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INTRODUÇÃO



Introdução

• Sincronização de dados trata-se da manutenção da consistência de
um conjunto de dados distribuídos entre vários dispositivos;

• Com a popularidade adquirida por aplicações como Google Drive,
Dropbox e One Drive, a sincronização de dados passou a ser popular
também entre os usuários de sistemas computacionais;

• Graças a disseminação dos dispositivos móveis o número de
usuários de sistemas computacionais apenas cresce;

• Computação em Nuvem é um dos paradigmas responsáveis pela
evolução dos serviços disponibilizados a usuários.



Objetivo Geral

Proposição de modelos baseados em estados para avaliação da
disponibilidade de infraestruturas de sincronização de dados
hospedadas em plataforma privada de computação em nuvem.



Objetivos Específicos

• Implantação de serviço de sincronização de dados em uma
infraestrutura privada de computação em nuvem;

• Elaboração de modelos que representem os modos operacionais da
infraestrutura e do serviço de sincronização de dados;

• Validação de componente através da realização de experimentos;

• Aplicação de técnica de análise de sensibilidade para a identificação
dos componentes de maior impacto na disponibilidade;



METODOLOGIA PARA MODELAGEM E 
AVALIAÇÃO DE DISPONIBILIDADE



Metodologia



Arquitetura Básica



Arquitetura Básica

Nó

Serviço



Modelos



Modelos



Validação do servidor de sincronização

• Uma infraestrutura de testes foi montada;
• Utilizamos do método proposto em EJLALI et al. (2003)

para provocar falhas e promover reparos de forma
intencional desse componente em nossa infraestrutura de
testes.

Nó

Serviço



Validação do servidor de sincronização

• Em virtude da quantidade de tempo necessária para a
ocorrência de falhas, técnicas conhecidas como "fatores de
redução“ ARAUJO et al. (2011) foram utilizadas em nossos
scripts.

• Scripts de Falha e Reparo
• Scripts de Monitoramento



Validação do servidor de sincronização

• Um script de monitoramento armazenou em log o número
de ocorrências de falha e reparo.



Validação do servidor de sincronização

• Logo após, os cálculos estatísticos propostos em KEESE
(1965) foram aplicados, com base no número de
ocorrências e no tempo para cada uma delas fomos capazes
de encontrar os valores mínimos e máximos para
distribuição F.



Validação do servidor de sincronização

• O valor encontrado (0,917664329) está com uma certeza de
95% dentro do intervalo de confiança delimitado pelo Au
(maior valor de disponibilidade) e AL (menor valor de
disponibilidade).



Modelo para COA



ESTUDOS DE CASO



Estudos de caso

• Estudo de Caso I – Avaliação dos modelos de disponibilidade da
arquitetura básica
• Análise de sensibilidade;

• Estudo de Caso II – Avaliação de disponibilidade orientada a
capacidade



Estudo de Caso I – Avaliação da Disponibilidade da 
arquitetura básica

• Para a avaliação dos modelos baseados em estado
apresentados, e que representam o funcionamento da
arquitetura básica, alguns valores de entrada tornaram-se
necessários.



Estudo de Caso I – Valores de Entrada 
para avaliação



Estudo de Caso I – Avaliação da Disponibilidade

• Com base nos parâmetros de entrada, pudemos extrair
como saída valores relacionados à disponibilidade do RBD
que representa frontend e nó, e da CTMC do serviço.



Estudo de Caso I – Análise de sensibilidade da 
arquitetura básica

• A técnica de diferença percentual foi utilizada para
diagnosticar qual/quais componentes possuem maior
impacto na métrica de interesse.



Estudo de Caso I – Parâmetros de entrada



Estudo de Caso I - Ranking de sensibilidade 
para a arquitetura básica



Estudo de Caso I - Resultados da análise de 
sensibilidade para a arquitetura básica
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Estudo de Caso I - Resultados da análise de 
sensibilidade para a arquitetura básica
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Estudo de Caso II – Avaliação da COA

• A primeira etapa, antes de se definir qual a disponibilidade
orientada à capacidade do sistema é definir o que vem a ser
nossa capacidade;

• Este estudo de caso avalia o número de máquinas virtuais
realmente disponível aos usuários



Estudo de Caso II – Tipos de VM’s criáveis



Estudo de Caso II – Tipos de VM’s criáveis

• De posse de cada tipo de VM criável, pudemos calcular o
número de máquinas virtuais criáveis por cada nó, tendo
como computador base um Dell PowerEdge T320 com Intel
Xeon E5-2420, com seis núcleos físicos e doze threads, 1TB
de disco, e 24GB de RAM.



Estudo de Caso II – Número de Usuários



Estudo de Caso II – Resultado COA

• 99,78% com uma degradação de 0,22% no fornecimento de
máquinas virtuais em cada nó da arquitetura;

• Em uma arquitetura com dois nós em redundância do tipo
ativo-ativo onde o serviço é provido em ambos os nós ao
mesmo tempo a relação entre COA e VM é dada por:



Estudo de Caso II – Resultados da COA



Estudo de Caso II - Resultados para análise de 
sensibilidade do modelo COA



Estudo de Caso II - Resultados para análise de 
sensibilidade do modelo COA
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CONCLUSÃO E TRABALHOS
FUTUROS



Conclusões

• Este trabalho propôs uma série de modelos que
representam infraestruturas de sincronização de dados
hospedadas em uma plataforma de computação em
nuvem.



Contribuições

• Modelos de avaliação de disponibilidade e disponibilidade
orientada à capacidade;

• Validação da aplicação responsável pela sincronização de
dados;

• Aplicação de técnicas de análise de sensibilidade para
estabelecer componentes de maior impacto na
disponibilidade básica;
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Trabalhos Futuros

• Avaliação de desempenho de servidor de sincronização;
• Avaliação de métricas de dependabilidade e desempenho

de aplicação de sincronização do lado cliente.
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