que descreve as boas práticas para processos de Gestão de
Serviços. Este Código é particularmente útil para organizações que estão se
preparando para auditorias de acordo com a ISO 20000-1 ou planejando melhorias
no serviço.
A reputação da ISO - International Organization for Standardization prestigia
a imagem de qualquer organização e além de facilitar a produtividade dos
funcionários e dos sistemas, qualquer situação de risco envolvendo TI é
rapidamente controlada e a dimensão dos danos potenciais é mais facilmente
contida.

3.4

Gestão da Capacidade Segundo a ABNT – NBR ISO/IEC 20000-1 e 2

Segundo a International Organization for Standardization (2008), o objetivo
do gerenciamento da capacidade é assegurar que o provedor de serviços tenha, a
qualquer momento, capacidade suficiente para atender à demanda atual e futura
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acordada com os clientes, diante das necessidades do negócio.
A sugestão é que os requisitos de negócio atuais e esperados para os
serviços sejam entendidos em função do que a organização vai necessitar para
adquirir a habilidade de entregar aos seus clientes.
Conforme a International Organization for Standardization

(2008) é

recomendado que as previsões de negócios e estimativas de carga de trabalho
sejam formalmente acordadas e traduzidas, em requisitos documentados; que o
resultado de variações em carga de trabalho ou meio ambiente seja previsível e que
dados atuais e históricos de uso de componentes e recursos, em níveis
apropriados, sejam capturados e analisados para dar apoio ao processo.
O gerenciamento da capacidade deve ser o ponto focal para todos os
problemas de desempenho e de capacidade. É recomendado que seja produzido
um Plano de Capacidade, documentando o desempenho atual da infra-estrutura e
os requisitos esperados, revisando-o com frequência adequada (no mínimo
anualmente), considerando: taxas de mudanças nos serviços, volumes de serviço,
informações contidas em relatórios de gerenciamento de mudança e de negócios do
cliente. (ISO, 2008, p. 15). Deve-se ainda documentar estimativas do custo para
satisfazer aos requisitos da organização e recomendar soluções para assegurar a
realização das metas de nível de serviço acordado.

3.5

Monitoração da Capacidade

Para Fink, Sherer e Wall (2002), existem diversos recursos a serem
monitorados nos servidores, sendo os principais:


Consumo da CPU;



Largura de banda (bandwidth);



Memória;



Armazenamento

Tais recursos têm uma interferência direta sobre os sistemas e por
consequência em seu desempenho.
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A monitoração de recursos pode ser entendida, de maneira bem simplificada,
como a forma de se conseguir informações de utilização dos diversos recursos do
sistema. Existem duas categorias de sistemas monitorados:


na primeira categoria, monitoram-se e analisam-se os recursos, para
atingir a melhor relação de desempenho do sistema;



na segunda, monitoram-se e analisam-se os recursos para evitar a
surpresa

do

esgotamento

do

sistema

e

adquirir

cultura

de

previsibilidade, útil na elaboração do planejamento de capacidades
(FINK; SHERER; WALL, 2002).

A necessidade de monitoração de desempenho é justificada pela incidência
de eventos não-disruptivos que afetam o desempenho e trazem lentidão ao sistema,
que provocam o travamento dos programas e, às vezes, acarretam pane no sistema
todo, que passa a não funcionar de maneira adequada e satisfatória. De qualquer
forma, em quaisquer dos casos, a monitoração deve ser realizada, cumprindo-se
um procedimento de três etapas, conforme Fink, Sherer e Wall (2002):
1. Identificar a natureza e o escopo da redução do estado operacional de
recursos que causam os problemas de desempenho;
2. Analisar

os

dados

obtidos

através

da

monitoração

e

agir

(normalmente, com ajuste de desempenho e/ou a aquisição de
hardware adicional) para resolver o problema.
3. Monitorar para garantir que o problema de desempenho foi resolvido.

Monitorar o desempenho do sistema é uma atividade recorrente, por meio de
uma sequência de passos repetitivos cujo alvo é atingir o melhor desempenho
possível do sistema (FINK; SHERER; WALL, 2002).
A monitoração da capacidade do sistema é parte de um programa de
planejamento da capacidade. Este planejamento usa a monitoração de recursos em
longo prazo para determinar as taxas de mudança na utilização dos recursos do
sistema. Uma vez conhecidas estas taxas de mudança, é possível conduzir um
planejamento mais preciso em longo prazo em relação à compra de recursos
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adicionais (FINK; SHERER; WALL, 2002).
A capacidade é avaliada antes de o processo ser executado. Para tanto são
realizados prognóstico com base em históricos e projeções. Os dados são
coletados ao longo de um período, possibilitando classificar a utilização dos
recursos em termos de alterações da carga de trabalho. Com isso, é possível
modelar o impacto da aplicação nos recursos do sistema (FINK; SHERER; WALL,
2002).
Conhecer esses conceitos e principalmente as diferenças de como são
realizadas análises dos dados de monitoração com objetivo a gestão da capacidade
em relação ao de desempenho de ambientes virtualizados é fundamental para a
realização deste trabalho, dando consistência à especificação de requisitos e aos
parâmetros que serão amplamente utilizados ao longo do desenvolvimento da
arquitetura proposta.

3.6

Considerações

Trata de aspectos gerenciais do ITIL v3 e da ISO/IEC 20000-1 e 2 para a
padronização das ferramentas de gerenciamento e monitoração para implementar
processos de gestão em centrais de computação.
A monitoração de recursos trata principalmente de conceitos básicos em
relação às duas técnicas (monitoração de desempenho e de capacidade) que serão
amplamente utilizadas ao longo do desenvolvimento da arquitetura proposta. A
aplicação desse conceitos na monitoração de recursos em longo prazo busca
determinar as taxas de mudança na utilização dos recursos do sistema para que se
conduza um planejamento mais preciso visando o atendimento das futuras
necessidades de negócio em relação à aquisição ou no caso de ambientes
virtualizados a realocação apropriada de recursos excedentes
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4 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo são apresentados alguns trabalhos relacionados diretamente
ao desenvolvimento da arquitetura proposta, mostrando alguns pontos de atenção
no momento da implantação e métodos já implantados do gerenciamento de
capacidade do ITIL v3 em ambientes virtualizados e infra-estruturas distribuídas.
Serão abordadas ainda técnicas de monitoração e realocação de recursos para
esse propósito.

4.1

Método OmniVision de Gerenciamento da Capacidade

A ferramenta OmniVision foi desenvolvida para o gerenciamento de
capacidade de infra-estruturas distribuídas. O objetivo do método desenvolvido para
a ferramenta é identificar os riscos de saturação em servidores distribuídos.
O método segue uma arquitetura de três camadas. No primeiro nível, os
agentes são executados em cada sistema monitorado, coletando informações de
desempenho dos recursos em um repositório local. O agente comprime as métricas
coletadas e transmite um bloco de dados para o segundo nível, chamado de nó de
dados. O nó de dados aceita as métricas de cada agente e armazena essas
informações em um banco de dados relacional (SYSTAR, 2007).
A última é a camada de informação que dá acesso a ferramenta de data
mining e ao fornecimento de relatórios de qualidade e recursos computacionais dos
sistemas.
Segundo o método OmniVision existem três maneiras diferentes para
analisar os riscos de saturação:


A Ferramenta de Data Mining;



O Relatório de Qualidade Global;



