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RESUMO
A computação em nuvem, recentemente, ganhou popularidade como um
modelo de hospedagem efetivo no fornecimento de serviços por meio da internet.
Nesse ambiente o provedor, utilizando os recursos físicos localizados nos seus
centros de dados, oferece aos clientes um pacote de serviços por meio virtual, e um
modelo de precificação para pagamento por utilização. Essa arquitetura capaz de
fornecer recursos computacionais em grande escala, coloca desafios fundamentais
ao controle e à gestão eficientes dos recursos dos centros de dados, tanto para os
prestadores de serviços em nuvem quanto para as empresas que utilizam esses
recursos. Além disso, a escolha pela computação em nuvem traz incertezas
relacionadas às questões de confiabilidade e desempenho. Este trabalho aborda
vários desafios relativos ao gerenciamento racional desses recursos em ambientes
de nuvem, bem como o desafio de se manterem tempos de resposta constantes que
permitam o dimensionamento dos servidores ativos, visando alcançar o melhor
ponto de desempenho. Além disso, existe também o desafio das empresas que já
possuem uma plataforma computacional instalada em centro de dados próprio e
querem migrar seus sistemas para a nuvem. Este trabalho, por meio de um estudo
de caso, avalia a migração de um portal de serviços web para a nuvem, em um
modelo híbrido, observando os riscos, benefícios e problemas encontrados na
mudança, comparando os desempenhos dos dados coletados da plataforma própria
atual, e dos mesmos dados em ambiente similar, em que se são utilizados serviços
de computação em nuvem e, em seguida, analisa as principais diferenças
relacionadas à confiabilidade do tempo de resposta e demais variações encontradas
na utilização de ambientes compartilhados em nuvem pública.
Palavras-chave: Computação em nuvem, subtração CPU, eficiência, desempenho.

ABSTRACT
Efficiency in Cloud computing resource management – A case study
Cloud computing recently gained popularity as an effective hosting model in
providing services over the internet. In the cloud computing environment, the provider
packages its physical resources located in its data center into virtual resources in a
service model using a pay-as-you-go pricing model. This architecture, capable of
delivering large-scale computing resources, poses fundamental challenges for how
data center resources must be controlled and managed by cloud service providers
and enterprises that use these resources efficiently. Besides this, choosing the use of
cloud computing brings uncertainties related to reliability and performance issues.
This work addresses several challenges related to resource management in cloud
environments as well as the challenge of maintaining a constant response time that
allows the proper sizing of active servers to achieve the best performance point with
rational resource utilization. In addition, there is also the challenge of companies that
already have systems installed in their own data center and want to migrate it to the
cloud. With focus in this step this work aims to evaluate such a change with the case
study of a web portal migration to the cloud, in a hybrid model, observing the risks,
benefits and problems found in such a change. Data is collected from the both
environments to evaluate its performance and sequentially, these attributes are
compared to the similar environment that uses cloud computing services and finally,
after comparing these data, evaluate the main differences brought about in the
reliability of the response time and variations found In the use of a public cloud
environment based on this concrete case study.
Keywords: Cloud computing; CPU Steal; efficiency; performance.
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1 INTRODUÇÃO
A principal funcionalidade da computação em nuvem é a utilização dos
recursos por meio da internet. Mas, essa ideia não é tão recente: em 1960, esse
conceito já foi mencionado por Joseph Carl Robnett Licklider, um dos
desenvolvedores da ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), o
antecessor direto da internet, que tinha o objetivo de interligar as bases militares e
os departamentos de pesquisa do governo americano. Nesse período, Licklider já
imaginava uma rede de computadores em que todos estariam conectados e
acessando programas e dados de qualquer lugar.
Também na década de 60, John McCarthy propôs a ideia de que a
computação deveria ser organizada na forma de um serviço de utilidade pública,
assim como os serviços de abastecimento de água e energia elétrica, em que os
usuários só pagam pelo que usam, o que já acontece atualmente nesse novo
modelo de computação.
Mesmo com a existência dessas ideias há tanto tempo, o termo computação
em nuvem só veio a ser mencionado em 1997, em uma palestra acadêmica do
professor de sistemas da informação Ramnath Chellappa, e desenvolvida no ano de
1999, com o surgimento da Salesforce, primeira empresa a disponibilizar aplicações
de forma completa, via internet. A partir do seu sucesso, outras grandes começaram
a investir na área, como a Amazon, Google, IBM e a Microsoft.
1.1 Motivação
As organizações, de modo geral, podem ser classificadas em dois grandes
grupos: as que ainda não pensaram em como mudar seus recursos computacionais
para a nuvem e as que já consideraram a possibilidade ou já estão mudando.
Existem organizações que já usam a nuvem, principalmente, como plataforma com
serviços de e-mail, mas ainda não sabem como mover outras aplicações e dados da
infraestrutura privada para a nuvem.
Essas organizações têm diferentes percepções quanto ao uso dos recursos
em nuvem. Algumas ainda têm medo da migração, principalmente por questões de
confiabilidade, segurança e privacidade (CHANG, 2015). Já para outras, a nuvem é
a espinha dorsal dos seus sistemas, sendo que grande parte das suas informações
e recursos dependem dos serviços de nuvem pública ou privada. Ainda, existe um
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terceiro grupo, que utiliza a nuvem meramente como um meio de alcançar recursos
computacionais de forma esporádica, pois assim, conseguem de forma fácil e prática
fazer com que seus sistemas usem eventualmente recursos compartilhados,
adquirindo principalmente elasticidade1 de serviços e as capacidades não
disponíveis em sua infraestrutura privada (BEHL, 2012).
Estudos como o de Benlian (2011) identificaram como fatores motivadores
para que organizações e indústrias de alta tecnologia adotassem a computação em
nuvem: a flexibilidade, o foco em competências essenciais e a melhoria de
qualidade. Os resultados mencionaram, ainda, ganho de vantagem competitiva e o
impacto positivo para os executivos de TI, que escolhem sair do processo tradicional
de compras, dos contratos de manutenção e sustentação e passam a utilizar um
modelo baseado em serviço e pagamento por utilização.
A empresa do ramo de saúde que será objeto do estudo de caso realizado
neste trabalho, pode ser considerada lenta na adoção do modelo de computação em
nuvem se comparada à algumas empresas de outros segmentos. Por requerer
extrema confiabilidade e bom desempenho no processamento de seus dados, a
adoção de uma infraestrutura compartilhada em maior escala gera insegurança.
Uma pesquisa aponta que apenas 30% das organizações de saúde estão
implementando ou mantendo sistemas baseados em computação em nuvem (CDW
LLC, 2011) e que os serviços de nuvem dominantes adotados na área ainda são
aplicações de commodities como e-mail e compartilhamento de arquivos.
Benlian (2011) afirma que existe muita expectativa
organizações em relação à

por parte das

adoção da computação em nuvem no tocante à

reduções de custos, flexibilidade estratégica, foco em competências essenciais,
acesso a recursos especializados e à melhoria da qualidade. Mas, para se
certificarem de que a mudança para a computação em nuvem aconteça de forma
adequada e, principalmente, que atenda às expectativas do negócio, trazendo uma
solução escalável, flexível, segura, confiável e que respeite orçamento e prazo de
implementação, as organizações precisam de mais informações e estudos de caso
para auxiliá-las na tomada de decisão.
1

Elasticidade é a capacidade do ambiente computacional da nuvem aumentar ou diminuir,
de forma automática, os recursos computacionais demandados e provisionados para cada
aplicação. É a escalabilidade em duas direções que pode crescer ou diminuir a capacidade
ofertada conforme demanda da aplicação.
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Muitas empresas não possuem a compreensão adequada sobre a arquitetura
da computação em nuvem e dos seus diferentes modelos de utilização e
precificação, bem como da confiabilidade e eficiência do processamento em
equipamentos compartilhados. Tendo em vista os diferentes cenários de negócios,
necessidades e atividades profissionais, a mudança para a computação em nuvem
pode ter motivação específica para cada empresa. Por meio de um estudo de caso
da aplicação do portal web adotada pela empresa, se pretende analisar a
confiabilidade do processamento dos dados obtidos na computação em nuvem, em
maior escala. O estudo a respeito deste portal web poderá ser utilizado, futuramente,
por outras organizações que tenham aplicações com comportamento e tecnologia
similares.

1.2 Objetivo
Este trabalho propõe um estudo de caso para avaliar os esforços envolvidos
na migração de um portal web de uma empresa de saúde para a nuvem. Tem,
ainda, como objetivos específicos o levantamento e a análise dos seguintes itens:
fatores motivadores que fazem com que os recursos computacionais sejam movidos
para a nuvem e os desafios encontrados, tais como a incerteza do funcionamento
das aplicações, o cenário de utilização em nuvem pública e a regularidade dos
tempos de resposta das páginas web quando comparados ao modelo de
computação tradicional. Também serão ponderados a necessidade de reengenharia
dos sistemas para funcionarem na nuvem e a confiabilidade dos serviços
hospedados nela.
1.3 Contribuições
O uso da computação em nuvem pode ser muito amplo e levar a ganhos de
desempenho e redução de custos, mas poucos trabalhos comparam a eficiência e a
regularidade dos tempos de resposta e de processamento no uso dessa tecnologia.
Os trabalhos de Serrano (2014) e Phaphoom (2015) recomendam diversos métodos
de migração, mas estão concentrados na implementação, focando o aspecto
meramente técnico. Por essa razão, nota-se a ausência de uma avaliação
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estratégica, focada em disponibilidade do serviço e eficiência dos recursos
utilizados.
Os sistemas de informação da área de saúde passaram por muitas mudanças
para evoluir de processos manuais baseados em papel para sistemas modernos.
Nos últimos anos, tem havido crescente demanda da área de saúde e do governo
federal para melhorar os serviços de atendimento aos beneficiários. Para tanto,
regulamentos e regras estão sendo estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde –
ANS, que obriga empresas a terem um melhor nível de serviço em suas plataformas
de comunicação com o beneficiário, seja por telefone ou por serviços web. Neste
trabalho, com base no sistema do portal web que funciona no modelo privado de
computação, é feita uma proposição de arquitetura do sistema para funcionamento
em nuvem e, em seguida, são definidos os parâmetros para avaliação e comparação
da qualidade e da regularidade dos tempos de respostas nos servidores dos dois
ambientes.
Espera-se ainda que, com este trabalho, as organizações que desejam adotar
a computação em nuvem compreendam melhor como essa decisão pode trazer
valor para o negócio, identificando os benefícios técnicos e operacionais e, também,
os potenciais problemas na implementação.
A falta de conhecimento relevante sobre os impactos da adoção dessa
tecnologia pode fazer com que as organizações gastem mais tempo e mais recursos
desnecessariamente, avaliando se devem ou não fazer a migração e qual a maneira
mais indicada. Além disso, cabe avaliar se realmente se beneficiarão dessas novas
tecnologias e, se realmente se tornarão mais competitivas em seu mercado de
atuação, com seus sistemas podendo funcionar com o compartilhamento de
recursos computacionais.
1.4 Método do trabalho
O Diagrama 1 demonstra o método e as etapas do trabalho, bem como as
atividades executadas em cada uma das fases.
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Diagrama 1 - Método e materiais utilizados no trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.

Etapa 1 - Referencial teórico
O referencial teórico fundamenta-se em pesquisa bibliográfica de artigos
científicos, livros técnicos e publicações relacionados à adoção da computação em
nuvem e sua utilização. Nesta etapa, também são analisados artigos técnicos
referentes à migração e à utilização de diversos serviços disponibilizados por
provedores em nuvem, bem como o material informativo dos principais provedores
do mercado brasileiro.
Etapa 02 - Seleção de métricas e coleta de dados no sistema atual
Nesta fase do trabalho, é descrita a arquitetura atual do sistema e explicitados
os principais componentes utilizados. Também é definida a maneira pela qual os
dados serão coletados durante os testes de tempo de resposta, com o sistema
funcionando no ambiente de um centro de dados privado e, futuramente,
comparados com o ambiente instalado em nuvem. Será definido nesta etapa como o
teste será realizado no sistema, por exemplo: método de acesso e quantidade de
requisições de páginas web feitas aos servidores do portal. Tal análise tem o intuito
de verificar a regularidade nas respostas dos serviços, validando, assim, tanto a
regularidade quanto a normalidade do sistema.
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Etapa 03 – Instalação do ambiente em nuvem
Esta etapa do trabalho será dedicada a provisionar todos os recursos de
computação em sua arquitetura em nuvem. O portal web será provisionado nos
servidores

em

nuvem,

utilizando

serviços

de

infraestrutura como

serviço

(Infrastructure as a Service - IaaS). Os servidores de bancos de dados utilizarão
servidores privados, tendo, assim, um ambiente híbrido para o funcionamento da
aplicação. Nesta fase, serão avaliadas as funcionalidades adicionais oferecidas pelo
provedor e os problemas encontrados, associados à criação do ambiente na nuvem.
Também será avaliada a percepção da equipe envolvida no estudo de caso, como
os gerentes de projetos e técnicos e a equipe de desenvolvimento e suporte.
Etapa 04 – Coleta de dados no ambiente em nuvem
Nesse período, serão feitos os testes no ambiente em nuvem da mesma
maneira que foi feita no ambiente privado, mencionado na etapa 2 e, coletados os
dados de utilização e comportamento das aplicações nos dois ambientes. As
ferramentas de APM (Application Performance Monitor) também serão utilizadas
nessa fase, como apoio para identificar variações nos tempos de resposta do portal
web e para efetuar a coleta do percentual de utilização dos recursos, quando
submetidas à carga neste ambiente em nuvem.
Etapa 05 – Análise dos dados
Após simular as mesmas requisições, os dados coletados serão estruturados
e analisados para possibilitar a comparação do desempenho e da regularidade dos
dois ambientes e também a avaliação da utilização dos recursos computacionais. Os
dados levantados, em sua grande maioria, serão do tipo quantitativo apresentando
as medidas de uso dos recursos computacionais em formatos de tabelas, gráficos,
diagramas e figuras, a fim de evidenciar pontos importantes e facilitar a leitura e a
interpretação. A variância dos dados, a confiabilidade das amostras e os níveis de
serviço também são aqui avaliados. Além disso, espera-se que os resultados deste
trabalho possam servir de base para estudos futuros, e contribuir para o plano de
migração para o ambiente em nuvem de outras organizações.
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1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está estruturado em seis seções, além desta primeira que
descreve a introdução dos assuntos que irão compor o tema central desta
dissertação. Os conteúdos das seções seguintes estão a seguir discriminados:
Seção 2: Estado da Arte. Apresenta os principais artigos científicos e
avaliações que exploram os tópicos relacionados à computação em nuvem e os
mais importantes serviços disponibilizados por fornecedores para uso corporativo,
com foco na utilização, tanto do ponto de vista dos clientes contratantes, quanto dos
provedores de serviço.
Seção 3: Sistema atual e seleção de métricas. Descreve o cenário de uso dos
sistema do portal web em centro de dados privado e apresenta os principais
componentes da infraestrutura e as características relevantes do ambiente. Também
são aqui descritos os métodos de coleta no ambiente privado e os resultados
observados. Tais resultados serão, futuramente, comparados para avaliar o
ambiente computacional proposto na nuvem.
Seção 4: Instalação do ambiente em nuvem. É apresentado o resultado do
provisionamento de todos os recursos de infraestrutura na nuvem que serão
utilizados neste estudo de caso e feita a validação da utilização do novo ambiente.
Todas as facilidades, problemas e riscos encontrados nesse processo também estão
descritos nesta seção.
Seção 5: Coleta de dados. São analisados nesta seção os resultados
coletados do ambiente privado e do ambiente em nuvem. Com esses dados são
comparada a regularidade e o desempenho dos sistemas quando funcionando em
centro de dados privado e na nuvem, tendo sido, previamente, aplicada sobre eles a
mesma carga, conforme definido na seção 3. São destacadas as principais
características de cada um dos ambientes, o comportamento esperado dos recursos
nos dois cenários e as dificuldades encontradas em tal comparação.

