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Agenda



● Hoje em dia, serviços precisam ser providos com um 
alto grau de confiança, devido a restrições de mercado e 
acordos com clientes.

Motivação



● Em busca de um aprimoramento de disponibilidade e 
opções de escalabilidade, cada vez mais empresas optam 
por hospedar seus serviços em provedores cloud ou 
montar seus próprios provedores privados.

Motivação



● Cloud computing são sistemas computacionais 
paralelos, distribuídos e complexos.

● O custo para manter tais infra-estruturas é alto e nem 
sempre necessário para um dado serviço.

Motivação



● Para se testar sistemas desta natureza envolve lidar com 
várias camadas de software. 

● Acima de tudo, para um serviço de alta disponibilidade, 
faz-se necessário uma certa tolerância a falhas 
provindas de hardware e outras naturezas físicas 
(desastres naturais, infraestrutura de rede).

Motivação



“Em uma infra-estrutura tão complexa e com tantas 
variáveis, como testar-se a influência da hospedagem de um 
serviço no ambiente cloud para na disponibilidade deste?”  

Motivação



● Por meio desta pesquisa, objetivamos estabelecer :
○ Um processo para estimar valores de disponibilidade em 

um ambiente de “cloud distribuídos”.
○ Um ambiente de software de teste para aplicações em 

cloud computing.
○ Ferramental para injeção de falhas e reparos em um 

ambiente cloud.

Objetivos



● Um provedor de infra-estrura como serviço (IaaS) 
privado foi selecionado para ser o ambiente cloud 
utilizado na pesquisa.
○ Baixos custos - aquisição e manutenção
○ Infra-estrutura controlável e customizável.

Ambiente de Testes



Ambiente de Testes



Ambiente de Testes
● Procedimento de avaliação :

○ Máquinas Virtuais pré configuradas com um cliente web serão 
levantadas no ambiente eucalyptus.

○ Um servidor pré configurado estará monitorando a comunicação de 
uma máquina a parte do experimento.

○ O servidor gera um log com estes tempos, que deverão ser usados para 
o calculo da disponibilidade.



Ambiente de Testes
● Cliente/Servidor :



Modelos do Ambiente
● Modelo RBD para disponibilidade do ambiente de cloud.



Modelos do Serviço
● O modelo abaixo representa os estados(UP/DOWN) do Node 

Controller 2. Hardware, Software(Eucalyptus) e Hypervisor(KVM) 
são considerados abaixo. De forma semelhante existe um 
correspondente ao Node Controller 1.



Modelos Serviço
● Já aqui, estão relacionado os conjuntos de estados associados ao 

gerenciamento da nuvem, como controlador da nuvem e cluster, 
assim como o hardware associado a eles.  



Modelos Serviço
● O ciclo de vida do serviço é representado abaixo   



Modelos Serviço



Próximos Passos
● O injetor de falha/reparo usado até então (EucaBomber) provê 

funções sobre os componentes da infra-estrutura do Eucalyptus. 
Para avaliação do serviço, precisamos de um ferramental que possa 
também prover a injeção de falhas em outros níveis da arquitetura 
(Tais como, Hypervisor, Máquinas Virtuais, ...).



Próximos Passos
● Uma vez com o ferramental disponível, avaliar métricas sobre o 

serviço com o ambiente proposto.

● Uma vez avaliado o caso base, ampliar o ambiente de testes, para 
abranger um cenário mais complexo, com data centers distribuídos 
em várias infra-estruturas de rede.



Dúvidas e Sugestões

Mail to : jlgapb@cin.ufpe.br
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Obrigado!







● Um procedimento para o teste da disponibilidade da 
cloud foi feito.

● O cenário é descrito via interface gráfica para o teste, 
usando-se a ferramenta EucaBomber.

Ambiente de Testes



● O estado do serviço da cloud é monitorado por um 
script:
○ Caso o ambiente possa prover máquinas virtuais, a 

cloud é considerada operacional.
○ Caso contrário é considerado-se uma falha.

● O calculo da disponibilidade é feita sobre os tempos 
obtidos.

Ambiente de Testes



Ambiente de Testes