O Relatório Global de Recursos
A ferramenta de data mining fornece um planejamento quase imediato com

uma interface de consulta de questões fornecendo respostas sobre os sistemas que
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estão em maior risco de sobrecarga da CPU, por exemplo.
O Relatório de Qualidade Global consiste em um sistema de relatórios sobre
a infra-estrutura do ponto de vista da qualidade do serviço e é projetado para os
gerentes de TI e executivos.
A detecção e notificação de incidentes de saturação, pelo Relatório de
Qualidade Global têm como referência um limite definido pelo usuário para o risco
de saturação média. Não há tempo de inatividade de sistema configurável para a
qualidade do serviço; qualquer interrupção de disponibilidade é relatada como um
incidente. Este relatório permite identificar as questões de capacidade que estão
causando impacto negativo à qualidade do serviço.
O Relatório Global de Recursos consiste em um sistema de relatórios sobre a
infra-estrutura do ponto de vista da utilização de recursos. Fornece aos analistas e
gerentes de capacidade a análise de diversos ambientes para que eles possam
otimizar recursos, justificar novos investimentos e projetar plano de crescimento da
infra-estrutura.
Segundo a Systar (2007), um aspecto chave do Relatório Global de Recursos
é o processo de classificação do sistema que avalia o nível de equilíbrio entre a
configuração de um servidor e a carga que ele suporta.
Há cinco níveis básicos de classificação:
1. Subutilizado - a carga de trabalho não tem qualquer impacto
mensurável sobre os recursos do sistema.
2. Quase subutilizados - a carga de trabalho é mensurável, mas os
recursos do sistema estão subutilizados.
3. Normal - os recursos computacionais e a carga de trabalho estão em
equilíbrio
4. Quase em saturação - o sistema está passando por um nível
mensurável de risco de saturação ou está tendendo para saturação.
5. Saturado - os recursos do sistema estão sendo saturados pela
intensidade da carga de trabalho.
Os relatórios de capacidade de recursos destacam as áreas e os sistemas
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onde a capacidade está inferior ou superior à demanda. Quando os sistemas são
classificados, por exemplo, como "quase sobrecarregado", é geralmente o tempo
para iniciar um planejamento para a expansão, equilíbrio ou realocação, oferecendo
alertas antecipados de tendências de crescimento, dando tempo suficiente para
planejamento proativo.
Este

método

interessa

ao

presente

trabalho

porque

infraestruturas

distribuídas possuem caracteristicas parecidas com ambientes virtualizados. Outro
destaque é o processo de classificação de recursos que será útil para a arquitetura
proposta.

4.2

Gerenciamento da Capacidade em Ambientes Virtualizados

O artigo Capacity Management in VMWare Virtualized Infrastructures — A
Customer’s Experience (WININGER, 2009) fornece algumas orientações iniciais
para implementação do gerenciamento de capacidade do ITIL v3 em ambientes
virtualizados. Nele são abordadas as principais áreas nas quais a virtualização,
mais especificamente utilizando o VMware, terá impacto no ITIL v3 e das
orientações com base na própria experiência do autor na implementação de
processos ITIL trabalhando com ambientes VMware.
Neste artigo o autor foca alguns pontos dentro dos três subprocessos de
Gerenciamento da Capacidade.

4.2.1 Gestão de Capacidade de Negócios

Como citado na seção 4.2 este processo tem por objetivo assegurar que as
necessidades atuais e futuras do negócio sejam levadas em conta nas operações de
TI.
Informações relevantes são: alterações aos serviços existentes; novos
serviços; crescimento esperado relativo aos padrões de atividade. E nesta última
área de interesse, os padrões de atividade são fornecidos pelo processo de gestão
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da demanda.
Alguns pontos de atenção que o autor focaliza são:


Ao utilizar a natureza dinâmica dos ambientes virtualizados pode-se
ajustar de forma mais eficaz a tecnologia em torno das necessidades
da atividade.



Ao analisar os padrões de negócio (usando qualquer método utilizado
atualmente, talvez monitoração das taxas de transação combinando
com as previsões de negócios), pode-se determinar picos potenciais
de curto prazo e responder com capacidade adicional, utilizando
rapidamente a alocação dinâmica de recursos presentes nas
ferramentas de virtualização (ROSSI, 2008).

A seguir, algumas métricas produzidas por este subprocesso com impacto
sobre a virtualização:


% de redução em bens físicos



% de redução no consumo de energia (útil como evidência
documentada na obtenção de qualquer norma ambiental ISO 14001,
por exemplo)



4.2.2

% de redução de custos nos contratos de manutenção.

Gerenciamento de Capacidade de Serviço

Como citado na seção 4.2, este processo tem por objetivo garantir que o
desempenho dos serviços de TI esteja de acordo com os Níveis de Serviço (SLAs).
A seguir, algumas métricas produzidas por este subprocesso com impacto
sobre a virtualização:


Métricas de tempo de resposta podem dar uma indicação da performance global
de um serviço.
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Monitorar tempo de resposta das aplicações que rodarão nas VM´s, pois eles
serão diferentes dos tempos em ambientes físicos, por conta das camadas de
virtualização.



Neste processo deve ser determinado se o usuário receberá o serviço de acordo
com o SLA definido.

4.2.3 Gerenciamento da Capacidade do Componente

Este processo tem por objetivo o gerenciamento dos recursos individuais de
TI: Software, Hardware. Ele é basicamente relacionado com a monitoração da
capacidade dos componentes.
Com relação à virtualização, o artigo aponta os seguintes itens como pontos
de atenção:


Em alguns aspectos, as métricas como CPU, memória e espaço são as
mesmas que em servidores físicos, mas a interpretação delas é diferente. O
porquê de as métricas serem diferentes é explicado por Souza (2008) como
verificado mais adiante.



Deve-se levar em conta o compartilhamento e a natureza dinâmica dos
recursos.



Existe também uma camada adicional de complexidade que deve ser
monitorada e que consome recursos, o Hypervisor.



Técnicas convencionais de monitoração não podem ser utilizadas exatamente
da mesma forma que em servidores físicos. As técnicas de monitoração são
explicadas por Caldas (2008), com monitoração de caixa preta e cinza.
Este artigo apenas descreve pontos de atenção no momento da implantação

do Gerenciamento de capacidade do ITIL v3 em ambientes VMware não sendo
desenvolvido ou aplicado qualquer método específico para sua realização. Ele
destaca de forma muito superficial os pontos de atenção com base na experiência
do autor.
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4.3

Monitoração de Ambientes Virtualizados

Souza (2008) descreve o motivo de as técnicas e métricas de monitoração de
ambientes físicos não se prestarem à monitoração de ambientes virtuais.
Relata que métricas como utilização de CPU, acessos a disco, consumo de
memória e banda de rede consumida pela máquina virtual podem ser obtidas do
monitor de máquinas virtuais. Na camada do MMV encontra-se um escalonador de
máquinas virtuais que determina por quanto tempo cada máquina virtual ocupa a
CPU, e por dedução, a porcentagem de tempo de CPU cedido para cada máquina
virtual. Da mesma forma, todos os acessos ao disco e envio ou recebimento de
pacotes de rede de uma máquina virtual é contabilizado no isolated driver domain
(IDD) e armazenado na MMV.
Além disso, informações sobre as características, configurações e estado das
máquinas virtuais podem ser acessadas e monitoradas pela MMV. Segundo
(SOUZA, 2008) essa técnica é chamada de monitoração centralizada, pois as
informações sobre as máquinas virtuais são extremamente práticas e simples para
medir o número de recursos que cada máquina virtual está consumindo.
Entretanto, essa técnica de monitoração não fornece informação sobre as
aplicações executadas nas máquinas virtuais. O monitor das máquinas virtuais
oferece apenas uma visão do desempenho e do comportamento das máquinas
virtuais como um todo.
Dependendo do nível de informação que se queira obter do sistema,
centralizar o processo de coleta de informação no monitor de máquinas virtuais
pode não ser suficiente. O monitor de máquinas virtuais não acompanha o processo
em execução em uma máquina virtual, ou mesmo, determinar se uma rotina da
aplicação é a maior responsável por falhas nos cachs. Nesse caso, é preciso
monitorar contadores de hardware, aos quais apenas o MMV possui acesso, e obter
o nome da função em execução, informação esta, que está na máquina virtual. Uma
forma de obter essas informações é introduzir monitores locais nas máquinas
virtuais de forma que o MMV gerencie esses monitores. As máquinas virtuais
cuidam da monitoração e coleta de informações por meio de recursos a que o
monitor de máquinas virtuais não tem acesso.
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O trabalho de Souza (2008) propõe uma arquitetura para a monitoração e
medição de desempenho de máquinas virtuais XEN, mostrando as diferenças de
desempenho de aplicações nos ambientes físicos e virtuais, porém, não trata da
monitoração no âmbito do planejamento da capacidade, principalmente no que
tange a ambientes virtuais já em funcionamento e não simplesmente à migração de
aplicações de ambientes físicos.
Outro artigo importante sobre esse tema é o VEPMon: uma ferramenta de
monitoração de desempenho para ambientes virtuais (CALDAS, 2008). O artigo
sugere uma ferramenta para monitorar o desempenho de máquinas virtuais para o
ambiente virtual Xen. A ferramenta calcula métricas que, quando utilizadas como
entradas em modelos analíticos, podem prever o desempenho dos serviços Web
em ambientes virtualizados.
O VEPMon é composto por dois tipos de módulos: a interface de monitoração
e os agentes de desempenho. Foram desenvolvidos dois agentes de desempenho
para a máquina monitorada: o LPA (Linux Performance Agent) e o XPA (Xen
Performance Agent).
Esses agentes permitem ao VEPMon operar em ambientes virtuais segundo
duas abordagens: caixa preta e caixa cinza. Na abordagem caixa preta obtêm-se as
métricas de desempenho das máquinas virtuais capturado pelo agente de
monitoração de desempenho XPA, executado no Domo do Xen. No modo caixa
cinza é possível extrair todas as métricas capturadas pelos agentes de monitoração
de desempenho LPA, executados no interior das máquinas virtuais. Assim, cada
máquina virtual é tratada como uma máquina real no ambiente de monitoração.
Tanto a ferramenta quanto seu artigo indicam um modo de caracterização da
arquitetura muito útil para o presente trabalho: a monitoração de caixa preta e caixa
cinza. O trabalho de (SOUZA, 2008) define arquitetura semelhante, porém a chama
de monitoração centralizada e distribuída. O VEPMon constitui uma ferramenta que,
trabalhando em conjunto com certos padrões como o ITIL v3, pode monitorar
serviços Web virtualizados auxiliando no planejamento de capacidade e prescrição
de alocação de recursos para o ambiente virtual.
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4.4