20

Seção 6: Conclusão. Apresenta um resumo geral dos principais aspectos
observados durante o desenvolvimento do trabalho e da avaliação baseada nesse
estudo de caso.
Aqui é avaliada a regularidade das respostas nos serviços mensurados, bem
como validada a confiabilidade do serviço. São aqui descritas as facilidades e
limitações identificadas durante o desenvolvimento dessa dissertação e os principais
resultados encontrados. Propõe-se também nesta seção recomendações de
trabalhos futuros.
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2 ESTADO DA ARTE
Este capítulo pesquisa trabalhos anteriores focados na gestão de recursos em
ambientes de computação em nuvem e descreve os principais conceitos que
embasam o uso apropriado de recursos computacionais. Por fim, os impactos na
adoção da computação em nuvem de forma efetiva, em diversos estudos de caso.
2.1 O Modelo
O modelo de computação em nuvem surgiu para abordar o desafio da
eficiência no uso de recursos computacionais. Especificamente, visando aproveitar
as enormes capacidades fornecidas por seus provedores e distribuídas em centros
de dados para suportar aplicativos de diversos clientes de forma escalável, flexível,
confiável e dinâmica.
A virtualização é uma técnica que permite entre outras coisas que uma
aplicação de um sistema operacional (ou mesmo um sistema operacional inteiro)
opere dentro de outro sistema em um mesmo servidor físico. Na indústria, a
virtualização é constantemente utilizada para extrair o máximo de desempenho do
hardware disponível, compartilhando os recursos com diversos servidores, já que
são raras as vezes em que um servidor está utilizando 100% de sua capacidade
(CPU, memória, disco, etc.). Essa é, prioritariamente, a base para o modelo de
computação em nuvem, em que os provedores buscam compartilhar recursos de
hardware físico de forma otimizada com diversos clientes.
Em um ambiente de computação em nuvem, (ZHANG; CHENG; BOUTABA,
2010) os provedores disponibilizam recursos computacionais físicos (como por
exemplo, servidores, storages, switches e roteadores) em recursos virtuais (por
exemplo, máquinas virtuais (VMs)) (ARMBRUST et al., 2009) e disponibilizam esses
recursos de forma compartilhada para os clientes que desejam utilizar os serviços.
Quando comparado com o serviço de hospedagem particular tradicional, a
computação em nuvem oferece as seguintes características que atraem os clientes:


compartilhamento: os recursos físicos em um centro de dados são
compartilhados entre vários clientes que podem utilizá-los de forma
simultânea, otimizando sua capacidade. Ao separar recursos virtuais a
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partir de recursos físicos, provedores de nuvem podem atribuir e
modificar, de forma simples e rápida, recursos virtuais de acordo com a
demanda. Tal facilidade provê grande flexibilidade no gerenciamento de
serviços e minimiza o custo operacional;


elasticidade: um cliente que usa o serviço em nuvem pode, rapidamente,
adquirir ou liberar recursos computacionais para escalar ou reduzir a
utilização dos recursos consumidos por sua aplicação, de acordo com a
demanda flutuante de um determinado sistema ou serviço. Tal
flexibilidade proporciona um desempenho melhor para a aplicação e um
custo operacional otimizado;



acesso universal: a computação em nuvem promove o uso da internet
como infraestrutura para a prestação de serviços. Como resultado, os
serviços em nuvem são facilmente acessíveis por meio de diversos
dispositivos com conexões à rede;



sem contratos: a maioria dos fornecedores de computação em nuvem
não exige contratos de longo prazo, isso reduz o risco financeiro de estar
associado a um contrato de longo prazo para desenvolvimento ou
implantação de sistemas. Tal flexibilidade torna o ambiente em nuvem
ideal para o desenvolvimento de protótipos de um novo serviço, condução
de testes de usabilidade ou, até mesmo, para a execução de uma
campanha com tempo limitado;



pagamento por utilização: o modelo de precificação utilizado pelos
provedores de serviços variam de acordo com a utilização dos seus
recursos. Esse modelo é atraente, pois o custo operacional pode ser
reduzido e paga-se apenas a quantidade utilizada, evitando, assim,
desperdício na alocação de recursos. Além disso, é possível estimar
melhor o custo de fornecimento de um determinado serviço a um grupo de
usuários, ou uma quantidade específica de armazenamento por um tempo
definido. Isso permite maior controle e oferece transparência financeira às
empresas que estão contratando o serviço.
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Apesar do sucesso da computação em nuvem e de seus aparentes
benefícios, o rápido crescimento em escala e a complexidade de serviços e
infraestrutura dos dias atuais, também impõem dois grandes desafios significativos
aos provedores de serviço, principalmente, na concepção de sistemas de
gerenciamento para os recursos disponíveis.
Primeiramente, um sistema de gerenciamento de recursos deve ser capaz de
gerenciar cargas de trabalho de grande escala, de diversos clientes, de forma
simultânea para um grande número de aplicações, com diferentes objetivos de
desempenho. Além disso, como a computação em nuvem também defende o
fornecimento de recursos sob demanda, o gerenciamento deve ser feito de forma
dinâmica, de acordo com a flutuação dessa demanda e das condições do sistema,
imediatamente ou sempre que requerido.
Em segundo lugar, os provedores de serviços tradicionais e de nuvem,
geralmente, têm diferentes objetivos no gerenciamento dos recursos. O objetivo de
um provedor de serviços tradicional é encontrar uma alocação de recursos que
atenda melhor aos seus objetivos de nível de serviço (SLA), minimizando o custo
total do uso de recursos. Em contraste, o objetivo de um provedor de nuvem é
maximizar a utilização dos recursos, fazendo com que diversos clientes utilizem a
mesma plataforma, de forma compartilhada, minimizando, assim, o seu custo
operacional.
Como os provedores de serviços e nuvem enfrentam diferentes preocupações
de gerenciamento de recursos, técnicas e soluções devem ser desenvolvidas para
atender

a

ambos.

Impulsionado

pela

sua

importância

e

dificuldades,

o

gerenciamento de recursos em nuvem tem atraído atenção significativa da
comunidade de pesquisa, com muitos tópicos focados em eficiência sendo,
ativamente, perseguidos nos últimos anos (ZHANG; CHENG; BOUTABA, 2010).
2.2 Tipos de computação em nuvem
Segundo Maluf (2012), as nuvens computacionais podem ser organizadas de
várias maneiras no que diz respeito à divisão de responsabilidade entre a
organização cliente e o provedor de nuvem:
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nuvem pública: os aplicativos são hospedados de forma completa em
infraestrutura controlada pelo provedor de nuvem. Os serviços ou
resultados

computacionais

fornecidos

por

esses

aplicativos

são

acessados por meio da internet e, opcionalmente, através de redes
privadas;


nuvem privada: a eficiência da computação em nuvem é completamente
instalada e provisionada em uma infraestrutura dedicada a uma
determinada empresa ou organização. Esta opção é aplicável a uma
empresa com um investimento existente em um sistema distribuído que
deseja manter um maior controle sobre seus dados proprietários e
administração dos seus recursos computacionais. É particularmente
adequada para empresas que precisam de aplicações de missão crítica. A
adoção desse modelo pode estar sujeita a leis que restringem a
localização de dados devido à jurisdição, ou pode, simplesmente se ter
restrições em executar aplicativos altamente sensíveis em servidores de
terceiros. Essa opção pode limitar o potencial de escalabilidade do tempo
de execução de algumas aplicações. Em uma nuvem privada, um cliente
pode acessar uma aplicação por meio da sua rede local, pela internet ou
por túneis de segurança, quando assim disponibilizados;



nuvem híbrida: as duas abordagens anteriores podem ser combinadas
em uma solução híbrida que conecta a infraestrutura interna de uma
empresa ao provedor da nuvem pública, resultando em uma nuvem
particionada em componentes públicos e privados. A rede privada de um
cliente pode ser protegida da pública por um firewall1. Uma vantagem é a
flexibilidade na atribuição de conjuntos de dados ou tarefas entre um
domínio privado, que é mais seguro e um domínio público.

A figura 1 ilustra como esses modelos de computação em nuvem se
posicionam para o uso das empresas.

1

O firewall é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo
aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede

25

Figura 1 - Modelos de computação em nuvem

Fonte: Elaborado pelo autor.
.

2.3 Classificação dos serviços em nuvem
Os provedores de serviço em nuvem, em geral, podem fornecer
diversos tipos de serviço, nos quais existem responsabilidades dos provedores e dos
clientes. Segundo Maluf (2012), os mais utilizados são:


infraestrutura como um serviço – representada por Infrastructure as a
Service - IaaS: Os recursos computacionais, como armazenamento de
dados e processadores são disponibilizados sob demanda. Uma tarefa
pode ser replicada e distribuída através de muitos processadores para
acelerar a computação. Os clientes obtêm acesso a servidores virtuais
nos quais podem implementar o seu próprio software, enquanto a
infraestrutura é entregue pela internet. O cliente pode ter pleno controle
sobre a escolha do seu sistema operacional e os itens que serão
instalados, além de poder escolher o melhor método de armazenamento
e firewalls de dispositivo;



plataforma como serviço – representada por Plataform as a Service PaaS: O provedor de nuvem oferece uma plataforma que permite o rápido
desenvolvimento e implantação de aplicativos escaláveis sem a
necessidade de investimento e gerenciamento de uma camada de
infraestrutura. Serviços de nível mais alto são oferecidos, às vezes em
domínios específicos, como por exemplo, bancos de dados. Esses
incluem frameworks1 de aplicação, ecossistemas de desenvolvedores e
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ferramentas de colaboração. Tal modelo permite baixa customização ou
flexibilização de seus componentes;


software como um serviço – Representada por Software as a Service SaaS:

Aplicações completas para usuário final são implantadas,

gerenciadas e entregues pela internet de forma imediata. Todo o acesso,
geralmente, é feito por meio de navegadores. Como resultado, os custos
de desenvolvimento e atraso de implantação são reduzidos. Exemplos
incluem plataformas de relacionamento com clientes, armazenamento de
dados e ferramentas de colaboração.
2.4 Arquitetura
De modo geral, a arquitetura de um ambiente de computação em nuvem pode
ser dividida em quatro camadas descritas em detalhes na figura 2 e tem sua divisão
de responsabilidades entre o provedor e o cliente exemplificado na figura 3.
Figura 2 - Quadro de responsabilidades de computação em nuvem

Fonte: (SERRANO, 2014). Adaptado e traduzido para o português pelo autor.

1

Um framework (ou biblioteca), é uma abstração que une códigos comuns entre

projetos de software provendo uma funcionalidade genérica.

vários
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a camada de hardware: é responsável por gerenciar os recursos
físicos da nuvem, incluindo servidores físicos, roteadores, switches,
sistemas de energia e refrigeração. Problemas típicos nessa camada
incluem configuração física do próprio hardware, tolerância a falhas,
gerenciamento

de

tráfego

e

gerenciamento

de

recursos

computacionais, de energia e de resfriamento;


a camada de infraestrutura e virtualização: também conhecida
como camada de infraestrutura, cria um conjunto de recursos de
armazenamento e computação, particiona os recursos físicos e usa
tecnologias de virtualização, nas quais as mais destacadas são Xen,
KVM e VMware. A camada de virtualização é um componente
essencial da computação em nuvem, uma vez que muitos recursoschave,

como

a

atribuição

dinâmica

de

recursos,

só

são

disponibilizados por meio de tecnologias de virtualização;


a camada de plataforma: é construída em cima da camada de
virtualização, ela consiste de sistemas operacionais e frameworks de
aplicação. O objetivo da camada de plataforma é minimizar o ônus da
implantação de aplicativos diretamente em contêineres de máquinas
virtuais. Por exemplo, o Google App Engine opera na camada de
plataforma para fornecer suporte a API no armazenamento, banco de
dados e lógica de negócios de aplicativos da web típicos;



a camada de aplicação: no nível mais alto da hierarquia, a camada de
aplicação consiste de aplicações de nuvem reais. Diferentes das
tradicionais, as aplicações em nuvem podem alavancar o recurso de
escala de forma automática para obter melhor desempenho,
disponibilidade e menor custo operacional.
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Figura 3 - Divisão de responsabilidades de computação em nuvem

Fonte: (ZHANG; CHENG; BOUTABA, 2010). Adaptado e traduzido para o português
pelo autor.

Comparada aos ambientes de centros de dados tradicionais que utilizam
servidores dedicados, a arquitetura da computação em nuvem é muito mais
modular. Cada camada é acoplada às camadas de cima e de baixo, permitindo que
cada uma evolua de forma segmentada. Tal arquitetura é semelhante a do modelo
OSI1 para protocolos de rede.
A arquitetura geral de uma aplicação de computação em nuvem é mostrada,
em detalhes, na figura 4. Especificamente, os recursos físicos em cada centro de
dados são organizados em racks de máquinas físicas.

1

O Modelo OSI – (Open System Interconnection), é um modelo de rede de
computadores referência da ISO que divide as redes de computadores em 7 camadas, de
forma a se obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade
assinalada a uma determinada camada.
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Figura 4 - Quadro de virtualização de computação em nuvem

Fonte: (ZHANG; HELLERSTEIN; BOUTABA, 2011). Adaptado e traduzido
para o português pelo autor.

Os racks são conectados através de redes do centro de dados, que oferecem
conexões de alta largura de banda e baixa latência entre máquinas físicas. A fim de
reduzir os investimentos, os provedores de nuvem, muitas vezes, constroem seus
centros de dados com grandes quantidades de servidores e switches como
commodities, em oposição a equipamentos de última tecnologia que, geralmente,
têm custo elevado. No entanto, como equipamentos de commodities podem se
tornar desatualizados ao longo do tempo, é necessária uma atualização periódica.
Como consequência, os modernos centros de dados em nuvem, geralmente,
consistem de várias gerações de servidores e switches físicos, com capacidades de
processamento, armazenamento e rede completamente heterogêneas.

Em um ambiente de computação em nuvem, uma aplicação pode ser dividida
em diversos componentes, como por exemplo, servidores e processos que são
executados em contextos virtuais separados. Cada componente virtual ocupa uma
certa quantidade de recursos (incluindo CPU, memória, disco e rede) de uma
máquina física em que está alocado. Os tipos mais comuns de recursos virtuais
usados para fornecer serviços a usuários finais através da internet são máquinas
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virtuais (BARHAM et al., 2003), recursos de rede como balanceadores de carga,
firewalls e espaço em disco compartilhado.
Cada provedor de nuvem executa e é responsável pelo gerenciamento de
recursos do seu sistema (SYSTEM et al., 2012), bem como pelo provisionamento
dos componentes virtuais em máquinas físicas. Em um cenário de uso típico, um
cliente envia solicitações de uma aplicação ao sistema de gerenciamento de
recursos, especificando os componentes virtuais desejados (por exemplo: CPU,
memória e espaço em disco) e necessários para a arquitetura da aplicação. Tais
sistemas gerenciadores dos provedores também fornecem o recurso de atribuição
dinâmica de um componente virtual para outras máquinas físicas, usando técnicas
como as migrações de VMs e de processos. Nesse caso, é possível utilizar uma
máquina virtual com recursos como CPU, memória e disco de diferentes máquinas
físicas.
Enquanto esses recursos são alocados, um sistema de monitoramento é
responsável por coletar estatísticas de tempo de execução de cada máquina,
incluindo disponibilidade, utilização de recursos e estado de cada componente
virtual. As informações coletadas pelo sistema de monitoramento permitem que o
planejador construa uma visão global do centro de dados, fazendo com que o
mesmo tome decisões de alocação dos recursos de forma programada e otimizada.
Por exemplo, quando o gerenciador precisa agendar uma nova solicitação de
máquina virtual e nenhum dos equipamentos físicos tem capacidade suficiente para
alocá-la, é agendada uma nova solicitação em uma fila de agendamentos ou
simplesmente é rejeitada a solicitação.
Estudos indicam que as VMs em um centro de dados em nuvem utilizam
apenas cerca de 35% a 55% dos recursos de CPU e memória, fazendo com que
essas empresas possam alocar mais capacidade virtual do que real para os seus
servidores. Isso provoca um comprometimento de processamento maior do que a
capacidade real (Overcommitment), é uma técnica reconhecida para abordar o
problema de desperdício (Dabbagh, 2015), esperando que esta capacidade real não
seja excedida.
Além de racks de servidores, redes e máquinas físicas, um centro de dados
também contém sistemas de distribuição de energia e resfriamento. Como as
máquinas físicas podem gerar grandes quantidades de calor ao longo do tempo, o
sistema de resfriamento é responsável pela redução da temperatura do centro de
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dados, a fim de evitar falhas de hardware por causa do superaquecimento
(BELOGLAZOV; ABAWAJY; BUYYA, 2012). Tem sido amplamente relatado que a
refrigeração de centros de dados de grande porte requer uma quantidade
significativa de energia. Portanto, a eficiência no uso de processadores tem
influência direta nos custos dos centros de dados associados à eficiência da
refrigeração.
Uma pesquisa aponta que os centros de dados consumiram cerca de 1,3%
da oferta mundial de eletricidade em 2011 (LI et al., 2013). Motivados por essa
observação, fornecedores de nuvem estão, constantemente, buscando maneiras de
reduzir o seu custo com energia, procurando melhores soluções para a distribuição
de energia e sistemas de arrefecimento, além de técnicas de gestão de tais
recursos, deixando seus equipamentos como servidores (que geram quantidade
significativa de calor quando estão processando informações) desligados quando
não estão sendo utilizados ou funcionando da forma mais eficiente, gerando menos
calor quando possível.
Outro ponto a se destacar é que, como os recursos de computação de uma
nuvem são operados pelo provedor, os clientes não precisam se preocupar com os
custos de propriedade e manutenção do hardware, bem como com sua
administração, ficando apenas responsáveis pela implantação dos aplicativos
executados na nuvem e pelo pagamento do consumo real de recursos utilizados.
2.5 Aplicações em nuvem
Embora os centros de dados em nuvem, geralmente, executem uma grande
variedade de aplicações, a grande maioria é dividida em dois tipos principais
(ZHANG; HELLERSTEIN; BOUTABA, 2011):


aplicações voltadas para o usuário: são responsáveis por interagir
diretamente com os usuários finais. Exemplos de aplicações voltados
para o usuário incluem pesquisa na web, entrega de conteúdo, jogos e
o front-end de aplicativos de redes sociais. Essas aplicações,
normalmente consistem em um ou mais servidores de front-end e
back-end. Por exemplo, um aplicativo web típico de 3 camadas
consiste em um servidor web, um servidor de aplicações e um servidor
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de banco de dados, que podem ser todos hospedados em máquinas
virtuais. Todos os 3 componentes podem ou não residir em uma única
máquina física dentro da estrutura do provedor de nuvem;


aplicações em lote: essas aplicações não interagem diretamente com
os usuários finais durante sua execução. Em um cenário típico, um
provedor de serviços submete uma aplicação em lote ao sistema de
gerenciamento de recursos e esses dados são processados conforme
a disponibilidade de recursos, até a conclusão. Durante a fase de
execução, o aplicativo em lote não requer instruções adicionais do
cliente que está utilizando os serviços. Exemplos de aplicativos em lote
incluem o rastreamento da web, mineração de dados e atividades
corriqueiras de manutenção. A maioria desses aplicativos tem usos
intensivos em leitura e gravação de dados e, geralmente, são
executados usando estruturas de computação paralela (ZHANG;
HELLERSTEIN; BOUTABA, 2011).

Os aplicativos em lote tem por característica o processamento isolado dos
dados, e um dos métodos mais utilizados para este processamento de informações
é chamado de MapReduce, que foi originalmente um modelo proposto pelo Google
e que é capaz de processar grandes conjuntos de dados (HADOOP, 2016).
Este tipo de aplicação MapReduce não está diretamente relacionada às
nuvens públicas, e pode funcionar normalmente em um ambiente privado. Porém,
muitos provedores de nuvens públicas fornecem esse serviço, como o Amazon
Elastic MapReduce e o Google App Engine, que permitem que os usuários
executem cálculos de MapReduce sem considerar infraestruturas físicas e
instalação de software.
Em um sistema MapReduce, um aplicativo em lote é chamado de job ou
tarefa e pode ser subdividido em várias tarefas menores. Um job MapReduce típico
consiste em dois tipos de tarefas: mapear e reduzir.
A entrada de um job MapReduce é dividida em vários blocos de arquivos de
igual tamanho, armazenados em um sistema de arquivos distribuídos (HADOOP,
2016). Em tempo de execução, cada bloco de arquivo é processado por uma tarefa
para gerar um conjunto de pares de chaves e valores intermediários. Cada tarefa de
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redução, na sequência, mescla os valores intermediários associados com a mesma
chave para gerar a saída final.
A figura 5 ilustra a execução de um trabalho de contagem de palavras cuja
entrada consiste em uma coleção de arquivos de texto, onde nota-se que uma
única tarefa de mapeamento emite um certo número de pares de chave-valor
intermediários.
Figura 5 - Exemplo processamento de aplicação em lote

Fonte: (ZHANG; CHENG; BOUTABA, 2010). Adaptado e traduzido para o
português pelo autor.

