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Introdução
● Neste trabalho, revisitamos a 

plataforma Eucalyptus. Os modelos 
que tínhamos até então simplificavam 
a questão da redundância: a falha de 
qualquer serviço do frontend primário 
levaria à ativação do frontend 
secundário



Introdução
● Entretanto, na implementação do 

Eucalyptus, a replicação é 
aplicada entre pares de serviços

● A modelagem de tal cenário é 
complexa:

○ Impossível de ser representada por 
RBD tradicionais

○ Explosão do número de estados em 
cadeias de Markov

○ Rede de Petri com grande número 

de estruturas repetidas e arcos se 
cruzando



Introdução
● Neste trabalho, propomos uma metodologia para a modelagem e avaliação 

de desempenho de plataformas de nuvens privadas, utilizando o Eucalyptus 
como estudo de caso

● Adotamos o formalismo DRBD (Dynamic Reliability Block Diagram) que 
oferece a facilidade de modelagem dos RBDs tradicionais, ao mesmo tempo 
que permite capturar relações de dependências entre componentes

● Os modelos concebidos são submetidos à análise de sensibilidade a fim de 
obter insights sobre quais componentes provocam maior impacto na 
disponibilidade do sistema



Dynamic Reliability Block Diagram DRBD
● Extensão do RBD tradicional que permite 

capturar relações/dependências entre 
componentes

● O bloco SDEP indica que a falha de um bloco 
provoca a falha imediata de outros

● Blocos SPARE indicam que dois componentes 
estão configurados para trabalhar em 
cold/warm standby



Dynamic Reliability Block Diagram DRBD
Modelos em DRBD precisam ser convertidos para modelos estocásticos ou de 
simulação para serem resolvidos



Dynamic Reliability Block Diagram DRBD



Arquitetura Eucalyptus



Modelos
● Modelo top-level

Número de blocos em paralelo como parâmetro





Avaliação de disponibilidade
● O cenário baseline exibe 3 

noves de disponibilidade, 
entretanto, há algumas 
possibilidades de melhoria:

○ Mais nós trabalhadores extras

○ Mais zonas de disponibilidade 
extras

○ Mais equipes de reparo

○ Aquisição de hardware mais 
confiável

○ Etc.



Análise de sensibilidade
● Foram incorporados na linguagem funções para dois tipos de análise de 

sensibilidade
○ Design of Experiments
○ Diferenças percentuais

● Dado o grande número de parâmetros, aplicamos primeiro a segunda técnica 
para reduzir o número de parâmetros, e em seguida aplicamos a segunda. 
Os dois ranks obtidos permitem obter insights de como fazer upgrade na 
disponibilidade do sistema





Análise de sensibilidade





Conclusões
● Aumentar o número de zonas de disponibilidade e nós trabalhadores extras 

provoca um salto imenso na disponibilidade. Porém, ter mais do que 2 nós 
trabalhadores extras, ou mais que uma zona de reparo extra, não influencia 
tanto assim na disponibilidade

● A técnica DOE explora um maior número de combinações de parâmetros, 
porém, utilizando apenas ela, não capturaríamos o insight anterior

● Não há motivo para não usar a técnica das diferenças percentuais, tendo em 
vista que é de rápida execução, pode ser usada para reduzir o espaço de 
parâmetros da técnica DOE, e permite visualizar nuances que não são 
visíveis pela técnica DOE



Trabalhos futuros
● Otimização da plataforma Eucalyptus
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