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Prover meios de caracterizar requisitos de disponibilidade e 
desempenho no contexto de implantação e gerenciamento de uma 
mobile cloud como forma de apoio a procedimentos de tomada de 
decisão.

Objetivo geral
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1 - Prover uma classificação dos tipos de mobile cloud em função das 
características dos serviços;

2 - Determinar em quais cenários é mais vantajoso usar a cloud ou 
utilizar apenas os recursos locais do dispositivo móvel;

3 - Identificar o impacto de diferentes cenários/estratégias no 
desempenho, disponibilidade e consumo de energia através de 
modelos analíticos e monitoramento em ambientes de testes;

Objetivos específicos
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4 - Identificar a relação custo/benefício da disponibilidade com a 
utilização de diferentes tipos de infraestruturas de cloud (Pública vs
Privada vs Híbrida); 

5 - Proposição de ferramenta de monitoramento e gerenciamento dos 
recursos da cloud e das aplicações móveis clientes;

6 - Mensurar a influência do envelhecimento de software na 
disponibilidade e desempenho de uma mobile cloud.

Objetivos específicos
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Mobile cloud computing

Mobile cloud architecture
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Modelos de disponibilidade

RBD model for the mobile cloud

RBD model for the non-redundant mobile device
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Modelos de disponibilidade

RBD model for the non-redundant private cloud infrastructure
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Modelos de disponibilidade

RBD model for the Infrastructure Manager (IM) subsystem

RBD model for the Storage Manager (SM) subsystem

RBD model for each node in the Nodes subsystem
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Modelos de disponibilidade

A stochastic Petri net model for redundant systems
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Parâmetros de entrada
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Parâmetros de entrada
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Resultados

Availability for different MTTFs of battery
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Resultados
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Resultados

Annual cost due to unplanned downtime in each scenario
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Resultados
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Resultados

Difference of costs between each private cloud scenario and hosting in Amazon
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Estudo de caso em andamento...

 Execução de experimento de desempenho da mobile cloud 

usando diferentes tipos de protocolos de comunicação

 5 protocolos;

 3 tipos de VMs;

 2 níveis de workload

 5 x 3 x 2 = 30 cenários diferentes

 Aplicar a análise de sensibilidade DoE com os resultados

obtidos com os experimentos.
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