Cada par de valores-chave contém uma palavra e o número de ocorrências
da palavra naquele bloco de arquivos que a tarefa processou. Essas tarefas de
mapa são executadas independentemente umas das outras. Depois que todas as
tarefas do mapeamento estiverem concluídas, as contagens de palavras
intermediárias são realizadas, classificadas e resumidas por tarefas reduzidas para
calcular a contagem total de cada palavra na coleção de texto. Quanto à
implementação, cada mapa (ou tarefa de redução) pode ser executado por um
processo diferente em máquinas virtuais diferentes.
De forma geral, as aplicações voltadas para o usuário e os aplicativos em lote
têm diferentes objetivos de desempenho. A métrica típica de Qualidade de Serviço
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(Quality of Service - QoS) para aplicações voltadas para o usuário é a latência
percebida, isto é quanto tempo leva para o aplicativo retornar a resposta ao receber
uma solicitação, isso é medido na ordem de segundos. Por outro lado, a métrica de
QoS – típica para aplicações em lote é o tempo de execução, ou seja, quanto
tempo leva para a aplicação terminar o processamento do conjunto de dados de
entrada, que varia de milissegundos a vários dias, dependendo do volume de dados
processados.
Apesar das categorias de aplicação limitadas, as cargas de trabalho em
centros de dados em nuvem frequentemente apresentam diferenças significativas
em termos de necessidades de recursos, tempo de execução e níveis de prioridade
(REISS; TUMANOV; GANGER, 2012). Por exemplo, algumas aplicações têm uso
intensivo em CPU, enquanto outras apresentam alta demanda para velocidade de
leitura e gravação de dados em disco ou utilização da largura de banda da rede. O
tempo de execução dos aplicativos também pode variar significativamente, embora
a maioria dos trabalhos do MapReduce possa ser concluída em segundos, alguns
podem levar muito tempo para serem finalizados.
Por fim, as aplicações têm diferentes níveis de prioridade. São, tipicamente,
tarefas de produção, isto é, trabalhos que geram receita que têm prioridade mais
elevada do que tarefas não produtivas, como por exemplo, experimentos de
pesquisa e estatística. Características semelhantes também foram encontradas nos
centros de dados da Microsoft (ISARD et al., 2009) e Facebook (ZAHARIA et al.,
2010).
Devido a essa carga de trabalho heterogênea da computação em nuvem, é
possível utilizar políticas de escalonamento e soluções de gerenciamento de
recursos para se utilizar sempre o mínimo de recursos necessários para manter o
funcionamento dos sistemas em nível aceitável de desempenho.
O fato do contratante do serviço de computação em nuvem não ter controle
sobre a quantidade de demanda necessária para efetuar o processamento dos seus
dados, impacta na confiabilidade do serviços, uma vez que não é possível ter
certeza de que terá todos os recursos á sua disposição, já que a estrutura pode
estar sendo também utilizada por outros clientes.
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2.6 Desafios na gestão de recursos
Esta seção fornece uma visão geral dos principais desafios relacionados à
gestão de recursos em ambientes de computação em nuvem. Como clientes e
provedores de nuvem estão envolvidos em atividades de gerenciamento de
recursos, os desafios enfrentados, por ambos, serão descritos separadamente.
2.6.1 Desafios para os clientes
Devido à maior complexidade das aplicações em um mundo que se torna
cada vez mais digital, os sistemas e o aumento do número de usuários fazem com
que

a manutenção de um nível adequado de desempenho dos serviços de

tecnologia torne-se cada vez mais desafiador.
O cliente de um centro de dados de computação em nuvem que aluga
recursos de um provedor para executar seus aplicativos, espera que o SLA do
provedor seja cumprido conforme especificado em seu contrato, para que o
desempenho de suas aplicações seja aceitável. No entanto, os objetivos de
desempenho variam de acordo com cada aplicação. Para aplicações MapReduce,
por exemplo, o objetivo típico é encontrar a configuração de trabalho apropriada, de
modo a atender aos requisitos de tempo de execução, enquanto se minimiza o uso
total de recursos. Esse problema tem sido estudado extensivamente e, mesmo que
várias técnicas simples tenham demonstrado proporcionar um bom desempenho na
prática (VERMA; CHERKASOVA; CAMPBELL, 2011), esquemas mais sofisticados
também tem sido propostos e podem ser utilizados como, por exemplo, os de
machine learning.
Além disso, o problema para o desempenho de aplicações voltadas para o
usuário é muito mais desafiador, pois a métrica de QoS típica para aplicativos
voltados para o usuário é a latência percebida ao se executar as ações solicitadas.
Essa métrica não é determinada apenas pelo tempo de processamento e pelo
atraso na fila de cada solicitação, mas também pelo atraso que pode ser percebido
na rede devido ao transporte de tráfego pela internet. O tempo de processamento e
o atraso na fila podem ser controlados através da provisão cuidadosa dos recursos
alocados para a aplicação, ou seja, o atraso da rede só pode ser minimizado
colocando a aplicação em centros de dados perto dos usuários finais.
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Esse problema é conhecido como o problema de colocação de serviços, que
tem sido estudado em muitos contextos por mais de uma década, pois o principal
serviço oferecido pelos provedores de nuvem é o de distribuição de conteúdo
(CDNs) (PERSICO; MONTIERI; PESCAPÈ, 2016) e o desempenho real do serviço
experimentado pelos clientes depende, claramente, da sua localização específica
em relação aos recursos da nuvem.
O conteúdo de um cliente pode estar localizado em múltiplos centros de
dados e será fornecido ao cliente final sempre do seu ponto mais próximo. Ainda,
segundo Persico (2016), tal facilidade propicia aos clientes desse serviço uma
resposta rápida ao usuário da aplicação, mas traz os desafios do gerenciamento do
conteúdo do sistema em múltiplas localizações. Em alguns casos, apenas o
conteúdo estático é distribuído nos centros de dados de borda, e todo o
processamento dos dados e o armazenamento ficam centralizados.
Outro desafio dos provedores é a demanda flutuante, que ao longo do tempo
e no contexto de ambientes de computação em nuvem, o uso de tecnologias de
virtualização permite que aplicativos de serviço sejam posicionados ou migrados,
dinamicamente, em vários centros de dados distribuídos geograficamente. Como a
computação em nuvem também fornece suporte para o provisionamento dinâmico
de recursos, ou seja, elástico, é desejável ajustar o posicionamento das aplicações
dinamicamente, conforme necessário.
Por exemplo, se um determinado conteúdo está sendo muito requisitado e
consumido por um país específico, ele pode ser replicado lá, ficando, assim,
geograficamente perto de onde há maior demanda. No entanto, as soluções
existentes para a colocação de serviços dinâmicos são, essencialmente, heurísticas
e não têm uma abordagem sistêmica

para lidar com a natureza dinâmica do

problema. Portanto, as condições da procura e do sistema, por exemplo, preço dos
recursos e condições da rede, podem mudar ao longo do tempo.
Mais importante ainda, nenhuma das soluções existentes considerou o custo
da reconfiguração no modelo de otimização, o que pode causar instabilidade das
aplicações em condições dinâmicas. Devido a essas dificuldades, o problema de
colocação de serviços tem sido um tema de pesquisa perseguido por diversas
comunidades de pesquisa (ZHANG et al., 2013).
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2.6.2 A superalocação de CPU – Overcommitment
Dentre todos estes aspectos que influenciam a computação em nuvem vistos
anteriormente, este é o mais significativo para os clientes desses centros de dados
quando eles não conseguem fornecer garantias para que o desempenho de uma
aplicação seja constante. Devido ao compartilhamento de processadores físicos,
todos os provedores em nuvem trabalham com uma taxa de superalocação de CPU
não divulgada, mas que compartilha diversos servidores virtuais dentro de um
hardware físico. A figura 6 ilustra como a quantidade de CPU virtual pode ser maior
do que a quantidade real disponível em um servidor, quando a alocação das VMs é
feita.
Figura 6 - Exemplo de alocação de CPU

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esta sobreposição de CPU é particularmente problemática para aplicações
que tenham um uso intensivo de processamento, quando provisionadas em um
centro de dados em nuvem, uma vez que há, de forma frequente, a tentativa de
utilizar a totalidade de CPU disponível. Tal comportamento traz o risco de queda de
desempenho para a aplicação, dado que em um determinado momento, outras VMs
de outros clientes podem estar consumindo todos os recursos de CPU disponíveis,
fazendo que seja, então, represada a demanda de processamento de outras VMs.
Se o gerenciador de recursos do provedor estiver, simplesmente, aplicando
uma cota com base em um percentual mínimo garantido, são esperados valores
consistentes de CPU roubada, quando a utilização da CPU inativa se aproximar de
zero. Se este for o caso, a limitação definida pela quota da instância diminuirá a
capacidade da aplicação de forma consistente e previsível (Dabbagh, 2015).
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Se em vez disso, se observarem valores variáveis para a CPU roubada, é
provável que a VM esteja compartilhando recursos com outra VM que solicitam mais
ciclos de CPU do que os que estão disponíveis no hardware. Como não se pode
obter previsibilidade do comportamento das outras VMs de todos os clientes, pode
ser difícil ou impossível prever a quantidade de CPU roubada, quando a aplicação
solicitar a utilização de CPU. Nesse caso, a aplicação não estará recebendo uma
capacidade consistente e previsível mínima de processamento, o que inviabiliza a
previsão do desempenho esperado da sua aplicação.
Neste estudo de caso, a previsibilidade de resposta do portal web é
importantíssima, dado que é uma função complexa, com muitos fatores associados.
No entanto, quando não respondem para os usuários em um tempo máximo de
aceitação para o carregamento da página, que é de 3,3 segundos. A partir dos 13
segundos, a grande maioria dos clientes desiste da consulta e rejeita o site (Guse,
2015).
Esse impacto é muito sentido em sites de comércio eletrônico, na qual se
espera um tempo de resposta, em geral, inferior a 2 segundos. Existem estudos que
indicam que quanto mais rápido for a resposta das páginas, maior será o percentual
de conversão de vendas no site. A Amazon mostra que um atraso de um segundo
adicional no tempo de carregamento de suas páginas pode diminuir as vendas da
empresa em até US$ 1,6 bilhão anualmente (Fastcompany, 2012).
Portanto, é essencial que se controle o nível de concorrência da utilização de
CPU dos servidores utilizados, pois só assim será possível garantir que o tempo de
resposta aos usuários do portal web seja satisfatório.
2.6.3 Gerenciamento de memória – Ballooning
Da mesma forma que os recursos de processamento podem ser
compartilhados entre as máquinas, o uso de memória também pode ter sua
capacidade compartilhada nos ambientes em nuvem. A maioria dos gerenciadores
das máquinas virtuais, geralmente, aloca memória de tamanho fixo para cada
instância no seu processo de inicialização e, possuem os parâmetros de controle
para utilização mínima e máxima de memória de cada máquina .
Como a alocação de memória estática pode levar a uma degradação
significativa do desempenho ou a um desperdício de recursos de memória, foi
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criada uma técnica chamada de balonismo (ballooning) que é amplamente utilizada
nos gerenciadores e capaz de alocar a memória física para as máquinas virtuais de
forma dinâmica. Ele permite que o gerenciador recupere a memória subutilizada de
uma VM pouco carregada, e a dedique para outras que estejam sobrecarregadas
(Liu, 2015).
No entanto, esta prática pode trazer o risco de degradação do desempenho
das máquinas virtuais e das aplicações que estiverem nela alocadas, porém, o
impacto dessa técnica não será abordado neste estudo.
2.6.4 Desafios para os provedores de computação em nuvem
Como proprietários de centros de dados físicos, os provedores de nuvem são
responsáveis pela alocação de recursos aos seus clientes e visam maximizar a
receita total e, ao mesmo tempo, minimizar os custos operacionais típicos de
ambientes de centros de dados, que incluem: manutenção de servidores e redes,
energia elétrica e ar condicionado, manutenção para construção, piso e racks, etc.
(LI et al., 2013).
Na prática, os provedores de nuvem, normalmente, constroem seus centros
de dados em diversas regiões geográficas, com o objetivo de reduzir a latência da
rede para melhor qualidade do acesso aos seus serviços em diversas regiões
(GOIRI et al., 2011). Como resultado, o cliente tem a liberdade de escolher os
centros de dados nos quais sua aplicação deve ser alocada, baseando-se na
posição geográfica. Ao mesmo tempo, os centros de dados em diferentes locais
podem estar sujeitos a diferentes custos, devido aos diferentes gastos com
equipamentos e impostos em cada região. Com o objetivo de maximizar sua receita,
os provedores de nuvem enfrentam os seguintes desafios de gerenciamento:


programação de carga de trabalho: como mencionado anteriormente,
os centros de dados em nuvem, geralmente, consistem de máquinas
com recursos diferentes em suas características de desempenho e
processamento. Ao mesmo tempo, as cargas de trabalho em nuvem
mostram

diversidade

significativa

em

termos

de

prioridade,

necessidades de recursos, características de demanda e objetivos de
desempenho. Portanto, torna-se um problema desafiador determinar
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uma atribuição de carga de processamento otimizada para cada tipo
de aplicação, bem como os demais recursos computacionais, a fim de
satisfazer os objetivos de desempenho, ao mesmo tempo em que se
deseja maximizar a utilização total dos recursos físicos;


gestão de energia: os centro de dados consomem uma quantidade
significativa

de

energia

elétrica

para

manter

seus

recursos

computacionais em funcionamento e com temperatura adequada e
sempre buscam melhorar a sua eficiência energética. O objetivo final
do gerenciamento de energia é que seu uso seja proporcional ao uso
real de recursos no centro de dados. No entanto, a maneira mais
eficaz de economizar energia é desligar as máquinas quando elas não
estão sendo usadas. Várias técnicas, de consolidação de servidores
(LI et al., 2013) demonstraram ser eficazes para minimizar o número
de máquinas usadas. Mais recentemente, tem sido utilizado nessas
instalações hardware com arquitetura de eficiência energética, que
permite diminuir as velocidades da CPU, por exemplo, o uso de Escala
de Frequência de Voltagem Dinâmica (DVFS) tem se tornado comum,
segundo LI (2013). Pesquisas recentes também começaram a estudar
equipamentos de rede para centros de dados com eficiência
energética (NIKOUKAR et al., 2014). No entanto, na prática, a redução
do consumo de energia produz, frequentemente, um impacto negativo
no desempenho de aplicações em geral. Portanto, é uma questão
desafiadora encontrar o ponto certo entre minimizar o consumo de
energia e otimizar o desempenho das aplicações em um ambiente
dinâmico em nuvem;


precificação: o preço é outra questão importante, não só porque afeta
diretamente a receita do provedor de nuvem, mas também porque
pode influenciar a estratégia de alocação de recursos em diferentes
regiões. Atualmente, a maioria dos provedores, como a Amazon
(AMAZON, 2016) fornece um serviço de locação de recursos virtuais a
um preço fixo. No entanto, os recursos que não estão alocados para
seus clientes, acabam sendo leiloados pelos provedores para que
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clientes os utilizem de forma temporária. Trabalhos recentes sugerem
que o regime de tarifação fixa pode levar a resultados ineficazes,
devido à diferença entre disponibilidade de recursos e flutuação da
procura (KASH; KEY, 2016). Uma solução comum para esse problema
é ajustar o preço de acordo com a oferta e a demanda, usando
esquemas de preços dinâmicos como desses leilões para a
capacidade de processamento ociosa dos centros de dados. Contudo,
a compreensão da influência dos sistemas de preços dinâmicos nos
prestadores de serviços, continua a ser um problema desafiador.
Ainda, segundo Kash (2016), o sistema de precificação na computação
em nuvem ainda é muito imaturo e espera-se que nos próximos anos
as abordagens usadas pelos provedores também ganhem maior
maturidade.
2.7 Estatística na coleta e análise de dados
Dados estatísticos representam observações de um dado fenômeno. A partir
da coleta de amostras representativas de uma determinada população em estudo,
os

subconjuntos

de

dados

estatísticos

são,

inicialmente,

classificados

e

caracterizados. Posteriormente, por meio da estatística inferencial, são tomadas
decisões sobre uma população com base nos subconjuntos de dados extraídos e
descritos por uma distribuição normal de probabilidade.
Devido às vantagens da distribuição normal ser completamente definida
conhecendo-se a média e o desvio-padrão do conjunto de dados observados, esta
distribuição é largamente aplicada nas análises estatísticas de variáveis aleatórias
contínuas. Muitas análises estatísticas são baseadas no pressuposto de que os
dados seguem uma distribuição normal.
Todavia, torna-se recomendável que testes de normalidade sejam realizados
para garantir que o conjunto de dados da variável aleatória investigada possa ser
descrito por uma distribuição normal de probabilidade.
Com os dados levantados do portal web funcionando em estrutura própria,
será possível comparar com o sistema em nuvem, se os dois conjuntos puderem ser
representados por uma distribuição normal. Com esses dados são avaliadas a
normalidade por meio da aplicação do teste estatístico de Anderson-Darling e,
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assim, pode-se obter a função de distribuição de probabilidade para os conjuntos de
dados.
2.7.1 Teste de Anderson-Darling para normalidade
A importância da distribuição normal é inegável, uma vez que quando a
suposição de normalidade é violada, a interpretação e inferências podem não ser
confiáveis (Razali, 2010). Por isto, o teste de Anderson-Darling mede o quão bem os
dados seguem uma distribuição em particular. É um teste estatístico rigoroso e
utilizado para verificar se um conjunto de dados é proveniente de uma determinada
distribuição de probabilidade e dá os melhores resultados, independentemente do
tamanho da amostra (Yazici, 2007).
A importância de se aplicar a distribuição normal na análise estatística de um
dado conjunto de observações, reside no fato de que a função de densidade de
probabilidade e a função de distribuição de probabilidade podem ser definidas a
partir da estimação da média e do desvio-padrão do conjunto de dados observado.
Neste estudo de caso, o objetivo é a avaliação da coleta dos tempos de resposta
para identificar se o comportamento de resposta coletado de uma grande massa de
testes responde a uma distribuição normal. Com isto, é possível a utilização do
teste de Anderson-Darling para determinar se os dados atendem à suposição de
normalidade para um teste especifico (Romeu, 2003), cuja fórmula é representada
pela Equação 1.
Equação 1 - Fórmula do teste de Anderson Darling

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta fórmula, n representa o tamanho da amostra, ” é a função de
distribuição acumulada para a distribuição específica e i é a i-ésima amostra quando
os dados estão ordenados em ordem crescente.
Para esta análise, o intuito da aplicação do teste será de identificar se o
sistema em nuvem poderá, na maior parte do tempo, responder às requisições de

43

processamento dos dados dentro do tempo esperado, não causando nenhum
impacto de lentidão para os clientes que consomem recursos do portal web.
Foi escolhido o teste de Anderson Darling, pois ele pode validar quão bem os
dados se enquadram em uma distribuição normal. Muitos testes e procedimentos
estatísticos são baseados em suposições distributivas específicas e a suposição de
normalidade é, particularmente, comum nos testes estatísticos clássicos. Portanto,
se os pressupostos de distribuição podem ser validados, esses são os testes,
geralmente, preferidos.
2.8 Trabalhos relacionados
Os trabalhos aqui relacionados são comparados sob os aspectos de
eficiência e gerenciamento do uso de recursos em aplicações de tempo real e
aplicações em lote. A questão econômica que também tem o foco na precificação
dos serviços de computação em nuvem e a sua escalabilidade, conforme a Tabela
1, indicando cada aspecto abordado pelo autor.
Tabela 1 - Comparação de trabalhos relacionados

Fonte: Elaborado pelo autor.