Realocação de Recursos em Ambientes Virtualizados

A dissertação de Rodrigues (2009) descreve um procedimento para realocar
recursos subutilizados entre domínios no Xen, conforme as políticas definidas em
um SLA. A gestão e o planejamento da capacidade em ambientes virtuais buscam
exatamente uma alocação de recursos mais eficiente.
Quando as aplicações são portadas para um ambiente virtualizado, devem
ter seus níveis de recursos constantemente monitorados e ajustados para evitar a
degradação da qualidade do serviço ou proporcionar melhor utilização do hardware.
Rodrigues (2009) propõe a realocação dinâmica de recursos em ambientes
virtualizados a partir de requisitos derivados de Service Level Agreement (SLA), um
mecanismo de controle contratual que estabelece parâmetros para a qualidade do
serviço. Esses parâmetros podem contribuir para a fixação de limiares de aceitação
de qualidade do serviço entregue por aplicações que migraram para o ambiente
virtual. A realocação busca equalizar a demanda por recursos. Por exemplo, uma
máquina virtual que tenha recebido uma carga de trabalho maior do que a prevista
no SLA recorre à realocação de recursos (processador e memória) não utilizados
pelas demais VMs. Entretanto, alguns Monitores de Máquinas Virtuais, como por
exemplo, o Xen, não possuem funcionalidade de se realocarem recursos com base
em regras definidas nos SLAs.
A proposição de Rodrigues (2009) de realocar recursos entre as VM’s será
útil neste trabalho, pois a razão do planejamento da capacidade em ambientes
virtualizados é a alocação e realocação de recursos subutilizados entre VM´s.
4.5

Comparação dos Trabalhos Relacionados

Na Tabela 1, constam as principais funcionalidades identificadas como
necessárias a uma ferramenta que realiza gerenciamento de capacidade de
ambientes virtualizados. Estas funcionalidades são verificadas quanto à sua
presença ou ausência nos trabalhos pesquisados.
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Trabalhos
relacionados por
autor/funcionalidade

Trata da
realocação
de
recursos

Norteado por
padrões de
gerenciamento

Realiza
Monitoração
centralizado e
distribuída

Apoio
específico ao
gerenciamento
de capacidade

Sim

Fácil
adaptação a
diferentes
ferramentas
de
virtualização
Sim

SYSTAR( 2007).

Não

Sim

Wininger(2009)

Não

Sim

Não

Não

Sim

Souza (2008)

Não

Não

Sim

Não

Não

Caldas (2008)

Não

Não

Sim

Não

Não

Rodrigues (2009)

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Arquitetura
proposta no
presente trabalho

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tabela 1: Trabalhos relacionados por Autor X funcionalidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.6

Considerações

O método desenvolvido para a ferramenta Ominivision busca identificar
riscos de saturação em servidores distribuídos. O alerta "quase sobrecarregado"
sinaliza a necessidade do início do planejamento para a expansão, reequilíbrio ou
realocação, oferecendo sinais antecipados de tendências de saturação, com tempo
suficiente para elaborar o planejamento de modo proativo. A seção 4.2 Gestão da
Capacidade em Ambientes Virtualizados, lista pontos de atenção na implantação do
gerenciamento de capacidade do ITIL v3 para ambientes virtualizados. Ressaltamse singularidades das técnicas de monitoração de ambientes físicos e virtuais e
indica-se uma técnica denominada monitoração de caixa preta e caixa cinza, para
refinar a monitoração. Abordam-se conceitos sobre realocação de recursos
subutilizados entre as VM´s, razão do planejamento da capacidade em ambientes
virtualizados.
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5 ARQUITETURA PROPOSTA

Gerenciar e monitorar a capacidade de ambientes virtualizados é uma
atividade necessária e, embora existam ferramentas que monitorem o desempenho
deste tipo de ambiente, não há um padrão que norteie o processo de
gerenciamento para assegurar que a capacidade da infra-estrutura virtualizada
esteja alinhada com as necessidades do negócio.
O presente capítulo oferece uma contribuição para solucionar a questão por
meio de uma concepção de arquitetura para o gerenciamento de ambientes
virtualizados, baseando-se nas recomendações do gerenciamento de capacidade
do ITIL V3 e ISO/IEC 20000-1 e 2. A adoção do guia de boas práticas e de
documentos formais de padronização tem o intuito de nortear a seleção de
parâmetros e dar base estruturada de monitoração à arquitetura proposta. O
capítulo está dividido em duas seções:


arquitetura lógica que descreve os módulos concebidos, e



subprocessos da arquitetura proposta com o ITIL V3.

O ambiente descrito deve acolher uma prova de conceito, etapa experimental
do trabalho, destinada à validação da arquitetura e dos módulos que compõem a
solução.

5.1

Descrição Lógica da Arquitetura

A arquitetura lógica é composta por três camadas:


Refinamento de Dados: acomoda os subprocessos do gerenciamento
de capacidade ITIL V3 e atende às suas recomendações,



Centralização: responsável pelos módulos que controlam e centralizam
as comunicações com os agentes de monitoração e armazenam
dados, como pode ser observado na Figura 3.
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Coleta: responsabiliza-se pela coleta de dados sobre os recursos dos
ambientes hóspedes e hospedeiros.

A busca por padrões de governança para dar base à arquitetura proposta
tem como alvo a abrangência, pois sabe-se que textos de normas recebem a
colaboração de grande quantidade de especialistas e, para trilhar todos os estágios
de sua elaboração, passa pela aprovação de instituições distribuídas por todos os
continentes.
O tema é, ainda, pouco explorado e a evolução do conhecimento deve
demandar novos serviços. Adotou-se um padrão de divisão em camadas no
desenvolvimento de software para proporcionar reaproveitamento de código e
conferir maior flexibilidade quando um novo serviço for acrescentado à arquitetura.

Figura 3: Arquitetura Lógica.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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A Figura 3 apresenta a arquitetura lógica do sistema, camadas e módulos
que compõem a arquitetura, sendo descritos a seguir.

