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• Dentre dos muitos atrativos da computação

em nuvem um chama a atenção:

– Elasticidade.

• Como fazer a alocação de recursos de

maneira consciente visto que não se sabe a

quantidade de carga a ser recebida?

– Como fazer a liberação de recursos?
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Motivação/problemática



• Adicionar recursos de forma consciente

buscando prover a continuidade do serviço.

• Liberar recursos não utilizados.
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Objetivo



• Remover recursos sub utilizados.

– Detectar a sub utilização de recursos.

– Acionar VM “compatível” com a demanda.

– Redirecionar demanda entre VMs.

– Terminar VM sub utilizada.
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Objetivo



• Algumas etapas:

– Identificar tipos de VMs que não podem receber

o serviço.

– Observar padrões para futuras previsões:

• Horários de maior requisição do serviço (dias, meses,

feriados, entre outros).

– Acionar recursos previamente baseado em

previsão automática.

• VMs específicas para a quantidade de requisições

prevista.
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Planejamento consciente



• Algumas etapas (cont.):

– Caso não haja necessidade de recursos é

preciso fazer a liberação.

– Caso recursos estejam sub utilizados:

• Verificar que tipo de VM é adequada para assumir as

requisições e eliminar a de maior recurso (sub

utilizada).

– Se for necessário mais recursos do que o

previsto, então acionar novas VMs.
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Planejamento consciente



• Carga em demasiado.

• Carga inferior ao previsto.

– Instância já ativa.

• Picos inesperados.
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Alguns desafios



• Evitar atrasos na instanciação de novos

recursos.

• Prover a continuidade do serviço de maneira

ininterrupta.

• Economia devido a utilização de recursos de

forma mais consciente.

• Aumento na disponibilidade e confiabilidade.
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Alguns benefícios
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