O uso adequado dos recursos é o maior dos desafios a ser enfrentado
quando se fala de computação em nuvem, segundo Luong (2017). Mas, o foco
deste estudo são os aplicativos em lote que utilizam recursos heterogêneos em
provedores em nuvem. A utilização de tais recursos ainda tem a proposta de uso de
múltiplos provedores em nuvem de forma simultânea. Assim, são analisadas apenas
as aplicações em lote, com foco na precificação do uso de computação sob
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demanda, e não as aplicações voltadas aos usuários que demandam maior controle
de processamento e tempo de resposta.
O estudo de gerenciamento de recursos feito por Luong (2017) aborda, com
maior foco, os aspectos da rede e identifica que é crucial ter uma visão integrada
das topologias físicas e virtuais existentes, bem como das características dos
recursos de computação e dos status de todos os equipamentos de rede. Tal
integração facilita a implantação de novos serviços, com maior agilidade e melhor
escalabilidade dos sistemas, de acordo com a demanda dos usuários. Sua proposta
de alocação de recursos virtuais deve ser feita da melhor maneira possível, levando
em conta que o principal desafio deve ser a resposta de baixa latência dada a
restrição de largura de banda da rede.
Tal evolução nos controles e gerenciamento de equipamentos

de

computação e de redes faz com que o desenvolvimento da computação em nuvem
seja robusto, e faça com que aplicativos tenham uma resposta rápida a seu usuário,
graças à capacidade de se alavancar recursos computacionais proporcionados,
dinamicamente, a partir da nuvem, em vez de usar um supercomputador dedicado
(WU; WU; TAN, 2015).
Outro ponto importante na alocação de recursos para suprir uma demanda de
processamento, deve ser o correto mapeamento de tarefas para os diversos
recursos e sua ordenação de execuções. Esse mapeamento visa garantir que os
requisitos de desempenho sejam satisfeitos e, além disso, que as reconfigurações
sejam feitas não só para funcionar de maneira adequada quando os sistemas tem
um número maior de requisições de processamento, mas, principalmente, para
liberar tais recursos virtuais computacionais e de rede de acordo com a variabilidade
e elasticidade da demanda, evitando um gasto desnecessário (CHEN, 2016).
O trabalho de Zhang (2016) aborda os ganhos de desempenho controlando o
consumo de energia dos processadores e os custos de manutenção de uma
perspectiva econômica, e propõe um algoritmo para melhorar essa relação de
consumo por meio de uma análise, que prevê o desempenho esperado do
processamento de computação em nuvem para em lotes.
O trabalho de Dabbagh (2015) aborda o comprometimento de recursos
virtuais acima dos reais, em centros de dados de nuvem, e propõe um algoritmo
para o gerenciamento mais eficiente dessas máquinas virtuais, de forma a
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economizar energia e não impactar a capacidade de processamento, em tempo
real, dos servidores dos clientes.
Ainda, segundo Wu (2015), é necessário investigar ambientes híbridos,
incluindo nuvem privada e nuvem pública, que fornecem recursos heterogêneos, o
que será feito neste estudo de caso. Wu (2015) ainda afirma que a seleção flexível
de recursos é importante para tirar vantagens de todos os tipos de recursos.
Por fim, (LI et al., 2013) afirma que o gerenciamento ineficiente dos recursos
computacionais

afeta

negativamente

o

desempenho

das

aplicações

e,

principalmente, seu custo de operação, o que em alguns casos, pode até prejudicar
funcionalidades do sistemas e trazer prejuízo às organizações.
2.9 Considerações finais
Uma das vantagens competitivas na computação em nuvem é a sua
capacidade potencial de escalonamento para milhares, ou mesmo milhões, de
usuários. Em um exemplo extremo, a rede social Facebook tem mais de 400
milhões de usuários ativos, metade dos quais entra no sistema em um dado dia e
passar cerca de uma hora no site, em média (Internet World Stats, 2016). O mesmo
comportamento também pode ser identificado em um sistema corporativo, portanto,
manter o gerenciamento de desempenho é essencial.
A fim de abordar os possíveis receios das organizações com a computação
em nuvem e reduzir as barreiras para a adoção dessa tecnologia, outro passo
importante é identificar os fatores concretos que influenciam a decisão de mudança
para a nuvem. Barreiras técnicas e os riscos relacionados com a segurança podem,
de fato, impedir a decisão por essa tecnologia nas organizações (PHAPHOOM,
2015). Neste estudo de caso, estes riscos serão mitigados através da manutenção
das informações de beneficiários em um banco de dados privado e, no ambiente de
nuvem pública, serão disponibilizadas apenas as aplicações. Somente o tempo de
processamento e resposta dos servidores em nuvem será avaliado.
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3 SISTEMA ATUAL E SELEÇÃO DE MÉTRICAS
3.1 A Empresa
A empresa deste estudo de caso atua no mercado brasileiro, na área de
saúde, e emprega cerca de 14 mil colaboradores diretamente, mais de 4 mil de
forma indireta e conta com mais de 3,2 milhões de beneficiários no Brasil, e mais de
5 mil empresas clientes. A empresa possui uma ampla rede de atendimento com
mais de 15 hospitais e 60 centros clínicos próprios.
Devido a essas proporções, se fez necessário o desenvolvimento de um
sistema de portal web para entrega melhores serviços e informações precisas aos
seus beneficiários. Esse portal web tem o objetivo de organizar informações e
agendamentos de serviços ao seus clientes e parceiros, em diferentes assuntos, de
modo que sejam acessados de maneira fácil e rápida. O sistema do portal web é
acessado por:


beneficiários: clientes que precisam fazer todo o processo de
reembolso de despesas com exames e consultas médicas, e agendar
exames e consultas nos mais de 60 centros clínicos ou laboratórios
próprios da rede ou em parceiros credenciados, além de tirar dúvidas
ou obter maiores informações sobre os planos de saúde contratados;



empresas: são as contratantes dos planos para os seus funcionários
que acessam o portal com o intuito de cadastrarem ou removerem
funcionários e dependentes dos planos de saúde, além de obterem
outros serviços, como informações sobre pagamento, formas de
utilização e da coparticipação dos seus funcionários;



credenciados: são as instituições de saúde parceiras, como centros
médicos, laboratórios e clínicas que prestam serviços à empresa e por
meio desse canal oferecem acesso aos serviços utilizados pelos
beneficiários, validam guias de procedimentos médicos e, também,
informações sobre o pagamento dos procedimentos efetuados;
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corretores: esta área é dedicada aos profissionais que fazem a
comercialização dos produtos de saúde e odontologia fornecidos pela
empresa e também têm acesso às informações de controle dos
contratos vigentes e dos pagamento de comissões.

O portal web requer boa usabilidade e métricas de confiabilidade, além da
aplicação de constantes testes funcionais para garantir que os seus usuários
possam usar todos os seus serviços sem a necessidade de qualquer treinamento
formal. Também, segundo (ALI SHAHID; SULAIMAN, 2015), é necessário que o
sistema atenda às necessidades ou requisitos dos usuários de forma rápida e
eficiente.
3.2 Arquitetura dedicada
O ambiente desse portal é todo instalado em um centro de dados terceirizado
com certificação TIER 31, localizado geograficamente na região de Hortolândia no
estado de São Paulo, que assegura possuir um caminho de distribuição redundante
e múltiplos caminhos de distribuição independentes de energia elétrica, que servem
os equipamentos de TI com infraestrutura local, paralelamente, sustentável,
garantindo a disponibilidade de 99,982% e equipamentos duplamente alimentados
pela infraestrutura de rede elétrica.
O sistema do portal hoje é dividido em duas camadas, com a aplicação
desenvolvida em linguagem Java, publicada em servidores físicos completamente
dedicados a este sistema. Têm como sistema operacional Red Hat Linux e utiliza o
Liferay como Content Management System - CMS.
Todo o controle de conteúdo web e portlets são publicados e gerenciados
pelo sistema de CMS, que garante que todo o conteúdo seja devidamente replicado
e atualizado em todos os servidores que suportam o portal. Todos os dados são
armazenados em um banco de dados Oracle que armazena as informações da
utilização deste portal.
Informações como dados dos agendamentos, locais de atendimento e
cobertura dos planos, também são armazenadas no banco de dados.
1

A Certificação TIER é uma certificação usada para mensurar o nível da infraestrutura de um local destinado ao funcionamento
de um centro de dados (CPD). O Uptime Institute Professional Services é o único fornecedor de consulta e Certificações para o
Sistema de Classificação Tier.
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O portal ainda acessa um barramento de serviços baseado no IBM
Websphere Integration BUS, por meio do qual faz todas as consultas a serviços e
sistemas de parceiros integrados. Como o portal acaba atendendo uma grande
diversidade de clientes, são necessárias diferentes integrações com sistemas
internos para que todas as funções disponibilizadas sejam devidamente ligadas com
os seus sistemas de controle. Nesse cenário, existe hoje uma integração com mais
de 10 sistemas para se trazer informação atualizada e precisa aos beneficiários e
usuários do portal.
A figura 7 ilustra a arquitetura de servidores utilizada pelo portal no acesso
dos clientes. O acesso pela internet é direcionado por meio de um balanceador de
carga até cada um dos servidores.
Figura 7 - Arquitetura do portal web

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além dessa arquitetura de servidores, também existe uma série de consultas
feitas, via serviço, a diversas outras aplicações que suportam todo o atendimento ao
beneficiário, para plena utilização das suas funcionalidades. É possível ver na figura
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8, as interfaces de serviços e sistemas que o portal utiliza, bem como a quantidade
de chamadas e tempos médios de resposta desses serviços.
Figura 8 - Arquitetura de serviços consumidas pelo portal web

Fonte: Captura de tela do aplicativo Appdynamics.

Na figura 8, toda a arquitetura de comunicação entre o Portal Web é
representado pela sigla “Portal GNDI”, e os sistemas representados pelas siglas
“SGPS” e “WAS” são aqueles com quais o portal se comunica por meio de um
barramento de mensageria representado pela sigla “BUS_ISS”, mecanismo de
comunicação de 2 vias entre os servidores dos diversos sistemas auxiliares. Os
barramentos de mensagens estão se tornando uma arquitetura popular, usada nos
bastidores de administração de sistemas, serviços baseados na web e sistemas
empresariais, pois esta abordagem é mais eficiente do que a pesquisa repetitiva em
um banco de dados para checar se a alteração ou criação de novas informações
(Limoncelli, 2104).
O barramento serviços para mensagens como o utilizado neste estudo de
caso, procura garantir que todas as mensagens trocadas entre os sistemas serão,
devidamente, respondidas e, em alguns casos, até demanda a confirmação de
recebimento das informações. Cabe assim, ao demandante da informação, controlar
a obtenção de resposta para evitar chamadas duplicadas. As mensagens são
transmitidas apenas para as máquinas inscritas e com a devida permissão de
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consulta, fazendo com que a largura de banda da rede e o processamento dos
sistemas sejam controlados.
3.2.1 Monitoramento do ambiente
Algumas métricas de monitoramento são apresentadas na figura 9.
Figura 9 - Utilização de recursos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Estas ferramentas são utilizadas no ambiente privado com o intuito de
controlar o uso de recursos essenciais para o bom funcionamento do portal como:
utilização de CPU, disponibilidade, percentual de utilização de memória por
processos, carga no sistema, latência na escrita e leitura de disco, tráfego de
entrada e saída na interface de rede e os processos que mais consomem CPU e
memória que estejam ativos no servidor conforme indicadores apresentados na
figura 9.
Um índice importante a ser monitorado no ambiente em nuvem é o “CPU
Steal” indicado na figura 10, pois ele indica quanto de recursos de CPU está sendo
utilizado por máquinas vizinhas na infraestrutura da máquina virtual em uso pelo
portal.
Se este índice indicar um nível alto de utilização, o desempenho do servidor
pode ser prejudicado. Esse é um dos itens que se deseja avaliar e monitorar para
entender o potencial impacto que ele pode trazer nos tempos de resposta do portal
web.
O objetivo de monitorar todos os componentes de infraestrutura e transações
é poder detectar os precursores de interrupções ou lentidão percebidos pelos
usuários, para que possam ser corrigidos antes que eles se tornem falhas reais
(Limoncelli, 2014). A coleta dessas informações auxilia a tomada de decisões no
desenvolvimento do sistema, observando quais funcionalidades do sistema estão
consumido grande quantidade de recursos, possibilitando, assim, a detecção de
falhas.
Nesse cenário, o monitoramento é utilizado de várias maneiras e com os
seguintes objetivos:


visualização:

é a assimilação de múltiplas medições em uma

representação visual. Esses gráficos permitem a localização de
tendências bem como comparações entre sistemas em diferentes
intervalos de tempo;


tendências:

são as direções de uma série de medições de uma

métrica ou de um componente específico, em que se pode verificar o
crescimento ou diminuição de uso ao longo do tempo e a indicação de
alguma previsibilidade de falha;
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alertas: utilização dessas métricas para chamar a atenção de alguém
ou notificar um outro sistema sobre uma queda repentina de um
servidor, ou do elevado consumo de algum recurso. Tais alertas,
geralmente, precisam ser disparados dentro de um determinado
período de tempo e, se o prazo for ultrapassado, alguém é alertado.
Por exemplo, um servidor pode consumir toda sua capacidade de
processamento por alguns segundos, mas se este comportamento
permanecer ao longo de diversos minutos, pode ser um sinal de que
algo está errado e um alerta deve ser emitido.

Dessa forma, a visualização gráfica é útil para se obter uma noção melhor do
comportamento dos sistemas e pode ajudar, desde o projeto até sua
implementação, para acompanhar a utilização de recursos. Tendências costumam
ser usadas para planejar a capacidade de crescimento dos sistemas. Os alertas
devem ser usados para notificar pessoas sobre incidentes que podem causar
interrupções de serviços ou quando ou que já estão em curso.
3.3 Utilização e comportamentos do sistema e usuários
Os acessos ao portal de serviços e informações do grupo têm como
ferramenta de visualização e comportamento dos seus usuários o Google Analytics,
de onde são extraídas as informações sobre o volume de acesso dinâmico que, em
média, é de 1 milhão de usuários mensais com, aproximadamente, 14 milhões de
páginas visualizadas. O período considerado para essa análise é de 1° de maio de
2017 até 31 de junho de 2017, contabilizando, portanto, 2 meses de utilização,
conforme figura 10. Pode-se considerar o volume constante de acesso para esses
meses, para que se tenha o mesmo volume de acessos distribuído nos dois
ambientes que estão sendo comparados.
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Figura 10 - Monitoramento de sessões do portal

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda, durante o período escolhido para análise, verificou-se que o número
médio de páginas acessadas por cada usuário é de 9,73 por acesso, desde o início
de sua navegação até a conclusão da navegação, ao obter as informações ou
serviços disponibilizados pelo portal, exemplificados pelo gráfico da figura 10.
Nota-se na tabela 2, que a distribuição geográfica dos acessos tem maior
concentração no estado de São Paulo, onde estão localizadas a empresa e seus
maiores clientes, seguida pelo estado do Rio de Janeiro. Tal análise é importante
para a decisão sobre o posicionamento geográfico estratégico dos sistemas e
servidores que suportam a aplicação do portal para melhor performance de rede,
com o objetivo de se reduzir a latência entre os servidores e os seus usuários finais.
Devido ao maior volume de acesso acontecer no estado de São Paulo, a
decisão de se utilizar um provedor em nuvem com os recursos localizados no
mesmo estado permite melhor desempenho do portal.
Tabela 2 - Distribuição dos acessos por estado

Fonte: Retirado do Google Analytics.
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É possível ainda constatar que o tempo médio de carregamento das páginas
no navegador dos usuários é de 5,32 segundos, apresentados na figura 11. Esse
tempo para carregamento é influenciado também pela distância do usuário final até
o ponto de destino do servidor, na qual a latência para a entrega dos pacotes de
dados pode ser um fator de atraso do carregamento da página.
Figura 11 - Tempo médio de carregamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste tempo, é considerado não só a parte inicial da tela, que é vista pelo
beneficiário ao se iniciar a navegação, mas também todo o carregamento de
componentes visuais e de controle que geram os dados estatísticos para o controle
da navegação e comportamento dos beneficiários.
Outro comportamento a ser destacado é que o maior volume de acesso ao
site acontece durante os dias úteis. Aos finais de semana e feriados, nota-se uma
queda significativa em sua utilização, conforme figura 12, que apresenta o número
de sessões simultâneas no site para o mês de janeiro de 2017.
Figura 12 - Distribuição do acesso ao longo do mês

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na figura 13, é possível notar um comportamento padrão durante os dias da
semana, como por exemplo, maior taxa de utilização durante as segundas e terçasfeiras e depois uma queda na utilização ao longo dos demais dias da semana, até
que o nível de acesso fique, extremamente, baixo aos sábados e domingos.
A distribuição da utilização também apresenta um padrão de maior acesso
durante o horário comercial quando comparados aos demais horários, com uma
leve queda durante o horário do almoço entre às 12h e 14h e a retomada da
utilização logo nas horas seguintes até o final do horário comercial, conforme mostra
a figura 13.
Figura 13 - Distribuição do acesso ao longo dos horários da semana

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conhecido

o

comportamento

dos

usuários,

deseja-se

monitorar

o

comportamento dos servidores em nuvem durante o horário das 07h30 às 20h, pois
é esse o horário em que se verifica o maior volume de acessos. Durante o período
das 20h

às 07h30 nota-se que a utilização do site é muito baixa, conforme a

figura 13. Portanto, este estudo de caso analisa apenas os horários críticos de
operação da empresa para entender os potenciais impactos trazidos pela
computação em nuvem no período.
3.4 Funcionalidades monitoradas no acesso ao portal
Para que a coleta dos dados com o tempo de resposta das requisições do
portal web seja feita de forma a não depender de recursos de rede, link e latência,
foi instalado o coletor Jmeter em um servidor físico, conectado à mesma rede, que
será a responsável pela coleta, conforme figura 14.
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Figura 14 - Distribuição do acesso ao longo dos horários do dia

Fonte: Elaborado pelo autor.