5.1.1 Camada de Coleta

a) nmon: Ferramenta livre constituída um agente que coleta dados sobre
os recursos computacionais dos sistemas hospedeiros e hóspedes
(GRIFFITHS, 2010). O recurso considerado por esse trabalho será a
Memória.
b) Sistemas Hospedeiro: Os computadores físicos.
c) Sistemas Hóspede: Os computadores oriundos da virtualização.

5.1.2 Camada de Centralização
a) Painel de Configuração e Sincronização de Nós: Comunica-se com
a camada de coleta, recebe dados coletados remotamente pelos
agentes nmon distribuídos nos ambientes hóspedes e hospedeiros,
gravando-os em um repositório implementado no servidor de
monitoração. Sincroniza horários de monitoração, garantindo que
todos os agentes nmon iniciem seus processos individuais ao mesmo
tempo. Essa sincronização de horário é necessária, uma vez que os
sistemas hóspedes podem configurar diferentes horários em seus
sistemas, com diversos fusos horários, por exemplo, e os relatórios e
gráficos gerados pela ferramenta podem apresentar inconsistências.
b) Repositório: Módulo que armazena dados coletados em diretório para
consulta pela camada de refinamento. No ITIL V3 é descrito como
banco de dados de capacidade. A informação no BDC é usada para
emissão dos relatórios de capacidade e a elaboração do Plano de
Capacidade.

Segue

também

recomendações

do

International

Organization for Standardization (2008) que sugere armazenar dados
atuais e históricos de uso de componentes e recursos, para consultas
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posteriores.
5.1.3 Camada de Refinamento de Dados

Camada responsável pelo tratamento e apresentação dos dados disponíveis
no repositório, através da camada de centralização. O tratamento inclui a
construção de relatórios e modelos analíticos com os dados coletados para
verificação de utilização dos recursos e, ainda, para avaliação do desempenho
seguindo recomendações do International Organization for Standardization (2008)
que sugere analisar os dados para dar apoio ao processo.

Gestão de Capacidade de Recursos

É basicamente relacionada à monitoração da capacidade dos recursos dos
ambientes virtuais, para os quais técnicas convencionais de gerenciamento de
capacidade não podem ser utilizadas exatamente da mesma forma que em
servidores físicos.
As demandas por capacidade de componentes em ambientes que utilizam
virtualização de servidores podem vir tanto dos sistemas hóspedes como dos
sistemas hospedeiros. A seguir são descritas as seguintes demandas:


Sistema hospedeiro – se o sistema hospedeiro não suporta a carga de
trabalho de seus sistemas hóspedes, não dispõe de recursos para
alocação ou para admissão de mais hóspedes, adiciona-se mais
hardware ou se adquire um novo servidor.



Sistemas hóspedes – se os hóspedes não suportam as cargas de
suas aplicações e de seus sistemas com as atuais configurações de
recursos, deve-se verificar se há recurso disponível no sistema
hospedeiro ou realocar recursos dos hóspedes que estiverem
subutilizados.

Esta arquitetura tem foco na realocação de recursos entre os sistemas
hóspedes para melhorar o aproveitamento de recursos e consequentemente
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imprimir uma gestão de capacidade mais efetiva.
Rodrigues (2009) ilustra a necessidade da realocação de recursos entre os
sistemas hóspedes. Como pode ser observado na Figura 4, há quatro sistemas
hóspedes (1, 2, 3, 4), cada um com necessidades diferentes de consumo de
recursos (CPU e memória), representado pela altura da barra associada a cada
hóspede. A linha tracejada representa a porcentagem de recursos atribuídos a cada
hóspede. A distribuição dos recursos é realizada de modo empírico, sem
preocupação de definir precisamente os recursos, conforme as necessidades de
cada hóspede. Por este motivo, um hóspede pode necessitar de recursos e não
possuí-los, ou possuí-los e não utilizá-los. As duas situações são exemplificadas na
Figura 4, onde o hóspede 2 subutiliza recursos disponíveis, enquanto o hóspede 3
demanda mais recursos do que tem à sua disposição.

1

2

3

4

Hospedeiro
Figura 4: Ambiente sem Realocação
Fonte: Adaptada de Rodrigues (2009).

Para melhorar o desempenho global do MMV e garantir determinado nível de
qualidade de serviço às aplicações hospedadas nesses ambientes, espera-se que
os recursos dos mesmos possam ser adequadamente distribuídos, respeitando
políticas de SLA definidas.
A distribuição ideal está representada na Figura 5, onde é possível notar,
pela linha tracejada, que os recursos computacionais atendem à demanda de cada
hóspede, sem excesso ou escassez, respeitando a disponibilidade global do
ambiente.
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1

2

3

4

Hospedeiro
Figura 5: Ambiente com Realocação
Fonte: Adaptada de Rodrigues (2009).

A realocação deve ser holística, considerando os ambientes hóspedes e
hospedeiros em conjunto. Para uma análise mais profunda que possibilite um futuro
planejamento de capacidade é necessário criar relatórios que possibilitem uma
análise consolidada dos ambientes virtuais.
A intenção é que todas as máquinas tenham os recursos de que necessitem,
e não existam recursos subutilizados. Claro que nem sempre esta situação é
possível. Existe a situação em que todas as máquinas virtuais utilizam todos os
recursos disponibilizados; outra em que uma máquina necessite de mais recursos,
escalando-se e recorrendo-se ao sistema hospedeiro. Para isso o relatório deverá
fornecer informações para alocação entre sistemas hospedeiros e hóspedes.
Um aspecto chave utilizado pelo Método OmniVision e aproveitado para a
gestão de capacidade de componentes para ambientes virtualizados refere-se ao
processo de classificação do sistema que avalia o nível de equilíbrio entre a
configuração de recursos de um sistema hóspede ou hospedeiro e a carga que eles
suportam.
As avaliações de gestão de capacidade de recursos realizada pela
arquitetura são baseadas em coleta de dados de, no mínimo, quatro semanas. O
objetivo da análise do relatório é identificar o estado atual de cada sistema e não
ser enganado por valores anômalos de incidentes isolados que não interferem na
capacidade do sistema.
Os relatórios permitem o estudo do comportamento de todos os sistemas
hóspedes através do tempo para decidir se atualizações de configurações ou outras
soluções de capacidade são necessárias.
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Adotam-se cinco níveis básicos de classificação:
1. Subutilizado: a carga de trabalho não tem qualquer impacto
mensurável sobre os recursos do sistema.
2. Quase subutilizados: a carga de trabalho é mensurável, mas os
recursos do sistema estão subutilizados.
3. Normal: os recursos computacionais e a carga de trabalho estão em
equilíbrio.
4. Quase em Saturação: o sistema está passando por um nível
mensurável de risco de saturação ou está tendendo para saturação.
5. Saturado: os recursos do sistema estão sendo saturados pela
intensidade da carga de trabalho
O sistema que avalia o estado de operação e a configuração de um sistema
hóspede ou hospedeiro adota critérios de avaliação por níveis de comprometimento.
Avalia a carga que eles suportam e os enquadra em um dos cinco níveis básicos de
classificação definidos para a arquitetura:


Se Valor Disponível > 90 % = Subutilizado.



Se Valor Disponível > 70 % e ≤ 90% = Quase Subutilizados.



Se Valor Disponível > 30% e ≤ 70% = Normal.



Se Valor Disponível > 10% e ≤ 30% = Quase em Saturação.



Se Valor Disponível ≤ 10% = Saturado

O modelo de operação do algoritmo é apresentado no fluxograma da Figura 6:
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Figura 6: Fluxograma de Operação
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Para o maior entendimento, serão descritas a seguir cada uma das variáveis,
condições e resultados do algoritmo:
O Total de Recursos é o valor de memória reservado para os sistemas
hóspedes e, no caso do sistema hospedeiro, o total de recursos de hardware.
O Maior Pico de Utilização é o maior valor de utilização de recursos de
sistema no período mínimo de quatro semanas. A ferramenta pode adotar o maior
pico, admitir correção ou permitir simulação (com valores inseridos pelo usuário).
Em regime de produção, a opção de inserção de dados pode ser desabilitada para
impedir manipulação e mascaramento de informações. Será permitido pela
arquitetura substituir essa variável para o cálculo de outlier, também conhecido
como valor atípico, ou outra fórmula que se adapte melhor às características de
cargas de trabalho dos ambientes gerenciados.
O resultado da subtração entre o Total de Recursos e o Maior Pico de
Utilização será o Recurso Disponível para realocação.
Classificação do sistema quanto ao consumo de recursos:


Se o Recurso Disponível de memória for maior que 90%, significa
que a carga de trabalho não tem qualquer impacto mensurável sobre
os recursos do sistema e este será classificado como Subutilizado.



