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Introdução

Envelhecimento de software

Degradação progressiva do desempenho e/ou da 
disponibilidade de recursos do sistema operacional

Corrupção de dados e acúmulo de erros numéricos que 
podem levar a falhas no sistema ou desligamentos 
indesejados [Trivedi et al, 2000]
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 Experimento com o EBS (Elastic 
Block Storage)
 Infraestrutura de hardware:

 6 computadores
 Core2Quad (4 cores@2 Ghz)
 4 GB DDR2 memória RAM
 320 GB SATA disk 
 5 máquina com o Ubuntu Enterprise Cloud 

11.04/ Eucalyptus 2.0.2;
 1 máquina com o Ubuntu Desktop 11.04
 1 switch;
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 Experimento com o EBS (Elastic 
Block Storage)

 Workload de aceleração do 
envelhecimento

● script inicializa 10 VMs e associa e 
desassocia 50 volumes de 1 GB em 
cada VM, repetidamente

● Experimento realizado durante 
aproximadamente 6.000 minutos 
(100 horas)
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Resultados

Memória virtual e memória residente

Processo Controlador do  Nó
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Resultados

Utilização de swap da máquina física e Tempo de resposta para as 
solicitações HTTP emitidas para as VMs
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Resultados

Utilização de CPU e memória residente

Processo KVM - VM1
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Publicação
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Experimento com o KVM

 Experimento com o KVM isolado
● Execução direta do KVM sem interferência do Eucalyptus
● Experimento realizado com 1 VM
● Script executa os comandos attach e o detach 
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Resultados

Memória virtual e memória residente

Processo KVM
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Resultados

Utilização de CPU da VM
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Resultados

Matriz de correlação
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Próximos passos

 Executar um novo experimento utilizando uma estratégia de 
rejuvenescimento;
 Mecanismo ativado por threshold;
 Medir o downtime durante a ação de rejuvenescimento.
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Aceleração de Tempo de Vida

● É usado em vários campos da engenharia para reduzir 
significativamente o tempo de experimentação;

● Foi concebido para quantificar as características de vida (a 
exemplo do MTTF) de um sistema em teste, mediante a 
aplicação de pressões controladas, a fim de reduzir o tempo 
de vida do software e, em consequência, o período de teste.
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Metodologia

● Submeter o ambiente de testes a dois ou três níveis 
diferentes de stress;

● Obter os tempos de falha;

● Utilizar o modelo IPL (Lei da Potência Inversa), já utilizado 
em estudos de caso semelhantes, para estimar o MTTF do 
software
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Estudos de caso propostos

● Utilizar a Aceleração do Tempo de Vida para obter o MTTF 
das seguintes aplicações:

● Software Foursquare executando no Android;

● Software Eucalyptus executando no Ubuntu.
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