A página inicial do portal web será requisitada pelo coletor Jmeter a cada
minuto e armazenará o tempo de resposta do servidor para completar a requisição
da página. Os dados são coletados do ambiente de produção e analisados,
futuramente, no capítulo 05, quando comparados com o sistema em nuvem.
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4 INSTALAÇÃO DO AMBIENTE EM NUVEM
4.1 Introdução
A computação em nuvem está apresentando às empresas novas formas de
implementar soluções de TI que lhes permitam acessar serviços de forma
econômica e muito flexível. É um espaço promissor, mas antes que as empresas
possam começar a tirar proveito dela, é necessário entender suas implementações
atuais e os processos de negócios da empresa para, só depois, definir como mover
suas aplicações, efetivamente, para um ambiente de computação em nuvem sem
comprometer o funcionamento do sistema e sua segurança (Limoncelli, 2014). Os
centros de dados tradicionais com recursos dedicados, em geral, costumam ter um
preço elevado e os custos de manutenção podem parecer mais seguros devido ao
controle que eles fornecem. Esses benefícios entram no processo de decisão
quando as organizações pensam em migrar seus sistemas para a nuvem. De um
ponto de vista técnico existem as seguintes considerações:


armazenamento: ter a infraestrutura dentro de um espaço controlado,
dá o total controle sobre os servidores e dados que a organização
possui; portanto, é possível saber exatamente em que dispositivo físico
os dados estão localizados e são processados;



segurança: ter todos os recursos computacionais em sua própria
estrutura dá à organização um senso de maior controle e segurança.
Algumas organizações podem ser mais flexíveis com a maneira pela
qual deseja tornar os dados seguros, outras precisam seguir normas e
regulamentações de onde e como mantê-los.



arquitetura: os sistemas, quando funcionando em infraestrutura
própria, permitem uma arquitetura mais flexível. Com o pleno controle
sobre infraestrutura, plataformas de aplicativos e recursos de
desenvolvimento, as aplicações podem ser personalizadas para
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melhor atender às necessidades do usuário, embora algumas vezes
com custos adicionais, devido à baixa utilização de equipamentos;


dependências de hardware: as dependências entre camadas de
arquitetura diferentes podem ser melhor controladas em sistemas
próprios, fazendo ajustes e correções necessários de forma mais fácil.

4.2 Provisionamento de recursos em nuvem
Em geral, todos os provedores de computação em nuvem disponibilizam um
portal para seus clientes fazerem toda configuração e alocação de recursos que
serão utilizados no modelo de pagamento por utilização. Porém os serviços de
hospedagem no modelo de computação em nuvem possuem requisitos complexos
de provisionamento, composição, configuração e implantação.
Nesse

portal

de

serviço,

provedores

visam

alocar

seus

recursos

computacionais para clientes de forma que o provisionamento seja dinâmico e
flexível para a utilização de suas aplicações, fazendo com que os referidos recursos
sejam virtualizados e compartilhados entre seus diversos clientes.
4.2.1 Provisionamento da camada de rede
Para a conexão de rede ao centro de dados atual da empresa, onde estão
localizados fisicamente os servidores de bancos de dados e o centro de dados em
nuvem, é adotada uma solução de conectividade privada via link lan to lan em fibra
ótica de 1 Gb/s de banda entre as duas localidades. Tal circuito é diretamente
conectado à rede do provedor em nuvem e à rede do centro de dados privado.
Diferentemente dos outros serviços, para essa conexão é cobrada uma tarifa
mensal pelo uso da porta no centro de dados em nuvem e pela conexão no seu
switch, além disso, também é cobrado um valor pelo tráfego de dados utilizado
durante o mês.
Para conexão desse link de dados e o ambiente em nuvem, optou-se por
criar uma nuvem privada virtual (VPC – Virtual Private Cloud) por ser uma rede
isolada, logicamente, dentro do provedor em nuvem. Tal facilidade permite a
utilização de qualquer endereçamento IP desejado para os serviços e servidores
instanciados na rede, além de trazer o benefício de poder definir o próprio espaço
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de rede e controlar como os recursos computacionais, nela alocados, serão
expostos à internet. Ao permitir que múltiplas redes lógicas coexistam em uma
infraestrutura física compartilhada, a virtualização de rede oferece flexibilidade e
facilidade no seu gerenciamento, combinando, assim, os recursos de hardware e
software disponíveis no provedor para implantar redes virtuais com diferentes
topologias. Na figura 15 há exemplos da criação de uma VPC no console de
gerenciamento.
Figura 15 - Criação de VPCs

Fonte: Elaborado pelo autor.

O contrato de uso do serviço em rede informa que os recursos são escaláveis
e redundantes, gerando, assim, um nível de disponibilidade elevado. Porém, uma
limitação é a quantidade de endereços IPs V4 disponíveis, em que o máximo de
endereços suportados em uma mesma sub-rede são 65.534 endereços (/16 em
notação CIDR). Também é possível habilitar em cada sub-rede a distribuição
automática de endereços IP pela plataforma, tornando, assim, o gerenciamento dos
endereços de cada rede mais simples e, enquanto, os recursos computacionais
alocados nessa rede tem o seu endereço de rede gerenciados de forma automática.
Em cada VPC, é possível criar diversas sub-redes para segmentar o tráfego
das aplicações. Nesse caso, algumas segmentações são criadas para isolar o
tráfego entre os tipos de aplicação e também os ambientes de produção,
desenvolvimento e homologação. A figura 16 ilustra a segmentação e o
gerenciamento da console de gerenciamento.
Figura 16 - Distribuição de subredes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outro ponto a ser mencionado é que cada dispositivo (servidor) adicionado à
essa rede pode ter inúmeras placas de rede, caso se queira agregar a utilização das
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interfaces para uma de maior largura de banda ou mesmo para segmentar o tráfego
de aplicações. Outra facilidade que se encontra na plataforma é a da criação de
ACL (Access Control List), na qual é possível limitar a conectividade entre as subredes criadas dentro de cada VPC. Além disso, pode-se controlar o acesso a
endereços públicos da internet dos servidores para cada sub-rede. A figura 17
exemplifica essa facilidade.
Figura 17 - Subnets e ACLS da rede em nuvem

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra limitação da rede privada virtual é a sua incompatibilidade com pacotes
de broadcast ou multicast, fazendo com que algumas aplicações tenham que
modificar a maneira pela qual se comunicam. Nesse caso específico, a aplicação de
CMS Liferay que controla toda a publicação do conteúdo web e a replicação entre
os servidores do portal se utiliza de pacotes multicast e devido a esta restrição, esse
parâmetro foi alterado na aplicação para que seja feita uma conexão direta entre os
servidores, fazendo assim a sincronização do conteúdo publicadas e sessões.
Com a criação desta VPC e realizada sua configuração de endereçamento, a
camada de rede já está preparada e com certa capacidade para que a alocação dos
servidores e demais recursos computacionais sejam feitos de forma que o ambiente
possa crescer. Outra vantagem percebida nesse estágio foi a facilidade encontrada
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em preparar uma rede segmentada para se criar um ambiente de testes exatamente
idêntico ao que será feito no ambiente produtivo, considerando as mesmas
capacidades de rede para testar o desempenho das aplicações. Tal vantagem não
era possível no ambiente privado da empresa, devido ao custo elevado na aquisição
de equipamentos para a criação desse ambiente.
4.2.2 Provisionamento de instâncias (IaaS)
O modelo para utilização dos recursos de computação foi o IaaS
(Infrastructure as a Service), pois a empresa entende que que assim há maior
autonomia para o acesso e customizações necessárias ao servidor virtualizado.
Nesse modelo, o provedor fornece uma máquina com a instalação apenas do
sistema operacional desejado na rede criada na etapa anterior. Dessa maneira, o
cliente contratante é responsável por efetuar toda a instalação de software e pelo
seu gerenciamento, de forma que o provedor fica apenas responsável por prover os
recursos computacionais e gerenciamento do sistema operacional. Os servidores
aqui alocados serão máquinas virtuais, todas fornecidas pelo provedor, apesar que
muitos provedores oferecem também a possibilidade de utilização de um servidor
físico completamente dedicado.
O provedor, neste caso, cobra por capacidade de processamento do servidor,
quantidade de armazenamento utilizada e quantidade de dados trafegados na rede.
Esses custos podem afetar o modo como a aplicação é arquitetada, pois manter as
informações localmente, ao invés de recuperá-las com a utilização da rede pode
gerar custos diferentes, dependendo do volume. Isso motiva as empresas que
querem utilizar recursos em nuvem a analisarem a arquitetura e o funcionamento da
aplicação antes de uma potencial migração (Limoncelli, 2014). Se as informações
forem

acessadas

frequentemente

pela

rede,

uma

solução

pode

ser

a

implementação de um serviço de armazenamento em cache local. No entanto, o
armazenamento local adicional também pode implicar em custos adicionais.
Esses detalhes de engenharia são importantes porque, dependendo da
maneira como a aplicação vai funcionar, é possível gerar uma conta grande no final
do mês, devido à alocação não otimizada dos recursos. Esses são pontos
importantes para trabalhar com as equipes de arquitetura, desenvolvimento e de
negócios, uma vez que o software e as escolhas operacionais têm custos que
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devem ser previamente analisados. Nesse caso, por se tratar de uma aplicação já
existente, na qual a camada de banco de dados ficará na infraestrutura privada da
empresa, existirá o custo apenas de tráfego da informação na rede entre as
camadas web de aplicação e também as informações lidas e gravadas no banco de
dados.
Para a alocação dos servidores, foi definido que todos serão alocados em
máquinas virtuais, por meio do particionamento de máquinas físicas para executar
um sistema operacional separado para cada partição. Os processos executados
nessa máquina virtual têm o mesmo comportamento dos executados em uma
máquina física, porém a capacidade de processamento paralelo entre os recursos,
como disco ou memória de outras máquinas virtuais executadas no mesmo servidor,
são compartilhados com outros clientes que as estejam utilizando.
O processamento de dados em máquinas virtuais pode fazer uso de
computação mais eficiente, pois as máquinas físicas têm uma capacidade de
processamento tão poderosa que algumas aplicações não precisam de todos esses
recursos em apenas uma máquina. Esse excesso na capacidade que não é utilizada
por um servidor é conhecida por capacidade encalhada, porque fica inutilizável. O
compartilhamento de processamento em diversas máquinas virtuais de menor porte
ajudam a reduzir a capacidade encalhada, fazendo com que os servidores virtuais
tenham o tamanho certo das suas necessidades.
4.2.3 Vantagens e desvantagens das máquinas virtuais
O provedor em nuvem, geralmente, oferece grande facilidade para se criar e
também para destruir máquinas virtuais. O tempo de espera para criação de uma
máquina virtual é muito baixo. Durante os testes efetuados, foram necessários em
torno de 5 minutos para que os servidores estivessem disponíveis para o acesso.
Alguns provedores informam que suas máquinas podem estar disponíveis em
menos de 1 minuto, após a solicitação.
Consequentemente, pode-se facilmente criar uma máquina virtual para uma
tarefa específica de processamento e excluí-la na sequência, após o término da
atividade. Essas máquinas são consideradas efêmeras, ou de curta duração, e têm
grande utilidade para escalar recursos computacionais de forma temporária para
sanar a necessidade de processamento ou utilização específica de alguma
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aplicação. Esta manobra é muito comum em ambientes em que se tem um
comportamento sazonal na utilização de recursos ou, ainda, em campanhas
específicas de vendas, publicidade ou épocas de maior atividade. Um exemplo
típico desta utilização é a Black Friday que acontece nos Estados Unidos. Grandes
sites de e-commerce criam centenas de máquinas efêmeras para o processamento
das compras neste período e, no término desse período, elas são completamente
destruídas.
Pelo fato desses servidores serem máquinas virtuais controladas por um
software hypervisor1, os seus sistemas de virtualização são programáveis. Uma API
(Application Programming Interface) pode ser utilizada para que se criem, apaguem
ou modifiquem os recursos das máquinas virtuais. O mesmo não pode ser feito com
máquinas físicas, que precisariam ser montadas e configuradas com muito trabalho
manual para aumentar ou reduzir seus recursos.
Alguns hypervisors ainda têm funcionalidades que permitem que uma
máquina virtual seja movida entre diferentes máquinas físicas. Isso permite que uma
máquina virtual seja movida para outro local quando a atual precisa ser atualizada
ou reparada ou, ainda, movida para um domínio de falha diferente antes de uma
interrupção para manutenção planejada com um tempo de indisponibilidade mínimo,
em alguns casos, durando em torno de 2 a 3 segundos.
Uma desvantagem na utilização de máquinas virtuais é identificada nos
momentos de alta utilização dos sistemas em geral. Supondo que uma máquina
física tenha uma CPU com quatro núcleos, onde quatro núcleos virtuais podem ser
alocados a uma máquina virtual e outros dois núcleos virtuais podem ser alocados
para outra máquina virtual. O hypervisor compartilhará os seis núcleos virtuais nos
quatro núcleos físicos. Pode haver momentos em que uma máquina virtual esteja
relativamente ociosa e não precisa de todos os quatro núcleos virtuais que foram
alocados. No entanto, se ambas as máquinas virtuais estiverem em execução e
exigirem todos os seis núcleos virtuais, cada uma receberá uma fração da atenção
da CPU, fazendo com que o processamento demandado seja executado de forma
mais lenta.

1

hypervisor é um sistema operacional que cria e roda máquinas virtuais (VMs). O computador no qual o hypervisor
roda uma ou mais VMs é chamado de máquina hospedeira (host), e cada VM é chamada de máquina convidada (guest). O
hypervisor se apresenta aos sistemas operacionais convidados como uma plataforma de virtualização e gerencia a execução
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dos sistemas operacionais convidados. Dessa forma, permite utilizar, ao mesmo tempo, diferentes sistemas operacionais no
mesmo computador.

As máquinas virtuais podem detectar essa contenção no uso de
processamento e monitorar o quanto de “subtração” da sua capacidade de
processamento tem sido feito. Em servidores Linux, esse comportamento é
identificado como steal time ou tempo roubado, que é o tempo de processamento
que faltou na máquina virtual devido à sua alocação para outra máquina virtual
vizinha.
Os provedores em nuvem na modalidade de IaaS, em geral, não garantem
quanto tempo de roubo de processamento pode existir e também não oferecem
mecanismos para controle.
A Netflix descobriu que a única maneira de lidar com esse problema é atuar
de forma reativa, se o tempo alto de roubo for detectado, a máquina virtual é
excluída e recriada novamente (Limoncelli, 2014). Com sorte, a máquina virtual
nova seria criada em uma máquina física menos utilizada. Essa é uma grande
desvantagem nesse modelo, pois em ambientes de nuvem pública onde não se tem
controle sobre o processamento em uma mesma máquina física, o sistema pode
sofrer impacto no processamento e não fornecer os níveis de resposta no tempo
desejado.
O mesmo pode acontecer para outros recursos dentro de um servidor físico
compartilhado de forma ilimitada. Por exemplo, se uma máquina virtual está
gerando uma quantidade enorme de tráfego de rede, as outras máquinas virtuais
podem sofrer com tal tráfego e ter um atraso na transmissão dos seus pacotes na
rede. Isso também pode acontecer com a utilização de disco. Em geral, se há
escassez de recursos como rede, disco, processamento ou memória tem-se a
nomenclatura definida como “contenção de recursos".
Em uma nuvem pública, uma prática dos provedores que atendem a muitos
clientes é a divisão de recursos entre múltiplos clientes de diferentes segmentos,
desde que a questão de sazonalidade na utilização não afete diretamente muitos
clientes. Alternativamente, o compartilhamento pode ser mais segmentado, como
inquilinos em um prédio com divisões bem definidas entre eles.
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4.2.4 Arquitetura dos serviços web
Neste estudo de caso, a arquitetura adotada para o portal é o serviço web em
três camadas: a camada de balanceamento de carga, a camada de servidor web e a
camada de serviço de dados, conforme figura 18. Todos os servidores web
dependem de um servidor de dados em comum. Neste caso”, o servidor é um banco
de dados Oracle.
As solicitações chegam ao portal web via internet e são direcionadas na
primeira etapa para um balanceador de carga, que seleciona uma das máquinas na
camada intermediária da aplicação web e transmite a solicitação para que seja
processada e respondida pelo servidor escolhido. O servidor web processa a
solicitação, respondendo a página web solicitada e, em alguns casos, onde se
solicita a informação, é possível que seja feita também uma consulta ao banco de
dados para popular as informações da página. A resposta é gerada pelo servidor
web e enviada novamente ao cliente requisitante através do balanceador de carga.
Figura 18 - Arquitetura com balanceador de carga

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Um balanceador de carga funciona recebendo solicitações de diversos
usuários e direcionando as solicitações para um dos diferentes servidores
replicados, de tal forma que todos possam atender aos mesmos URLs e gerar os
mesmos dados. O algoritmo de distribuição de carga utilizada, neste caso de teste,
será o “Round Robin”, para que as requisições recebidas de diferentes clientes
sejam distribuídas de forma dividida, repetidamente. Por exemplo, se houver três
servidores (A,B e C) para atender a camada de servidores web, a distribuição seria
algo como: A-B-C-A-B-C. Máquinas que não estiverem respondendo às requisições
são ignoradas e as solicitações são direcionadas para outras.
O serviço web de três camadas, com a distribuição de carga utilizando um
balanceador tem muitas vantagens sobre o servidor web único: é mais expansível e
réplicas podem ser adicionadas a qualquer momento. Se cada réplica pode
processar 500 consultas por segundo, elas podem continuar a ser adicionadas até
que a capacidade total requerida seja alcançada. Tal facilidade para se escalar o
ambiente é interessante, pois em momentos de maior utilização dos sistemas, será
possível adicionar o número de servidores desejado, de forma a atender
satisfatoriamente os clientes do portal web.
4.2.5 Arquitetura dos servidores web
Toda a alocação dos servidores é feita no provedor de computação em
nuvem, por meio do painel de controle, de onde se pode escolher a capacidade da
máquina que se quer utilizar. Isso é feito a partir de um catálogo disponível com
diversas versões de sistemas operacionais e capacidades de CPU, memória e disco
e também a sua localização dentro das regiões e zonas de disponibilidade
oferecidas pelo provedor.
Nesse caso, todo o licenciamento do sistema operacional é fornecido pelo
provedor em nuvem quando o sistema for proprietário. Também existem opções de
sistemas operacionais gratuitos, que podem ser utilizados de diferentes versões e
tamanhos de servidores.
A figura 19 ilustra o nome das máquinas instanciadas identificadas no
provedor, tipo da instância que revela a capacidade computacional, e o estado atual
de funcionamento e saúde do servidor.
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Figura 19 - Servidores criados

Fonte: Elaborado pelo autor.