Se o Recurso Disponível de memória estiver entre 90% e 71%,
significa que a carga de trabalho é mensurável, mas os recursos do
sistema estão subutilizados e este será classificado como Quase
Subutilizados.



Se o Recurso Disponível de memória estiver entre 70% e 31%,
significa que os recursos computacionais e a carga de trabalho estão
em equilíbrio e será classificado como Normal.



Se o Recurso Disponível de memória estiver entre 30% e 11%,
significa que o sistema está passando por um nível mensurável de
risco de saturação ou está tendendo para saturação e será
classificado como Quase em Saturação.



Se o Recurso Disponível de memória estiver igual ou abaixo de 10%
os recursos do sistema estão sendo saturados pela intensidade da
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carga de trabalho e será classificado como Saturado.
A ferramenta também permitirá reconfigurar os valores de referência, uma
vez que esses valores podem variar de acordo com as características de cada
aplicação e com os ambientes em que estão inseridas.
O

sistema

deve

sugerir

as

realocações

de

recursos

seguindo

obrigatoriamente as seguintes prioridades:
1. Subutilizado para Saturado
2. Subutilizado para quase Saturado
3. Quase Subutilizado para Saturado
4. Quase Subutilizado para Quase Saturado
Se um sistema classificado como Subutilizado ou Quase Subutilizado puder
ter seus recursos não utilizados realocados para mais de um sistema hóspede
Saturado ou Quase Saturado, a prioridade para realocação deve ser para o sistema
que estiver mais Saturado.
Apenas em último caso, quando houver sistemas hóspedes saturados e não
for encontrado nenhum sistema que tenha recursos para doar estando com
classificação Normal, a ferramenta poderá sugerir a realocação de recursos do
sistema hospedeiro até que o sistema Saturado ou Quase Saturado atinja a
classificação Normal.
No caso de o sistema hospedeiro já ter realocado todos os recursos
possíveis e o sistema hóspede ou hospedeiro continuar quase saturado não
conseguindo atingir a classificação Normal, a ferramenta irá alertar uma tendência a
futura saturação. Neste caso, o analista deverá atentar aos gráficos fornecidos pela
ferramenta para o cálculo de previsão de tempo de saturação do ambiente.
Pode ocorrer também a situação de o sistema hospedeiro já ter realocado
todos os recursos possíveis e o sistema hóspede ou hospedeiro continuar saturado.
Nesse caso, a ferramenta irá sugerir a aquisição de hardware. Esse indicativo se dá
em último caso, pois se o usuário seguir todos as sugestões de alocação e alertas
de tendência da ferramenta, o ambiente não deverá chegar a esse indicativo.
A principal diferença deste tipo de relatório para o de desempenho é que ele
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permite a análise do comportamento de todos os ambientes virtuais, por meio de
histogramas de dados coletados e armazenados, mostrando tendências e apontar
decisões se houver necessidade de atualizações de configurações de recursos
como memória e CPU, ou outras soluções de adequação de capacidade.
A realocação não ocorre por conta de um incidente específico, mas
amparada por análise de incidentes. A decisão seria precedida de monitoração de
desempenho de curto prazo para detectar possível falha no sistema; se o sistema
retornar ao desempenho normal, seria descartada a necessidade de realocação de
recursos. Um exemplo: o incidente tem como causa uma falha que poderia ser
corrigida por ajuste em algum parâmetro de S.O ou mesmo de aplicação.
O relatório pode mapear um problema de capacidade por semanas,
indicando que um sistema hóspede não está mais suportando a carga de suas
aplicações, mesmo depois de ajustes de parâmetros, restando a alternativa de
realocação de recursos de outro hóspede que está subutilizando sua capacidade.
Apenas com a monitoração de longo prazo podem-se determinar as taxas de
mudança na utilização de recursos, requerendo análise histórica de dados.
O diagrama de sequência mostra na figura 7 as ações que o usuário deve
tomar para a operação da ferramenta:
1. O usuário tem o contato inicial com ferramenta pela página principal.
2. Seguindo uma sequência ideal, o usuário acessa o Painel de configuração para
configurar o IP/hostname dos ambientes virtuais, o tipo (se é hóspede ou
hospedeiro), o número de repetições das coletas e o intervalo entre elas.
2.1. Com essa etapa é inicializada a monitoração.
2.2. Inicialização de nós realizada.
3. Novamente o usuário acessa a página principal.
3.1. Realizando acesso ao Painel de Análise.
3.1.1. Os dados são processados.
4. São carregados os dados da monitoração
5. Os dados obtidos são tratados de acordo com o algoritmo.
5.1. Os dados são apresentados para análise.
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Figura 7: Diagrama de Sequência.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

5.2

Realocação de Recursos por Níveis de Criticidade ao Negócio
Como descrito anteriormente, o sistema que avalia o estado de operação e a

configuração de cada sistema hóspede ou hospedeiro adota critérios de avaliação
por níveis de comprometimento. Avalia a carga que os hospedeiros suportam e os
enquadra em um dos cinco níveis básicos de classificação definidos para a
arquitetura.
A partir desses níveis de classificação o algoritmo sugere a realocação dos
recursos disponíveis para os sistemas hóspedes que estiverem com seus recursos
atingindo níveis elevados de saturação. Contudo, há situação em que um sistema
hóspede saturado pode ser mais crítico ao negócio do que outros, também
saturados. Ao hospedar uma aplicação regida por políticas de SLA mais severas, o
sistema hospedeiro que abriga a aplicação mais crítica deveria ser tratado com
prioridade no momento da reconfiguração de seus recursos.
Realocar recursos disponíveis utilizando critérios tais como níveis de
criticidade do sistema hóspede em relação ao negócio, respaldados por politicas de
SLA, seria uma forma de tratar este tipo de situação. Sugere-se uma adaptação do
algoritmo de realocação apresentado na figura 6 para suportar essa facilidade
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adicional, de apoio à decisão.
Como exemplo da classificação dos níveis de criticidade adotam-se os
seguintes critérios que podem ser cadastrados previamente no painel de
configuração do sistema, de acordo com as políticas de SLA definidas para cada
hóspede:
Nível 1 – Alta Criticidade.
Nível 2 – Média Criticidade.
Nivel 3 – Baixa Criticidade

A figura 8 ilustra em que estágio a adaptação deve ser realizada, na fase de
decisão, para adicionar ao algoritmo, o tratamento de níveis de criticidade.

Figura 8: Adaptação do Algoritmo.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

A figura 9 mostra como seria o processo de realocação, no caso do sistema
hóspede ser classificado como saturado ou quase saturado.

Figura 9: Exemplo de Funcionamento da Adaptação.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para o presente trabalho a realocação e reconfiguração será realizada

57

utilizando a avaliação de níveis de comprometimento de recursos de acordo com o
algoritmo da figura 6 e a realocação de recursos disponíveis utilizando regras de
criticidade dos sistemas hóspedes em relação ao negócio, é proposta nessa seção
e fica como sugestão para ser implementada e validada em trabalhos futuros.
5.3

Subprocessos da Arquitetura Proposta com o ITIL V3
O subprocesso contemplado atualmente pela proposta é o de Gerenciamento

da Capacidade de Recursos que tem por objetivo o gerenciamento dos recursos
individuais de TI como Software, Hardware como mostrado na tabela 2.
Subprocessos do gerenciamento da

Arquitetura de Apoio

Capacidade ITIL V3
Gerenciamento da Capacidade de Recursos

Módulo implementado atualmente na camada de
refinamento

Gerenciamento da Capacidade de Negócio

Módulo que pode ser implementado futuramente na
camada de refinamento

Gerenciamento da Capacidade de Serviço

Módulo que pode ser implementado futuramente na
camada de refinamento

Tabela 2: Subprocessos do gerenciamentro de capacidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Porém, como foi adotado um padrão de divisão em camadas e módulos no
desenvolvimento de software, os subprocessos de Negócio e Serviço podem ser
implementados futuramente como módulos na camada de refinamento como mostra
a figura 10.
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Figura 10: Módulos que podem ser implementados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Tabela 3, constam as quatro atividades interativas que integram o
Gerenciamento da Capacidade do ITIL v3, e os módulos da ferramenta
responsáveis por implementar cada ação do subprocesso em ambientes
virtualizados.