O provedor de serviços, frequentemente, faz a checagem na saúde da
máquina quanto às respostas de processamento, rede e disco, para informar
potenciais problemas com as instâncias. Em caso de falha, o cliente pode receber
alertas informando que aquele determinado servidor ou recurso pode estar
indisponível ou com sua capacidade degradada.
Através desta console de administração, é possível reduzir ou aumentar a
capacidade computacional daquele recurso de forma muito fácil, lembrando que o
pagamento é baseado no tempo de utilização da máquina com uma capacidade
específica.
Depois das máquinas estarem alocadas, é possível configurar toda a
conectividade com a rede já previamente estabelecida e definir os endereços de
cada servidor, bem como as regras de acesso entre as redes.
Todo o funcionamento do servidor instanciado na nuvem, no modelo IaaS, é
idêntico a um servidor que funciona em um ambiente dedicado, onde todos os
privilégios de acessos administrativos ficam a cargo do cliente. Com isto, é possível
fazer qualquer parametrização ou configuração desejada no sistema operacional.
Depois desse passo, é instalado o gerenciador para o conteúdo web liferay que fará
todo o registro dos usuários que acessarão o portal, e também do conteúdo que
será publicado e disponibilizado.
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5 COLETA DE DADOS
Neste capítulo, são apresentados todos os dados coletados dos dois
ambientes e a comparação entre eles. Os testes de desempenho têm como
finalidade verificar os tempos de resposta do sistema em condições normais de uso,
onde o foco é obter informações relevantes da utilização sobre as principais
funções.
O teste foi realizado em um período de 7 dias (de segunda à domingo) na
segunda semana do mês de maio (dias 08 a 14 de 2017) para o ambiente privado e,
na segunda semana do mês de junho (dias 12 a 18 de 2017), para o ambiente em
nuvem.
Para efetuar a coleta dos dados, foi criada uma máquina virtual adicional
alocada na mesma VPC da rede do centro de dados em nuvem. Com isso, foi
possível comparar os tempos de resposta dos ambientes baseados em uma rede
local, com tempo de latência entre o servidor do portal e a máquina que coleta as
informações inferior a 1milisegundo, conforme ilustra a figura 20.
Figura 20 - Ambiente portal - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para efetuar as coletas de dados, tanto no ambiente privado quanto no virtual, as
seguintes ferramentas foram utilizadas:
Apache JMeter: para aferir a capacidade e a disponibilidade em
determinados casos extremos, ou apenas para verificar o tempo de resposta
de uma determinada funcionalidade da aplicação, se faz necessária a
utilização de ferramentas que permitam a simulação do uso. Para o cenário
deste estudo de caso, esta ferramenta foi utilizada devido à sua versatilidade
e facilidade de uso. A ferramenta foi escolhida por ser gratuita e está
disponível para utilização na internet. Ao final dos testes, os principais itens
mensurados são demonstrados na figura 21 e, ainda, apresentadas as
seguintes métricas:
“Label” - Rótulo do elemento de requisição de serviço adicionado ao plano de
testes, neste caso para a requisição HTTP;
“Samples” - Quantidade de amostras, isto é, pedidos de requisição HTTP que
foram solicitadas para um determinado plano de testes;
“Average” - Tempo médio, em milissegundos, de resposta para determinado
pedido de requisição HTTP;
“Min” - Tempo mínimo, em milissegundos, de resposta para um determinado
pedido de requisição HTTP;
“Max” - Tempo máximo, em milissegundos, de resposta para um determinado
pedido de requisição HTTP;
“Std. Dev” - O desvio padrão apresenta os casos em que determinadas
amostras se distanciam do comportamento médio das demais amostras em
razão do tempo de resposta. Quanto menor, este valor mais consistente é o
padrão de tempo das amostras coletadas;
“Error %” - Porcentagem de erros nas amostra executadas;
“Throughput” - É a medida da quantidade de requisições por unidade de
tempo;
“Received KB/sec” e “Sent KB/sec”- Medida do volume de dados recebidos e
enviados em kilobytes por segundo.
“Avg. Bytes” - Tamanho médio das respostas das amostras em bytes.
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Figura 21 - Relatório resumo Jmeter

Fonte: Elaborado pelo autor.

AppDynamics: é uma aplicação de Application Performance Monitor - APM
que tem por finalidade analisar o desempenho e o nível de disponibilidade de
sistemas e aplicações funcionado em computação no modelo tradicional ou
em nuvem. Esta aplicação funciona como serviço e paga por cada agente
instalado em cada máquina. A ferramenta também faz a coleta de várias
métricas de desempenho (como o tempo de resposta) do portal e utiliza
essas métricas para medir a saúde do aplicativo (por exemplo, identificar
problemas de desempenho potenciais usando abordagens de mineração). A
maioria das métricas extraídas pelas ferramentas APM também são usadas
na pesquisa de detecção de regressão de desempenho e ajuda analistas e
desenvolvedores

a entenderem onde estão os maiores tempo de

processamento e possíveis gargalos das aplicações.
Minitab: é um programa de computador voltado para fins estatísticos. É
muito utilizado nas universidades em cursos introdutórios de estatística.
Também é utilizado em empresas em um nível mais avançado de utilização,
tendo funções mais específicas voltadas para gerenciamento e qualidade.
O Minitab oferece ferramentas de controle da qualidade e, nesse estudo de
caso, também é utilizado para fazer os cálculos e analisar a normalidade dos
dados, por meio da aplicação do teste estatístico de Anderson Darling.
Todos os dados coletados pela ferramenta Jmeter são tabulados e inseridos
no minitab, em formato de tabelas, para fazer toda a comparação. Em média
foram analisadas 750 aferições diárias durante o horário das 07h30 às 20h,
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quando se observam os maiores tráfegos e volumes de

utilização dos

sistemas.
Nas próximas sessões, toda a coleta será analisada, estruturada e
comparada para validar o desempenho e a regularidade das respostas dos
ambientes.
5.1 Tempos de carregamento
Para testar o desempenho do portal, os parâmetros observados se
constituíram na validação da resposta de sucesso. Isso significa que o servidor
respondeu com o código HTTP 200 em todas as requisições, mostrando, assim, o
sucesso do processamento e o devido tempo de resposta. As métricas foram
avaliadas com um usuário virtual fazendo a coleta a cada minuto, para a simulação
da página principal do portal. A figura 22 mostra a configuração e método de
conexão utilizado para mensurar as respostas.
Figura 22 - Configuração das requisições Jmeter

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nesses parâmetros foi criado o cenário para ser executado
usando a ferramenta Jmeter. A figura 23 ilustra a requisição e o acompanhamento
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da resposta de cada requisição dos componentes da página web. O estado de
resposta com sucesso é representado pelo ícone verde ao lado esquerdo e indicado
pela seta vermelha.
Figura 23 - Estados das respostas Jmeter

Fonte: Captura de tela da ferramenta Jmeter.

Com base nessa captura, a coleta dos dados é feita a cada minuto e inserida
em um arquivo de controle. Toda a execução e coleta dos dados é feita através da
linha de comandos do sistema operacional que controla as chamadas ao portal web
de acordo com o configurado na interface gráfica da ferramenta Jmeter. A figura 24
mostra o exemplo de uma série de coletas executadas e o estado de sucesso ou
falha.
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Figura 24 - Coletas executadas pelo Jmeter

Fonte: Captura de tela da ferramenta Jmeter.

Após o término dos testes, a interface gráfica da ferramenta é novamente
utilizada para consolidar os resultados e, assim, exportar os dados coletados para
outras ferramentas, que vão realizar as análises gráficas e os testes estatísticos na
amostras, separando cada dia da semana em cada um dos ambientes.
Os dados extraídos são importados na ferramenta Minitab e são comparados
em cada dia da semana, entre os dois ambientes. Em paralelo, os dados de
utilização dos servidores são extraídos da ferramenta AppDynamics para a geração
dos gráficos de CPU subtraída desses servidores, para realizar a comparação dos
valores que se deseja analisar ao longo da próxima sessão.
5.2 Dados estruturados
As coletas foram estruturadas pelos dias da semana, os tempos de resposta
do ambiente privado representados pela sigla PVT e do ambiente em nuvem
representado pela sigla CMS comparados. Como no ambiente privado não existe
compartilhamento de processamento entre os servidores, a métrica de CPU
subtraída dos sistemas não é exibida. Entretanto, no ambiente em nuvem, esta
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métrica é representada pelo percentual do total de processamento subtraído (em
porcentagem) do servidor em nuvem.
Segunda-feira:
pode-se observar que o tempo médio de resposta do site, na segunda-feira,
foi de 2293 milissegundos ao longo do dia, tendo o seu valor mínimo respondido em
2233 milissegundos e o máximo em 2352 milissegundos. Essa variação teve seu
valor entre máximo e mínimo de 120 milissegundos de resposta do ambiente
privado. A figura 25 mostra os principais dados sobre esta coleta.
Figura 25 - Relatório resumo para ambiente privado - segunda-feira

Relatório Resumo para PVT_SEG
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,51
0,199

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2292,9
19,5
379,4
0,143259
-0,000412
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2233,2
2279,7
2292,1
2305,9
2353,5

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2240

2260

2280

2300

2320

2340

2291,5

2294,3

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2290,7

2293,7

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
18,5

20,5

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2291

2292

2293

2294

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme os dados mostrados de normalidade de Anderson Darling,
podemos observar que o valor de “p” é superior a 0,05, o que comprova que a
amostra corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a
confiabilidade do tempo de resposta das requisições. A figura 26 mostra a
distribuição do tempo médio de resposta ao longo dos horários de coleta de dados,
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onde se verifica que, apesar do menor volume de acesso total neste horário, os
tempos de resposta ficam muito próximos da média.
Figura 26 - Tempo médio de resposta segunda-feira - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o ambiente em nuvem, pode-se observar um comportamento similar
onde a média dos tempos de resposta do portal ficou em 2279 milissegundos.
Porém, embora os tempos médios tenham ficado muito parecidos, no caso da coleta
do ambiente em nuvem não foi possível afirmar que os dados partem de uma
distribuição normal, pois após a análise de Anderson Darling, o valor de “p” ficou
inferior a 0,005. Além disso, o desvio padrão observado neste ambiente é
aproximadamente 10 vezes maior do que o observado em ambiente privado,
conforme demonstrado na figura 27.
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Figura 27 - Tempo médio de resposta segunda-feira - CMS

Relatório Resumo para CMS_SEG
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

54,69
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2278,8
129,0
16650,8
3,2338
14,5968
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2022,4
2214,3
2241,3
2304,6
3121,8

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2000

2200

2400

2600

2800

2269,6

3000

2288,0

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2236,7

2247,0

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
122,8

135,9

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2240

2250

2260

2270

2280

2290

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 27, permite verificar que se trata de uma distribuição fortemente
assimétrica, dado o deslocamento da curva para a esquerda. Porém, pode-se
observar grande concentração de valores entre os 2200 milissegundos e 2400
milissegundos.
Ao se analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente, é
possível observar que houve uma variação maior no tempo médio de resposta entre
os períodos, conforme analisados na figura 28.

77

Figura 28 - Comparativo tempo médio de resposta segunda-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 28, observa-se que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação no ambiente em nuvem. Nota-se, ainda, que a soma da
CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores apresentados ao
lado direito do gráfico, teve seu valor de pico em 1,6%. Porém a subtração não
pareceu comprometer os tempos de resposta do portal, pois às 13h, durante o maior
valor de subtração, o tempo de resposta do portal estava em torno de 2200
milissegundos, valor muito próximo da mínima registrada no dia.
Os recursos computacionais tiveram baixa utilização. O uso de CPU chegou
à casa dos 60% de utilização, exibido na figura 29, não ocasionando, assim,
maiores latências devido ao alto nível de processamento.
Figura 29 - Utilização de recursos servidor - segunda-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Terça-feira:
na análise dos comportamentos da terça-feira, como se observa na figura 30,
o tempo médio de resposta do site foi de 2265 milissegundos ao longo do dia, tendo
o seu valor mínimo respondido em 2197 milissegundos e o máximo em 2321
milissegundos. Esta variação teve seu valor entre máximo e mínimo de
125 milissegundos de resposta do ambiente privado.
Figura 30 - Relatório resumo para ambiente privado - terça-feira

Relatório Resumo para PVT_TER
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,35
0,484

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2265,0
19,5
381,8
-0,104143
-0,049981
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2196,9
2252,1
2264,9
2278,4
2321,9

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2200

2220

2240

2260

2280

2300

2320

2263,6

2266,4

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2263,0

2266,8

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
18,6

20,6

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2263

2264

2265

2266

2267

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados de normalidade de Anderson Darling mostram um valor de “p” de
0,484, ou seja, superior a 0,05. Portanto, pode-se afirmar que a

amostra

corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a confiabilidade do
tempo de resposta das requisições. A figura 31 mostra a distribuição do tempo
médio de resposta em que se verifica valores muito próximos ao longo de todo o
dia.
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Figura 31 - Tempo médio de resposta terça-feira - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o ambiente em nuvem, pode-se observar um comportamento similar em
que a média dos tempos de resposta do portal ficaram em 2256 milissegundos e o
tempo médio ficou inferior ao do mesmo período, comparado com o ambiente
privado. Porém, da mesma maneira que no dia anterior, não foi possível afirmar que
os dados partem de uma distribuição normal, pois após a análise de Anderson
Darling, o valor de “p” ficou inferior a 0,005 conforme figura 32.
Outro ponto a se notar é que o desvio padrão do ambiente em nuvem
também foi, aproximadamente, 5 vezes maior do que no ambiente privado. Embora
este valor seja menor do que o apresentando na segunda-feira, tal variação ainda é
muito significativa para uma aplicação em que se espera obter tempos de respostas
constantes.
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Figura 32 - Tempo médio de resposta terça-feira - CMS

Relatório Resumo para CMS_TER
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

120,40
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2256,6
104,0
10817,5
11,367
188,914
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2090,1
2221,1
2238,4
2257,6
4242,7

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2100

2400

2700

3000

3300

3600

3900

4200

2249,2

2264,1

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2236,1

2240,8

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
99,0

109,5

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2240

2250

2260

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 32, permite verificar que se trata de uma distribuição fortemente
assimétrica, dado o deslocamento da curva para a esquerda. Porém, observa-se
grande concentração de valores entre os 2200 milissegundos, bem superiores à
amostra retirada do dia anterior.
Ao se analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente,
constatou-se que houve uma variação maior no tempo médio de resposta entre os
períodos analisados na figura 33.
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Figura 33 - Comparativo tempo médio de resposta terça-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 33, observa-se que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação, novamente, no ambiente em nuvem. Nota-se, ainda,
que a soma da CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores
apresentados ao lado direito do gráfico, teve seu valor de pico em 1,5%. Porém, tal
subtração também não pareceu comprometer os temos de resposta do portal, pois
foram identificados períodos com o mesmo tempo de resposta ao logo do dia sem
nenhum registro de subtração da CPU utilizada.
Os recursos computacionais tiveram baixa utilização, onde o uso de CPU
chegou ao pico de 60%, exibido na figura 34, não ocasionando, assim, maiores
latências devido ao alto nível de processamento.
Figura 34 - Utilização de recursos servidor - terça-feira – CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quarta-feira:
Na análise dos comportamentos da quarta-feira, como se observa na
figura 35, o tempo médio de resposta do site foi de 2218 milissegundos ao longo do
dia, tendo o seu valor mínimo respondido em 2167 milissegundos e o máximo em
2277 milissegundos. Essa variação teve seu valor entre máximo e mínimo de 111
milissegundos de resposta do ambiente privado.
Figura 35 - Relatório resumo para ambiente privado - quarta-feira

Relatório Resumo para PVT_QUA
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,51
0,202

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2218,2
17,4
303,6
-0,011451
-0,289954
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2166,7
2206,2
2218,2
2229,9
2277,3

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2180

2200

2220

2240

2260

2217,0

2219,5

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2216,7

2219,7

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
16,6

18,4

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2217,0

2217,5

2218,0

2218,5

2219,0

2219,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados de normalidade de Anderson Darling mostram o que o valor de “p”
é de 0,202, ou seja, superior a 0,05. Portanto, pode-se afirmar que a amostra
corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a confiabilidade do
tempo de resposta das requisições. A figura 36 mostra a distribuição do tempo
médio de resposta em que se verifica que os valores ficam muito próximos da média
ao longo de todo o dia, tendo sutil elevação por volta das 11h e entre às 17h e 18h.
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Figura 36 - Tempo médio de resposta quarta-feira - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já no ambiente em nuvem, pode-se observar que, nesse dia, a média dos
tempos de resposta do portal ficaram em 2286 milissegundos, tempo médio superior
ao mesmo período, comparado com o ambiente privado. Porém, da mesma maneira
que no dia anterior, não foi possível afirmar que os dados partem de uma
distribuição normal pois após a análise de Anderson Darling, o valor de “p” ficou
inferior a 0,005, conforme figura 37.
Outro ponto a se notar é que o desvio padrão do ambiente em nuvem
também foi, aproximadamente, 4 vezes maior do que no ambiente privado.
Observa-se que o desvio padrão apresenta tendência de queda ao longo desses
dias. Durante o dia também foi identificada uma variação muito significativa nos
tempos de respostas que deveriam ser praticamente constantes.
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Figura 37 - Tempo médio de resposta quarta-feira - CMS

Relatório Resumo para CMS_QUA
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

99,87
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2285,8
88,8
7892,1
6,4594
69,6001
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2072,0
2255,0
2269,3
2288,7
3558,7

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2250

2500

2750

3000

3250

3500

2279,5

2292,2

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2267,0

2272,0

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
84,6

93,6

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2270

2275

2280

2285

2290

2295

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 37, permite verificar que se trata de uma distribuição fortemente
assimétrica, dado o deslocamento da curva para a esquerda. Observa-se grande
concentração de valores entre os 2250 milissegundos, bem superiores a amostra
retirada do dia anterior.
Ao se analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente,
constatou-se que houve uma variação menor no tempo médio de resposta entre os
períodos analisados na figura 38.
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Figura 38 - Comparativo tempo médio de resposta quarta-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 38, observa-se que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação novamente no ambiente em nuvem. Nota-se ainda que,
a soma da CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores
apresentados ao lado direito do gráfico, teve seu valor de pico em 1,5%. Porém, tal
subtração também não pareceu comprometer os tempos do portal, pois foram
identificados períodos com o mesmo tempo ao logo do dia e sem nenhum registro
de subtração da CPU utilizada.
Os recursos computacionais tiveram baixa utilização, nota-se que o uso de
CPU não chegou a casa dos 40% de utilização, conforme na figura 39, não
ocasionando, assim, maiores latências devido ao alto nível de processamento.
Figura 39 - Utilização de recursos servidor quarta-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quinta-feira:
na análise dos comportamentos da quinta-feira, como se observa na figura
40, o tempo médio de resposta do site foi de 2211 milissegundos ao longo do dia,
tendo o seu valor mínimo respondido em 2114 milissegundos e o máximo em 2272
milissegundos. Essa variação foi mais elevada no dia e teve seu valor entre máximo
e mínimo de 128 milissegundos de resposta do ambiente privado.
Figura 40 - Relatório resumo para ambiente privado - quinta-feira

Relatório Resumo para PVT_QUI
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,15
0,968

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2211,3
17,6
310,1
-0,015969
0,209539
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2144,8
2199,4
2210,8
2223,1
2272,6

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2160

2180

2200

2220

2240

2210,1

2260

2212,6

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2209,6

2212,8

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
16,8

18,5

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2210

2211

2212

2213

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados de normalidade de Anderson Darling mostram que o valor de “p” é
0,968, ou seja, superior a 0,05. Portanto, pode-se afirmar que a

amostra

corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a confiabilidade do
tempo de resposta das requisições. A figura 41 mostra a distribuição do tempo
médio de resposta onde se verifica que o desempenho do ambiente teve resposta
muito próxima da média ao longo de todo o dia, tendo sutil elevação por volta das
16h.
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Figura 41 - Tempo médio de resposta quinta-feira - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já no ambiente em nuvem, pode-se observar que, nesse dia, a média dos
tempos de resposta do portal ficaram em 2263 milissegundos, tempo médio superior
ao mesmo período, comparado com o ambiente privado. Porém, da mesma maneira
que nos dias anteriores, não foi possível afirmar que os dados partem de uma
distribuição normal, pois após a análise de Anderson Darling, o valor de “p” ficou
inferior a 0,005, conforme figura 42.
Outro ponto a se notar é que o desvio padrão do ambiente em nuvem
também foi, aproximadamente, 5 vezes maior do que no ambiente privado e as
quedas na diferença do desvio padrão apresentadas nos dias anteriores nesta
amostra voltam a ter valores mais elevados e, mais uma vez, há variação
significativa ao longo das coletas durante o dia.
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Figura 42 - Tempo médio de resposta quinta-feira - CMS

Relatório Resumo para CMS_QUI
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

130,20
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2263,4
98,0
9612,0
9,033
110,071
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2198,0
2229,7
2245,1
2264,6
3717,5

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2250

2500

2750

3000

3250

2256,4

3500

2270,4

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2242,3

2247,9

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
93,3

103,3

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2245

2250

2255

2260

2265

2270

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 42, permite verificar que se trata, novamente, de uma distribuição
fortemente assimétrica, dado o deslocamento da curva para a esquerda. Observase grande concentração de valores entre os 2250 milissegundos, representando
similaridade com os dados levantados no dia anterior.
Ao se analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente,
constatou-se que houve uma variação maior no tempo médio de resposta entre os
períodos analisados na figura 43.
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Figura 43 - Comparativo tempo médio de resposta quinta-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se observar na figura 43 que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação novamente no ambiente em nuvem. Nota-se ainda, que
a soma da CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores
apresentados ao lado direito do gráfico, teve seu valor de pico novamente em 1,5%,
valor máximo encontrado ao logo das coletas nos dias anteriores. Mais uma vez,
esta subtração não pareceu comprometer os tempos de resposta do portal ao longo
do dia, pois maiores tempos de resposta foram registrados no intervalo entre 07h e
11h, sem nenhum registro de subtração de CPU.
Os recursos computacionais tiveram baixa utilização, onde o uso de CPU não
chegou à casa dos 40% de utilização, exibido na figura 44, não ocasionando, assim,
maiores latências devido ao alto nível de processamento.
Figura 44 - Utilização de recursos quinta-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Sexta-feira:
na análise dos comportamentos da sexta-feira, como se observa na figura 45,
o tempo médio de resposta do site foi de 2207 milissegundos ao longo do dia, tendo
o seu valor mínimo respondido em 2135 milissegundos e o máximo em 2265
milissegundos. Nesse dia, essa variação sofreu pequena elevação, quando
comparada ao dia anterior e ficou em 130 milissegundos.
Figura 45 - Relatório resumo para ambiente privado - sexta-feira

Relatório Resumo para PVT_SEX
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,24
0,781

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2207,0
21,0
440,5
-0,0126155
-0,0798333
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2135,7
2191,7
2207,4
2220,7
2265,8

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2140

2160

2180

2200

2220

2240

2205,5

2260

2208,5

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2205,6

2209,7

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
20,0

22,1

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2205

2206

2207

2208

2209

2210

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados de normalidade de Anderson Darling mostram que o valor de “p” é
de 0,781, ou seja, superior a 0,05. Portanto, pode-se afirmar que a

amostra

corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a confiabilidade do
tempo de resposta das requisições. A figura 46 mostra a distribuição do tempo
médio de resposta onde se verifica valores muito próximos ao longo de todo o dia.
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Figura 46 - Tempo médio de resposta sexta-feira - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já no ambiente em nuvem, pode-se observar que, nesse dia, a média dos
tempos de resposta do portal ficaram em 2284 milissegundos, tempo médio superior
ao mesmo período, comparado com o ambiente privado. Porém, da mesma maneira
que nos dias anteriores, não foi possível afirmar que os dados partem de uma
distribuição normal, pois, após a análise de Anderson Darling, o valor de P ficou
inferior a 0,005 conforme figura 47.
Nesse dia, o desvio padrão do ambiente em nuvem também teve ligeira
queda e foi, aproximadamente, 4 vezes maior do que no ambiente privado.
Novamente há variação significativa ao longo das coletas durante o dia.
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Figura 47 - Tempo médio de resposta sexta-feira - CMS

Relatório Resumo para CMS_SEX
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

63,90
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2284,2
87,1
7592,3
3,7665
20,4812
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2199,8
2234,8
2254,0
2305,5
3026,4

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

2277,9

2290,4

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2250,8

2259,8

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
82,9

91,8

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2250

2260

2270

2280

2290

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 47, permite verificar que se trata, novamente, de uma distribuição
fortemente assimétrica, dado o deslocamento da curva para a esquerda. Observase grande concentração de valores entre os 2150 milissegundos, representando
queda de aproximadamente 100 milissegundos com os dados levantados no dia
anterior.
Ao se analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente,
constatou-se uma variação maior no tempo médio de resposta, com valor mais
elevado, principalmente, no período da manhã conforme ilustrados na figura 48.
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Figura 48 - Comparativo tempo médio de resposta sexta-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 48, observa-se que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação, novamente, no ambiente em nuvem. Nota-se ainda que
a soma da CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores
apresentados ao lado direito do gráfico, teve seu valor de pico um pouco maior, na
casa de 1,8%, superando o valor máximo encontrado ao logo das coletas nos dias
anteriores. Novamente esta subtração não pareceu comprometer os tempos de
resposta do portal ao longo do dia, pois maiores tempos de resposta foram
registrados nos períodos onde não se obteve nenhum registro de subtração de
CPU.
Os recursos computacionais tiveram baixa utilização, onde o uso de CPU
nesse dia teve registro de maior processamento chegando a casa dos 70% de
utilização, exibido na figura 49. Mas, mesmo assim, sem registrar o topo de
processamento e trazer qualquer tipo de contenção ao processamento.
Figura 49 - Utilização de recursos sexta-feira - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Sábado:
na análise dos comportamentos do sábado, como se observa na figura 50, o
tempo médio de resposta do portal web foi de 2205 milissegundos ao longo do dia,
tendo o seu valor mínimo respondido em 2167 milissegundos e o máximo em 2254
milissegundos. Nesse dia, a variação sofreu queda, quando comparada ao dia
anterior e ficou em 88 milissegundos.
Figura 50 - Relatório resumo para ambiente privado - sábado

Relatório Resumo para PVT_SAB
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,16
0,947

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2205,5
13,4
179,5
0,0205964
0,0656479
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2167,1
2196,1
2205,2
2214,6
2254,6

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2175

2190

2205

2220

2235

2250

2204,5

2206,4

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2203,9

2206,6

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
12,8

14,1

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2204,0

2204,5

2205,0

2205,5

2206,0

2206,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados de normalidade de Anderson Darling mostram que o valor de “p” é
0,947, ou seja, superior a 0,05 e com isto, se pode afirmar que a

amostra

corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a confiabilidade do
tempo de resposta das requisições. A figura 51 mostra a distribuição do tempo
médio de resposta onde se verifica que os tempos de resposta ficam muito próximos
ao longo de todo o dia, com ligeira elevação entre 09h às 11h.
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Figura 51 - Tempo médio de resposta sábado - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já no ambiente em nuvem, pode-se observar que nesse dia a média dos
tempos de resposta do portal ficaram em 2219 milissegundos, tempo médio
ligeiramente superior

ao mesmo período, comparado com o ambiente privado.

Porém, da mesma maneira que nos dias anteriores, não foi possível afirmar que os
dados partem de uma distribuição normal, pois após a análise de Anderson Darling,
o valor de “p” ficou inferior a 0,005, conforme se observa na figura 52.
Nesse dia, o desvio padrão do ambiente em nuvem também teve queda e foi,
aproximadamente, 2 vezes maior do que no ambiente privado, menor valor
encontrado na série até o momento. Novamente, há variação significativa ao longo
das coletas durante o dia.
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Figura 52 - Tempo médio de resposta sábado - CMS

Relatório Resumo para CMS_SAB
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

47,58
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2219,8
26,4
695,7
3,1421
15,1465
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2187,0
2204,4
2213,6
2225,3
2439,3

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2200

2240

2280

2320

2360

2400

2440

2217,9

2221,7

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2212,1

2215,1

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
25,1

27,8

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2212

2214

2216

2218

2220

2222

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 52, permite verificar que se trata, novamente, de uma distribuição
fortemente assimétrica, dado o deslocamento da curva para a esquerda. Observase grande concentração de valores entre os 2210 milissegundos, representando
queda de aproximadamente 70 milissegundos com os dados levantados no dia
anterior.
Ao analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente, constatase uma sutil variação registrada ao longo do dia, conforme ilustrados na figura 53.
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Figura 53 - Comparativo tempo médio de resposta sábado - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 53, observa-se que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação novamente no ambiente em nuvem. Nota-se, ainda, que
a soma da CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores
apresentados ao lado direito do gráfico, teve seu pico em 0,22%, o menor valor
encontrado ao longo da série quando comparado as coletas anteriores. Novamente,
essa subtração não pareceu comprometer os tempos de resposta do portal ao longo
do dia, pois os maiores tempos de resposta foram registrados nos períodos em que
não se obteve nenhum registro de subtração de CPU, entre as 18h e 19h.
Os recursos computacionais tiveram a menor utilização no dia, conforme
mostra a figura 54, comparando-os aos demais dias de coleta, em que o pico de
processamento foi de 10% de utilização.
Figura 54 - Utilização de recursos sábado - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Domingo:
Na análise dos comportamentos do domingo, como se observa na figura 55,
o tempo médio de resposta do site foi de 2202 milissegundos ao longo do dia, tendo
o seu valor mínimo respondido em 2161 milissegundos e o máximo em 2250
milissegundos. Essa variação foi idêntica à do dia anterior de 88 milissegundos. A
figura 55 mostra os principais dados sobre essa coleta.
Figura 55 - Relatório resumo para ambiente privado - domingo

Relatório Resumo para PVT_DOM
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

0,24
0,782

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2202,2
13,1
171,2
0,118266
0,137056
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2161,9
2193,5
2202,6
2211,0
2250,3

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2160

2175

2190

2205

2220

2235

2250

2201,3

2203,2

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2200,8

2203,5

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
12,5

13,8

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2201,0

2201,5

2202,0

2202,5

2203,0

2203,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados de normalidade de Anderson Darling mostram que o valor de “p” é
0,782 ou seja, superior a 0,05. Portanto, se pode afirmar que a

amostra

corresponde a uma distribuição normal de valores, garantindo a confiabilidade do
tempo de resposta das requisições. A figura 56 mostra a distribuição do tempo
médio de resposta onde não se nota grande variação nos valores.

99

Figura 56 - Tempo médio de resposta domingo - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já no ambiente em nuvem, pode-se observar que, nesse dia, a média dos
tempos de resposta do portal ficaram em 2219 milissegundos, tempo médio
ligeiramente superior

ao mesmo período, comparado com o ambiente privado.

Porém, da mesma maneira que nos dias anteriores, não foi possível afirmar que os
dados partem de uma distribuição normal pois, após a análise de Anderson Darling,
o valor de “p” ficou inferior a 0,005 conforme figura 57.
Nesse dia, o desvio padrão do ambiente em nuvem também teve queda e foi,
aproximadamente, 2 vezes maior do que no ambiente privado, menor valor
encontrado na série até o momento. Novamente, há variação significativa ao longo
das coletas durante o dia.
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Figura 57 - Tempo médio de resposta domingo - CMS

Relatório Resumo para CMS_DOM
Teste de normalidade de Anderson-Darling
A-Quadrado
Valor-p

50,37
<0,005

Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2217,1
27,4
748,2
1,6032
14,4783
752

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2002,5
2202,3
2210,7
2222,8
2434,7

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2000

2080

2160

2240

2320

2215,2

2400

2219,1

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2209,4

2211,9

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
26,0

28,8

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2210

2212

2214

2216

2218

2220

Fonte: Elaborado pelo autor.

O histograma com os tempos de resposta do ambiente em nuvem dispostos
na figura 58, permite verificar que se trata de uma distribuição agora mais simétrica,
pela primeira vez ao longo de toda a semana. Observa-se grande concentração de
valores entre os 2220 milissegundos, ficando em um nível estável quando
comparado ao dia anterior.
Ao se analisar os dados sobre a subtração de CPU desse ambiente, não se
constatou nenhum tipo de subtração de recursos do servidor no dia. Todas as
coletas registradas tiveram o valor zerado no percentual de subtração de CPU,
conforme figura 58.
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Figura 58 - Comparativo tempo médio de resposta domingo - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 58, observa-se que a média dos tempos de resposta do portal
representados pelas barras azuis, com o indicador de tempo do lado esquerdo do
gráfico, teve maior variação, novamente, no ambiente em nuvem. Nota-se, ainda,
que a soma da CPU subtraída representada pela linha laranja, com seus valores
apresentados ao lado direito do gráfico, teve seu valor zerado ao longo de todo o
dia. Novamente, os maiores tempos de resposta foram registrados nos períodos em
que onde não se obteve nenhum registro de subtração de CPU entre 17h e 19h.
Os recursos computacionais tiveram novamente baixa utilização, comparado
aos demais dias de coletas. O pico de processamento foi de 10% de utilização,
assim como no dia anterior ilustrado na figura 59.
Figura 59 - Utilização de recursos domingo - CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.3 Comparação dos Valores
Após a coleta dos dados de forma individual, ao longo dos dias, avalia-se
que os tempos médios de cada dia sofreram variações significativas, tanto no
ambiente privado quanto no ambiente em nuvem. Porém os resultados finais
ficaram muitos próximos, dada a média dos dois ambientes. O ambiente privado
com um tempo médio de 2229 milissegundos e o ambiente em nuvem com 2258
milissegundos, uma variação de apenas 1,3%. A figura 60 mostra a variação da
média de cada dia entre os dois ambientes e o seu percentual de diferença.
Figura 60 - Comparativo tempos médio de resposta

Fonte: Elaborado pelo autor.