59

Atividades interativas do

Ação

Arquitetura de Apoio

gerenciamento de
capacidade ITIL V3
Monitoração

Verificar se os SLAs estão

Camada de coleta,

sendo cumpridos

Centralização e
Cálculo

Análise

Ajuste

Observar se os dados

Cinco níveis de

demandam predições futuras.

classificação

Adequar infra-estrutura atual a

Decisão a partir do

partir do resultado da

relatório

monitoração e análise
Implementação

Programar a utilização da nova

Realocação por parte

capacidade

do usuário.

Banco de Dados da

Armazenamento de dados

Repositório,

Capacidade (BDC)

históricos de utilização

Histogramas

Tabela 3: Atividades interativas.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

5.4

Considerações
Exploram-se padrões para estruturar a arquitetura proposta visando

maximizar a cobertura de aspectos relevantes e padrões de engenharia de
software, buscando o reaproveitamento de código e a flexibilidade de uma solução
de gestão da capacidade de serviços e negócios em processo de evolução. Como
evidenciado, a arquitetura atem-se à criação de indicadores para realocação de
recursos entre os sistemas hóspedes, garantindo que todas as máquinas tenham os
recursos suficientes pela redistribuição dos recursos subutilizados. Adota-se análise
do comportamento dos ambientes virtuais, por meio de histograma de dados
coletados e armazenados, orienta a decisão entre atualizações de configurações de
recursos ou soluções de incremento de capacidade.
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6 IMPLEMENTAÇÃO DA ARQUITETURA E TESTES REALIZADOS
Com o intuito de tornar válida a arquitetura proposta, cuja intenção é utilizar
as recomendações do ITIL V3 e a realização de reconfigurações de recursos para
apoiar o gerenciamento da capacidade em ambientes virtualizados, foram
implementados os módulos e camadas descritos na arquitetura proposta através da
criação de uma ferramenta, além da realização de uma prova de conceito através
de testes simulando um Data Center virtualizado.
6.1

Descrição da Implementação da Arquitetura
Os módulos foram implementados na linguagem de programação Java, cuja

característica de orientação a objetos facilitou a visualização dos módulos que
compõem a arquitetura. Adicionalmente foi utilizado o Tomcat como servidor de
aplicações java Enterprise Edition (JEE) para os servlets java.

6.1.1 Painel de Configuração

Figura 11: Painel de Configuração.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

A interface utilizada para realizar as configurações necessárias aos testes foi
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construída através das linguagens html e JavaServer Pages (JSP) para
desenvolvimento de aplicações para Web e apresentação das informações no
painel de configuração.
O painel de configuração é responsável por configurar o número de
repetições das coletas de dados em cada ambiente e por estabelecer o intervalo
entre as coletas conforme ilustrado na figura 11. Também é responsável pela
sincronização, já que faz todos os agentes nmon iniciarem a coleta de informações
de memória ao mesmo tempo. Para cada nó existe uma thread que inicia os
agentes nmon utilizando o protocolo cliente-servidor telnet e, após esta etapa, é
utilizado o protocolo FTP (File Transfer Protocol) para transferência do resultado da
coleta para o repositório.

Figura 12: Caso de Uso.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Pelo diagrama de caso de uso mostrado na figura 12, pode-se verificar que
por meio do Painel de Configuração se dá o início à monitoração dos ambientes.
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6.1.2 Painel de Análise

Figura 13: Painel de Análise.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para o painel de análise que é demonstrado na figura 13 foi utilizada a
linguagem PHP para montagem dos gráficos e apresentação dos resultados. O
painel de análise é responsável pela apresentação do relatório construído através
do algoritmo da arquitetura e indicará:


O tipo de servidor – se é hospedeiro ou hóspede



Total de recurso – Total configurado de memória

63



Utilizado – Total utilizado de memória



Recurso Livre – Total de memória livre



Porcentagem de Recurso Utililizado – total utilizado de memória para
facilitar a interpretação.



Porcentagem de Recurso Disponível – total de memória livre para
facilitar a interpretação.



Classificação – pode ser os cinco níveis básicos citados na seção 5.1.3
deste trabalho.



Alertas – sobre tendência de futura saturação dos ambientes,
normalidade ou aquisição de recursos.



Gráficos – foram utilizados gráficos com total de memória livre para
facilitar a análise dos históricos dos recursos, pois cada vez que se
chega mais perto do zero tem-se a certeza de que os recursos estão
se esgotando, sendo possível indicar quais planejamentos são
necessários.

6.2

Implementação

Figura 14: Implementação da Arquitetura.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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A Figura 14 ilustra o ambiente adequado para a arquitetura de apoio.
Servidor de monitoração da capacidade – A camada de Centralização
pode ser instalada em uma estrutura física separada dos ambientes virtuais,
constituindo assim um servidor de monitoração da capacidade.
Refinamento de dados – A camada de refinamento de dados pode ser
instalada no Servidor de monitoração da capacidade, sendo acessado pelo
cliente via HTTP.
Agentes de monitoração – A camada de Coleta pode ser instalada através
do agente nmon tanto nos sistemas hospedeiros quanto nos hóspedes para coleta
dos dados sobre recursos e serviços.
Comunicação -– A comunicação entre o servidor de monitoração e os
agentes de monitoração é feita pelo protocolo telnet e os arquivos gerados são
transferidos via FTP.
Infraestrutura distribuída – Como pode ser observado, a arquitetura pode
monitorar vários ambientes diferentes (físicos e virtuais) e inclusive cluster de
computadores, em que as máquinas comunicam-se através de uma rede, ou seja,
realiza o gerenciamento da capacidade de sistemas virtualizados ou físicos dentro
de uma infra-estrutura distribuída.
6.3

Metodologia e Configurações para os Testes

Para validar a arquitetura de apoio à gerência de capacidade de ambientes
virtualizados e testar as funcionalidades e o equilíbrio na utilização de recursos
proporcionados pela ferramenta, utiliza-se um ambiente composto de um sistema
hospedeiro e três máquinas virtuais idênticas, que buscam simular um data center
virtualizado.
O ambiente é composto por um servidor com processador intel core 2 duo
e7500 2.9 GHz, 4 GB de memória e sistema operacional Linux Ubuntu Server 11.10
atuando

como

hospedeiro.

Adotou-se

o

Virtualbox

como

ferramenta

de

virtualização, onde estão instalados três sistemas hóspedes com o sistema
operacional Ubuntu Server 11.10, com configurações de memória variáveis para

65

cada caso de teste. O Tempo de processamento está dividido igualmente entre o
hospedeiro e os hóspedes.
Para realizar cargas gerando utilização de memória simulando aplicações
hospedadas nos ambientes virtualizados, utiliza-se o Memtest86+ que é uma
ferramenta livre para testes de erro e stress de memória desenvolvido para
arquitetura x86 (DEMEULEMEESTER, 2011).
As configurações de memória nos ambientes hóspedes variam de acordo
com o caso de teste, conforme pode ser verificado na tabela 4:

Caso de
Teste 1
Caso de
Teste 2
Caso de
Teste 3
Caso de
Teste 4

Configuração

Hospedeiro

Hóspede1

Hóspede2

Hóspede3

2GB

256MB

256MB

256MB

256MB

256MB

256MB

150MB

150MB

Carga
Configuração

120MB
2GB

Carga
Configuração

2GB

500MB

500MB

500MB

Carga

90MB

300MB

90MB

90MB

Configuração

2GB

500MB

500MB

500MB

600MB

600MB

600MB

500MB

500MB

500MB

Carga

100MB nos
primeiros 10
minutos,
250MB de 10
a 20 min e
400MB de 20
a 30 min

Caso de
Teste 5

Configuração

2GB

Carga

Tabela 4: Configuração para os Testes.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

6.4

Resultados dos Testes
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Na sequencia são apresentados os resultados dos testes, conforme as
configurações da tabela 4, além das limitações da ferramenta.