Também, nota-se que o maior ofensor para que os tempos de resposta
tivessem tal variação foi o valor máximo de resposta do ambiente em nuvem. Em
geral, pode-se afirmar que o ambiente em nuvem proporcionou respostas até mais
rápidas, quando observados os menores tempos de resposta de cada coleta.
Porém, os valores de pico também tiveram grande variação, conforme exposto na
figura 61, prejudicando, assim, o desempenho geral deste ambiente.
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Figura 61 - Comparativo tempos mínimos e máximos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o histograma dos dois ambientes em comparação da figura 62, pode-se
verificar claramente, que o ambiente em nuvem teve uma concentração maior de
respostas entre os valores de 2200 e 2400 milissegundos. Porém, parte dessas
respostas tiveram tempos muitos elevados, quando comparados com o ambiente
privado que, por sua vez, teve uma distribuição de valores menos concentrada, mas
sem tantos extremos no tempo elevado de resposta.
Figura 62 - Histogramas dos tempos de respostas
Histograma de CMS
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos testes das coletas realizadas na rede local, não se pode observar um
valor melhor no desempenho do ambiente em nuvem, fazendo a simulação na
mesma rede. Porém, quando analisados os dados coletados pelo Google Analytics,
conforme figura 63, nota-se um percentual de melhora de 10,45%, desde a data da
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mudança para o ambiente em nuvem, dia 29 de maio de 2017, em que se constata
melhoria no tempo de resposta do carregamento da página. Tal fato pode ter outras
influências, como uma melhor infraestrutura de links de internet do provedor em
nuvem.
Figura 63 - Comparativos de tempo de resposta do Google Analytics

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nas figuras 64 e 65, são representados os tempos médios dos dois
ambientes, nota-se tempos de resposta mais elevados durante a segunda e a
terça-feira do ambiente privado, entretanto, verifica-se que não sofrem tanta
variação. Já no ambiente em nuvem há uma variação bem maior, apresentada na
figura 65, causando, assim, grande oscilação nos tempos de resposta desse
ambiente
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Figura 64 - Tempos médios de resposta - PVT

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 65 - Tempos médios de resposta – CMS

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Por fim, a comparação dos resultados gerais, em resumo, ilustrados nas
figuras 66 e 67 mostram que o tempo médio de resposta dos dois ambientes foram
muito parecidos, porém o ambiente em nuvem teve resultados mais extremos, tanto
nas coletas com melhor tempo de resposta, quanto nas coletas com pior tempo de
resposta, enquanto o ambiente privado se mostrou mais sólido nos valores de
resposta observados. Nota-se, na curva de distribuição do histograma do ambiente
em nuvem maior deslocamento e o ambiente privado demostrando valores com
menor variação.
Figura 66 - Relatório resumo para ambiente privado

Relatório Resumo para PVT
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2228,9
37,3
1389,6
0,811602
-0,214358
5264

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2135,7
2201,7
2217,4
2253,7
2353,5

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2227,9

2229,9

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2216,5
2160

2190

2220

2250

2280

2310

2340

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2215

2220

Fonte: Elaborado pelo autor.

2225

2230

2218,4

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
36,6

38,0
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Figura 67 - Relatório resumo para ambiente em nuvem

Relatório Resumo para CMS
Média
DesvPad
Variância
Assimetria
Curtose
N

2258,0
91,8
8429,0
6,9048
87,3068
5264

Mínimo
1o. Quartil
Mediana
3o Quartil
Máximo

2002,5
2216,4
2238,4
2270,3
4242,7

Intervalo de 95% de Confiança para Média
2255,5

2260,4

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana
2237,3
2100

2400

2700

3000

3300

3600

3900

4200

2239,7

Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad
90,1

93,6

Intervalos de 95% de Confiança
Média

Mediana
2240

2245

2250

2255

2260

Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, mesmo com as variações encontradas entre os dois ambientes,
pode-se afirmar que o tempo médio para o carregamento das páginas, que é o
principal item mensurado tiveram valores praticamente idênticos nos dois
ambientes. A grande diferença foi a variação dos pontos mínimos e máximos do
ambiente em nuvem que não se mostrou tão regular quanto o ambiente privado.
Estes resultados serão explorados em mais detalhes no próximo capitulo.
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6 RESULTADOS

Neste capítulo, são feitas as conclusões sobre os dados coletados e
analisados nas sessões anteriores. Esses resultados, embora, sejam interpretados
apenas para este estudo de caso, não devem ser considerados conclusivos para
outros sistemas ou ambientes, mas podem servir como base para que um estudo
similar seja realizado com outros sistemas específicos.
6.1 Percepção geral
De acordo com este estudo de caso, é possível analisar como a adoção
desse novo modelo de implementação da tecnologia afeta a empresa em todas as
suas dimensões, desde mudanças que ocorrem nas relações de trabalho, até
questões relacionadas às atividades da equipe. Neste estudo, a equipe de TI, com
essa oferta de IaaS teve sua demanda de trabalho reduzida para desempenhar
tarefas de rotina de suas atividades, como instalação, provisionamento, manutenção
contínua, patches e atualizações dos servidores que suportam o portal web.
Já quanto à segurança, é preciso ter a mesma preocupação que já existe em
um ambiente computacional que não está na nuvem, e mais cuidado ainda quando
a opção da organização for o provisionamento de recursos na nuvem por meio de
uma abordagem pública, pois assim as aplicações podem ser misturadas,
juntamente com as de outros clientes, tornando-se mais suscetíveis à violação.
São necessários o gerenciamento de identidades, controle de acesso,
autorização, autenticação e auditoria, bem como os demais mecanismos de
segurança.
Quanto ao funcionamento das aplicações, nenhuma diferença foi notada,
exceto pelo tempo de resposta um pouco melhor, em sua média, percebido pelos
usuários do site, de acordo com as coletas de dados do Google Analytics. Este
comportamento trouxe maior desempenho a resposta do site e foi uma boa
melhoria.
Apesar da maior variação dos tempos de resposta do ambiente em nuvem,
os seus custos para a gestão do ambiente são, aproximadamente, 30% inferiores ao
custo com a sustentação do ambiente privado. Portanto, dada a redução de custos,
e a respostas aceitáveis no ambiente deste estudo, a nuvem se tornou uma opção
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viável. Com isto, a empresa pretende, em breve, dar sequência na migração de
outros sistemas para o ambiente em nuvem.
Com a pouca variação da subtração de CPU e um menor receio de queda de
desempenho, outras aplicações que demandam um tempo de resposta mais crítico
agora também são consideradas para serem migradas para o ambiente em nuvem.
6.2 Avaliação da regularidade das respostas
Embora as respostas dos tempos de carregamento não tenham sido
observadas como dentro de uma curva e percentual normal, definido por Anderson
Darling como uma Função Normal, é possível assumir que o ambiente em nuvem
proporcionou respostas de processamento regulares aos serviços solicitados, pois
quando se comparam os valores médios dos tempos de resposta, eles ficam muito
próximos.
As figuras 68 e 69 mostram que a probabilidade de carregamento dentro do
padrão normal, representado pelas 3 linhas vermelhas, é muito maior no ambiente
privado. Na figura 69, observa-se variação muito mais significativa nos valores para
o ambiente em nuvem, que são representados pelos pontos em azul.
Figura 68 - Gráfico de probabilidade para ambiente privado

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 69 - Gráfico de probabilidade para ambiente nuvem

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com essas informações, ainda, é possível chegar a conclusão que o tempo
de processamento subtraído das máquinas do portal web não tiveram grande
influência na qualidade dos serviços. Aspectos como a rede, utilização de memória
ou outros, podem ter sido os ofensores para que os tempos de resposta tivessem
esta variação. Por isso, outros fatores que influenciam a utilização de recursos que
são compartilhados nos ambientes em nuvem, devem ser mais profundamente
estudados.
6.3 Confiabilidade do serviço
Os provedores de computação em nuvem oferecem poucas garantias
contratuais em termos de desempenho e confiabilidade dos serviços. As instâncias
de máquinas virtuais EC2 da Amazon, por exemplo, oferecem uma disponibilidade
de pelo menos 99,95% de serviço (Amazon, 2016). No entanto, no caso de uma
interrupção, a Amazon exige que o cliente envie sua reclamação em um período de
trinta dias úteis para emitir uma resposta. Outros provedores em nuvem também
têm comportamento semelhante.
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No mais, a operação do centro de dados tende a se concentrar na
disponibilidade, velocidade, desempenho e segurança do hardware e software.
Porém, a incapacidade de se obter os níveis de serviço contratuais de todos estes
componentes pode trazer a quebra de confiabilidade nos níveis de disponibilidade
oferecidos pelo provedor. Se, por exemplo, um serviço é lento, os usuários finais
podem assumir que existe uma falha da aplicação, o que não deveria ser
perceptível como no caso o portal web deste estudo de caso.
Dado o cenário deste estudo de caso, em que todos os serviços tiveram
respostas regulares, observa-se ainda possíveis ganhos no nível de disponibilidade
dos serviços disponibilizados pelo provedor em nuvem, bem como de pontuação de
100% do SLA de disponibilidade no período analisado, conforme dados coletados
do software Appdynamics , dispostos em gráfico representado na figura 70.
Figura 70 - Disponibilidade mensurada do ambiente em nuvem

Fonte: Captura de tela do software Appdynamics.

Além disso, verifica-se que, durante o período observado neste provedor
específico, o uso de CPU compartilhado com outros vizinhos teve um número
insignificante, o que demonstra a habilidade do provedor em gerenciar a carga
distribuída. A figura 71 demostra que em períodos de uma hora, o percentual
máximo de utilização por outro servidor do processador da máquina virtual foi de
1,75%.
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Figura 71 - Picos de CPU subtraída

Fonte: Elaborado pelo autor.

Também é possível concluir que a utilização de CPU pode ser avaliada pelo
provedor de serviços como forma de alocar um maior nível de compartilhamento
para máquinas virtuais que não estejam utilizando a sua plena capacidade de
processamento, pois em todos os momentos de utilização compartilhada por alguma
máquina virtual vizinha, o uso de CPU não estava em seu limite.
6.4 Lições aprendidas, dificuldades e soluções
Durante o processo de instalação dos servidores em nuvem, detectou-se que
o conteúdo web não estava sendo sincronizado entre as instâncias do CMS liferay.
Após análise da equipe técnica, foi descoberto que no processo de replicação, ao se
adicionar um novo conteúdo web no servidor central, o método de propagação para
os demais servidores era feito via pacotes de rede multicast.
Como os pacotes multicast são bloqueados no provedor em nuvem para
garantir uma melhor desempenho de rede, surge a necessidade da troca do método
de sincronismo entre os servidores. Então, o serviço de replicação é parametrizado
para se comunicar em pacotes unicast com os demais servidores, e corrige-se,
assim, o problema.
Este ajuste foi essencial para que a replicação de conteúdo e das sessões de
usuários fossem feitas com sucesso e com bom tempo de resposta no ambiente em
nuvem.
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Outro ponto também observado é a necessidade de utilizar coletores de
dados em instâncias de Jmeter próximos ao servidor que está sendo avaliado, pois
o tempo de resposta de rede deve ser mínimo para essas aplicações. Portanto, para
a análise do ambiente privado foi usada uma máquina na mesma subrede dos
servidores e, no ambiente em nuvem, foi alocado um outro servidor na mesma rede
local, eliminando, assim, a latência nas respostas dos servidores.
6.5 Avaliação da equipe
Após a migração, foi organizada uma reunião com a equipe técnica
participante deste estudo de caso, que engloba os times de arquitetura, sistemas
web e operações de TI, com o intuito de avaliar o funcionamento do portal,
identificar

melhorias possíveis para esse ambiente e para conhecer percepção

geral da equipe sobre as lições aprendidas. Os pontos mais considerados pela
equipe foram os seguintes:
Redução no tempo de projeto: A instalação dos servidores na nuvem foi
executada de forma prática possibilitando que a equipe tivesse uma
redução no tempo total de projetos, pois as máquinas dos ambientes de
teste e de produção foram instanciadas e geradas em um tempo menor do
que o previsto pelos gerentes de projeto. Tal ganho proporcionou a
entrega do ambiente 5 dias antes do previsto;
Eliminação dos problemas de provisionamento de serviços: como o
provisionamento dos servidores eram feitos de forma rápida e fácil, foi
criado um processo de automatização das instalações dos componentes e
de publicação dos conteúdos nesses servidores. Essa agilidade
possibilitou que os times de suporte automatizassem futuras instalações
de mais servidores para o projeto;
Redução dos custos de implantação:

os servidores dedicados ao

ambiente de desenvolvimento ficavam desligados quando não eram
utilizados, principalmente no período noturno, trazendo, assim, economia
nos valores inicialmente considerados no projeto. Um conjunto de
instruções sequenciais no sistema de monitoramento do provedor fazia
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com que os servidores fossem ligados logo no início da manhã e
desligados no durante a noite, economizando recursos.
Outro ponto levantado pela equipe foi que a computação em nuvem deve
ajudar a melhorar a eficiência das empresas, mas o aumento da complexidade
técnica, as dificuldades de segurança e a instabilidade organizacional, devido à falta
de conhecimento dos profissionais, podem ser os maiores desafios para a
implementação com o sucesso da migração de um sistema para a computação em
nuvem.
Essas são as percepções de funcionários de uma empresa de grande porte.
Porém, as menores podem ter perspectivas diferentes, impulsionadas por diferentes
realidades sociais, culturais e organizacionais.
6.6 Trabalhos futuros
Com base neste estudo de caso, futuros trabalhos podem ser realizados
visando estudar melhor o ambiente fornecido por provedores de computação em
nuvem. Pode-se comparar a carga e o provisionamento em instâncias menores e
maiores para se obter estatísticas de quais sofrem maior influência com o uso de
CPU compartilhado e subtraído pelo provedor.
Também seria possível a análise de diferentes comportamentos para outros
tipos de aplicação, além de um portal web como, por exemplo, o impacto de
subtração de CPU para aplicações do tipo Map Reduce.
Este estudo direcionou a pesquisa no impacto de CPU dos servidores,
porém, outros estudos podem ser feitos para abordar o ballooning no gerenciamento
de memória das aplicações.
Neste trabalho, foi realizado apenas o teste de desempenho de resposta de
um provedor de serviços em nuvem. Outra possibilidade, seria o estudo do
comportamento de teste de estresse das aplicações para múltiplos fornecedores de
computação em nuvem, para comparação de desempenho.
6.7 Contribuições
Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de virtualização de hardware
e software utilizado nos provedores de computação em nuvem, verifica-se que os
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clientes dessa tecnologia podem aproveitar uma enorme capacidade de recursos
para suportar serviços e aplicativos através da internet de forma escalável, flexível,
confiável e mais econômica do que a computação tradicional.
No entanto, a alocação de recursos de forma eficiente continua a ser um
grande desafio, uma vez que requer o entendimento da tecnologia utilizada pelo
cliente e pelo provedor, além de demandar cuidado com as preocupações
operacionais para se conseguir uma regularidade nos serviços fornecidos, dada as
diferentes cargas de trabalho instanciadas nos centros de dados de computação em
nuvem que não são controláveis pelos seus clientes.
Com este trabalho, ainda é possível identificar que, com o uso da
computação em nuvem, pode-se encurtar a linha do tempo do projeto no que se
refere à parte de instalação e parametrização do ambiente com produtos já
disponíveis dos provedores, reduzindo, consequentemente, o custo total e tempo do
projeto. Neste estudo de caso, foi possível reduzir em cinco dias o tempo previsto
para o provisionamento do ambiente.
No entanto, os profissionais envolvidos neste estudo de caso também estão
preocupados com a confiabilidade do uso das aplicações, privacidade dos dados, a
segurança, a governança de TI e a regulamentação local, quando se deslocam para
a nuvem.
As

informações

coletadas,

contribuíram

para

o

esclarecimento

e

compreensão dos conceitos, diante de tantos tipos de serviços disponíveis no
mercado, desvendando o paradigma da migração de dados para internet, como
forma de serviço, no modelo de pagamento somente pela utilização dos recursos.
Sendo assim, é possível afirmar a viabilidade da computação em nuvem, o
que responde ao questionamento principal deste trabalho, e que ainda existem
muitas questões, majoritariamente ligadas à confiabilidade das aplicações e da
segurança dos dados.
Além disso, conclui-se que nos testes realizados, o provedor analisado
respondeu aos objetivos específicos da avaliação da confiabilidade no tempo de
processamento das aplicações, e que é possível se observar tempos de resposta
aceitáveis nas requisições feitas pelo portal web.
Com a pouca utilização de processamento compartilhada com outros clientes,
comprova-se que o balanceamento do provedor de serviços em nuvem foi feito de
maneira adequada, de modo que não houve grande concorrência de tempo de
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utilização de CPU por máquinas virtuais vizinhas alocadas a outros clientes e isso
não trouxe qualquer impacto ao desempenho da aplicação.
O pouco que se observou de uso de processamento compartilhado que foi
extraído dos servidores instanciados neste estudo de caso não foi suficiente para
impactar o desempenho da aplicação e seus tempos de resposta foram
perfeitamente aceitáveis no período de tempo.
Este trabalho analisou apenas a alocação dos serviços em um único provedor
de serviços de computação em nuvem. Demais provedores não foram analisados e
podem ter diferentes métricas para o uso compartilhado de processamento.
Portanto, outros casos de implantação precisariam de avaliação da aplicação e do
provedor de computação em nuvem.
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ANEXOS

Abaixo os gráficos de probabilidade para cada um dos dias onde foi feita a
coleta analisando dia a dia os seus valores médios, Anderson Darling e P.
Os resultados consolidados foram apresentados na sessão 5.3 na
comparação dos valores.
Figura 72 - Probabilidade Ambiente Privado – Segunda-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 73 - Probabilidade Ambiente Privado – Terça-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 74 - Probabilidade Ambiente Privado – Quarta-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 75 - Probabilidade Ambiente Privado – Quinta-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 76 - Probabilidade Ambiente Privado – Sexta-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 77 - Probabilidade Ambiente Privado – Sábado

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 78 - Probabilidade Ambiente Privado – Domingo

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 79 - Probabilidade Ambiente nuvem – Segunda-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 80 - Probabilidade Ambiente nuvem – Terça-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 81 - Probabilidade Ambiente nuvem – Quarta-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 82 - Probabilidade Ambiente nuvem – Quinta-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 83 - Probabilidade Ambiente nuvem – Sexta-feira

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 84 - Probabilidade Ambiente nuvem – Sábado

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 85 - Probabilidade Ambiente nuvem – Domingo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo link onde podem ser baixados o software minitab para versão de
avaliação por 30 dias para utilização nos cálculos estatísticos.
https://www.minitab.com/pt-br/products/minitab/free-trial/
O aplicativo Jmeter para coletar os tempos de resposta das aplicações pode
ser encontrado em:
http://jmeter.apache.org/
A planilha para o calculo de Anderson Darling pode ser encontrada em:
http://www.kevinotto.com/RSS/templates/Anderson-Darling Normality Test Calculator.xls