6.4.1 Caso de Teste 1
A figura 15 mostra como a ferramenta se comporta em um ambiente cujos
recursos estão distribuídos de forma empírica, onde, de acordo com monitoração e
análise histórica dos picos realizados pela ferramenta, o hóspede 2 e 3 subutiliza
seus recursos de memória enquanto o sistema hóspede 1 está tende a atingir um
nível mensurável de saturação, já que o software Memtest86+ aplica uma carga de
120MB, propositalmente.
Como pode ser observado, a ferramenta sugere a reconfiguração dos
recursos de memória dos ambientes hóspedes de forma que os ambientes com
classificação “quase subutilizados” tenham 50% do seu total de recursos livres,
conseguindo assim atingir a classificação “normal”. Automaticamente o que restou
da memória que foi reconfigurada vai para o sistema hospedeiro.
Da mesma forma esta reconfiguração é sugerida para que o sistema
classificado como “quase saturado” atinja o estado de normalidade; neste caso,
porém, o sistema hóspede deve ter apenas 35 % do seu total de recursos livres e
assim atingir o estado de normalidade.

67

Figura 15: Caso de teste 1 - antes.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na figura 16 pode-se acompanhar a realocação feita de acordo com a
sugestão realizada pela ferramenta na figura 15.
O hospede1 continua com consumo de 120Mb realizado pelo Memtest86+.
Pode-se observar que para este teste todos os ambientes virtualizados
alcançaram o estado de normalidade definido pela ferramenta. Pode ser verificado
também que a distribuição dos recursos está mais equilibrada o que pode ser
visualizado de forma masi fácil pelas porcentagens de recurso utilizado e disponível.
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Figura 16: Caso de teste 1 – depois
Fonte: Elaborado pelo Autor.

O gráfico da figura 15 ilustra o consumo dos ambientes pelo período de
coleta de 16 minutos. O ambiente hospedeiro é representado pela linha vermelha;
hóspede1 pela verde; hóspede2 e hóspede3 pelas linhas roxa e azul
respectivamente, que estão sobrepostas.
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MB

min
Figura 17: Gráfico do Caso de teste 1 – antes
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Analisando os dois gráficos das figuras 17 e 18 percebe-se que a distribuição
dos recursos está mais equilibrada comparativamente à configuração anterior, e,
graças a classificação “quase em saturação” dada pela ferramenta ao hospede1,
pode-se realizar a realocação e consequentemente a reconfiguração dos recursos
em tempo hábil para que o ambiente não atinja saturação e cause algum tipo de
impacto ao negócio.
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Figura 18: Gráfico do Caso de teste 1 – depois
Fonte: Elaborado pelo Autor.

6.4.2 Caso de Teste 2

Neste teste os sistemas hóspede1 e hóspede 2 estão recebendo 150 MB de
carga do Memtest86+ a fim de atingirem níveis mensuráveis de saturação, sendo
que o objetivo do teste é analisar o comportamento da ferramenta em um ambiente
quem tem dois hóspedes saturados.
Desta vez os sistemas hóspede1 e hóspede2 atingiram a classificação de
quase saturado enquanto o sistema hóspede3 está subutilizado e pode ser
reconfigurado em 123 MB liberando 120,6 MB dos 243,6 MB iniciais.
Porém, apenas com os recursos excedentes do sistema hóspede 3 (120,6
MB), os ambientes classificados como “quase saturados” não iriam atingir o estado
de normalidade, pois os dois juntos necessitam de um total de 165,8 MB a mais de
memória, além dos 243,6 MB que cada um já tem configurado.

71

Figura 19: Caso de teste 2 - antes
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Realizadas as configurações de acordo com as sugestões da ferramenta
mostrado na figura 19, todos os sistemas atingiram o estado de normalidade, porém
pode ser verificado na figura 20, que como os recursos excedentes do sistema
hóspede3 não seriam suficientes para que os ambientes “quase saturados”
ficassem com classificação normal foram utilizados também recursos de memória
do sistema hospedeiro.
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Com o teste pode-se constatar também, que no caso da necessidade de
adição de mais um ambiente hóspede, podemos ter certeza da quantidade de
memória livre existente no ambiente físico, sem fragmentação dos recursos, e
conseguimos dessa forma, precisar antecipadamente se o ambinte suporta ou não
a adição de mais ambientes.

Figura 20: Caso de teste 2 - depois
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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6.4.3 Caso de Teste 3
Objetivo do teste é simular um ambiente que tem os recursos de seu sistema
hospedeiro saturados. Neste teste pode-se observar que os ambientes hóspedes
foram configurados com 500MB de memória, ou seja, quantidade de memória maior
que nos testes anteriores. O hóspede1 recebe carga de 300MB para que atinja a
classificação “quase saturado” e os ambientes hóspede2 e hóspede3 de 90MB para
serem classificados como “Normal”. O hospedeiro continua com a configuração de
2GB e agora recebe carga de 90MB do Memtest86+, além das cargas dos hóspedes
para que atinja a classificação de saturado.

Figura 21: Caso de teste 3 – antes
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Seguindo as recomendações de reconfigurações sugeridas pela ferramenta e
observadas na figura 21, verifica-se na figura 22 que todos os ambientes hóspedes
atingem o nível de classificação “Normal” e o sistema hospedeiro tem seu total de
recurso de memória livre aumentada, saindo do nível anterior de saturação para a
classificação “Quase Saturado”. A ferramenta alerta a tendência de o ambiente
global ter uma futura saturação, porém existe tempo hábil para se realizar um
cálculo de prazo de quando o ambiente irá saturar.
Este teste demonstra o objetivo da ferramenta de prover uma utilização dos
recursos mais equilibrada, pois de acordo com a análise histórica, os ambientes que
poderiam doar recursos excedentes doaram, e o sistema hospedeiro que estava
com seus recursos de memória RAM saturados conseguiu mais memória e abaixou
seu nível de criticidade, o que pode ser facilmente analisado pela comparação dos
gráficos das figuras 23 e 24.
Além de prover o equilíbrio e melhor utilização dos recursos o teste
demonstrou que a ferramenta provê apoio ao gerenciamento de capacidade, uma
vez que alerta o usuário sobre o fato de o ambiente global apresentar uma
tendência ao esgotamento. Embora seja uma tendência prevista, dá à gerência
oportunidade de ação antes do ambiente esgotar todos os seus recursos e realizar
uma análise de tempo, que pode ser respaldada pelos gráficos fornecidos pela
ferramenta.
Com este teste pode-se perceber que gerenciamento de capacidade para ser
efetivo em ambientes virtualizados tem que levar em conta inicialmente a
fragmentação dos recursos. Sem realizar essa desfragmentação inicial não existe a
possibilidade de se precisar se o ambiente está ou não tendendo a níveis de
saturação.
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Figura 22: Caso de teste 3 – depois
Fonte: Elaborado pelo Autor.

MB

Figura 23: Gráfico do Caso de teste 3 – antesmin
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 24: Gráfico do Caso de teste 3 – depois
Fonte: Elaborado pelo Autor.

6.4.4 Caso de Teste 4
O objetivo deste caso de teste foi demonstrar como a ferramenta, com o
auxílio dos seus gráficos de memória livre, pode apoiar o gerenciamento de
capacidade. Para isso foi utilizado um nível crescente de carga simulando um
ambiente que teria um aumento de carga de trabalho pelo tempo, demonstrando
assim os diferentes picos de utilização. A figura 25 mostra o estado do painel de
análise para este teste.
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Figura 25: Caso de teste 4 – antes
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Verifica-se na figura 26, que a ferramenta proporciona um gráfico
consolidado com todos os ambientes hóspedes e hospedeiros; neste caso a linha
vermelha representa o sistemas hospedeiro; a verde, o hóspede1; a roxa, o
hóspede2 e a azul, o hóspede3, como demonstra a figura. Também são fornecidos
gráficos separados de cada ambiente.
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Figura 26: Gráfico do Caso de teste 4 – consolidado
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Realizando uma análise, por meio do gráfico da figura 27, para o
planejamento da capacidade do hospedeiro, pode-se afirmar que seguindo a
mesma tendência de utilização de recursos e realizando uma média dos picos de
utilização, o sistema irá se saturar em aproximadamente 80 minutos.
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Figura 27: Gráfico do Caso de teste 4 – hospedeiro
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Analisando o gráfico da figura 28, para o planejamento da capacidade do
hóspede1, pode-se verificar que o sistema atingiu a saturação de sua memória e
somente com a reconfiguração de 724 MB sugerida pela ferramenta ele retornaria
ao estado de normalidade. Isso evidencia, portanto que o alerta principal é o de
quase saturação, pois é ele que dá à gerência oportunidade de ação antes do
ambiente esgotar todos os seus recursos como ocorreu neste caso de teste. Ou
seja, a idéia é que o analista não permita que o sistema atinja a classificação de
saturado.
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Figura 28: Gráfico do Caso de teste 4 – hospede1
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os sistemas hóspede2 e hóspede3 não receberam cargas e ficaram
subutilizados, como pode ser observado nas figuras 29 e 30.
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Figura 29: Gráfico do Caso de teste 4 – hospede2
Fonte: Elaborado pelo Autor.

MB

min
Figura 30: Gráfico do Caso de teste 4 – hospede3
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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6.4.5 Caso de Teste 5
Para este teste os sistemas hóspedes foram configurados cada um com
600MB de memória consumindo um total de 1,8 GB do sistema hospedeiro. Os
sistemas hóspedes, por sua vez, estão recebendo uma carga de 500MB da
ferramenta Memtest86+ cada um; ou seja, todos os ambientes estão com carga
suficiente para saturá-los quase que totalmente, conforme verificado na figura 31.
Apesar de não ser o objetivo final da ferramenta, ela deve contemplar
também o indicativo no caso de todos os ambientes estarem saturados e nenhum
outro possuir recursos disponíveis para reconfiguração.
Neste caso, será apresentado o alerta indicando que o recursos já não
suportam sua carga de trabalho, nem mesmo realizando redistribuição de recursos,
devendo-se adquirir mais recursos para que o ambiente e seus sistemas não
causem impacto negativo aos negócios.
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Figura 31: Caso de teste 5 – saturado
Fonte: Elaborado pelo Autor.

O gráfico da figura 32 demonstra a saturação a que o ambiente foi exposto.
Como os ambientes hóspedes receberam as mesmas configurações e cargas, as
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linhas que representam o consumo de memória através do tempo estão
sobrepostas.

MB

min
Figura 32: Gráfico do Caso de teste 5 – saturado.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

6.5

Limitações
Tipos de nuvens e virtualizações suportadas pela ferramenta:


SaaS – Software as a Service (Software como serviço)



PaaS – Platform as a Service (Plataforma como serviço



Virtualização do tipo II.

Também foi identificado durante os testes que a ferramenta proposta,
trabalhando em conjunto com o VirtualBox, tem maiores ganhos com configurações
acima de 300 MB de memória, já que os processos da VirtualBox ligados aos
sistemas hóspedes podem consumir mais memória RAM do hospedeiro do que o
alocado para hóspedes, se estes estiverem com configurações abaixo do sugerido.
Por exemplo, se um hóspede aloca 200 MB RAM no hospedeiro, um
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processo da VirtualBox consume em torno de 300MB. Por este motivo, verifica-se
que depois da realocação de recursos não se obtém ganho no recurso no
hospedeiro, pelo fato de a memória configurada ser menor do que os 300MB
mínimos que o S.O hospedeiro precisa para executar uma máquina virtual.
Um hóspede configurado com mais de 300MB de RAM, cria um processo
VirtualBox no hospedeiro consumindo no primeiro momento algo em torno de
250MB de RAM, mas que ao aplicar uma carga adicional na memória RAM, podese consumir os 300MB configurados.

6.6

Considerações

Além de prover o equilíbrio para a utilização dos recursos, os testes
demonstraram que a ferramenta provê apoio ao gerenciamento de capacidade, uma
vez que alerta ao usuário que o ambiente global apresenta uma tendência ao
esgotamento ou à normalidade, dando oportunidade de ação à gerência antes do
ambiente esgotar todos os seus recursos e uma análise de tempo respaldada pelos
gráficos fornecidos pela ferramenta.
Estes casos de testes permitem conferir as funcionalidades da ferramenta,
constatando que o gerenciamento de capacidade para ser efetivo em ambientes
virtualizados deve levar em conta, inicialmente, a fragmentação dos recursos.
Realizando a desfragmentação inicial, pode-se averiguar se o ambiente está
tendendo ao esgotamento de seus recursos computacionais.
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7 CONCLUSÕES

Elaborou-se uma arquitetura para apoiar o gerenciamento de ambientes
virtualizados. Sua concepção apoiou-se em conceitos e padrões formais de
gerenciamento de capacidade do ITIL v3, que serviram como guia no processo de
desenvolvimento das camadas e módulos da arquitetura descritos no Capítulo 5.
Como evidenciado, a arquitetura criou indicadores para realocação de
recursos entre os sistemas hóspedes, buscando atribuir recursos a todas as
máquinas conforme sua necessidade específica pela redistribuição dos recursos
subutilizados. A análise do comportamento dos ambientes virtuais por meio de
histograma de dados, coletados e armazenados, orienta a decisão entre
atualizações de configurações de recursos ou soluções de incremento de
capacidade. Uma das premissas para a arquitetura foi deixá-la flexível quanto à
possibilidade de utilização de diferentes tecnologias de virtualização.
A ferramenta provê utilização eficiente dos recursos computacionais e,
quando suficientes, atendem à demanda de cada hóspede, sem excesso ou
escassez, respeitando a disponibilidade global do ambiente.
A arquitetura proposta promove o equilíbrio no suprimento das necessidades
e otimiza a utilização dos recursos. A ferramenta de apoio ao gerenciamento de
capacidade atingiu seus objetivos, informando através de alertas ao usuário, se o
ambiente global está tendendo ao esgotamento e indicando, por meio dos gráficos
disponibilizados, dados relevantes para as análises necessárias de previsão do
tempo até o esgotamento.
Os casos de testes realizados sugerem que o gerenciamento de capacidade
para ser efetivo em ambientes virtualizados devem considerar inicialmente a
fragmentação dos recursos. Sem desfragmentação, é impossível precisar se o
ambiente está ou não tendendo a níveis de saturação e se o futuro planejamento de
capacidade será realmente efetivo.
7.1

Trabalhos Futuros
Através desse trabalho foi possível identificar alguns pontos de exploração
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para trabalhos futuros, como:


Desenvolvimento dos módulos de gerenciamento de capacidade de
negócio e gerenciamento de capacidade de serviço: a arquitetura
proposta foi desenvolvida pensando no gerenciamento de capacidade
de recursos.



Contemplar outros tipos de recursos: além de memória, realizar
também o gerenciamento de capacidade de disco, CPU e I/O de rede.



Computação em Nuvem: implementação da arquitetura em um
ambiente de computação em nuvem.



Modelo Probabilístico: o presente trabalho se utiliza de modelos
determinísticos para dar apoio às análises de tendências do
gerenciamento de capacidade.



Integração desse modelo de Gerenciamento de Capacidade com
modelos típicos de outras áreas, como por exemplo Engenharia de
Produção, para ampliar a previsibilidade daTecnologia da Informação.



Adaptação do algoritmo para realocação dos recursos disponíveis
utilizando acordos de níveis de serviço.



Teste da ferramenta em ambiente de produção.
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ANEXO A – DIAGRAMA DE CLASSES DO SISTEMA

