
 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Monitoramento e Cumprimento de Acordos de 

Nível de Serviço em Ambientes Virtualizados 

usando um Controlador de CPU” 

 

Por 

 

Cyrus Dias da Silva 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 
www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE 
2013 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CYRUS DIAS DA SILVA 

 

 

 

 

“MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DE ACORDOS DE NÍVEL DE 
SERVIÇO EM AMBIENTES VIRTUALIZADOS USANDO UM 

CONTROLADOR DE CPU" 
 
 
 
 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-
GRADUAÇÃO  EM CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  
DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  
COMO  REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO 
DO GRAU DE  MESTRE  EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                                                             ORIENTADOR(A): Profª. JUDITH KELNER 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Joana D’Arc L. Salvador, CRB 4-572 

 
 
Silva, Cyrus Dias da.  
     Monitoramento e cumprimento de acordos de nível de 
serviço em ambientes virtualizados usando um 
controlador de CPU / Cyrus Dias da Silva. – Recife: O 
Autor, 2013. 
      67 f.: fig., tab. 
 

      Orientador: Judith Kelner. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CIN. Ciência da Computação, 2013. 
      Inclui referências. 
 

      1. Sistemas operacionais (Computadores).   
2. Gerenciamento de níveis de serviços. I. Kelner, Judith 
(orientadora). II. Título. 
 

       004.678                (22. ed.)                   MEI 2014-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Dissertação de Mestrado apresentada por Cyrus Dias da Silva à Pós-Graduação em 

Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco, sob o título  “Monitoramento e Cumprimento de Acordos de Nível de 

Serviço em Ambientes Virtualizados Usando um Controlador de CPU” orientada 

pela Profa. Judith Kelner e aprovada  pela Banca Examinadora formada pelos 

professores:      

 

                                  

 

    ______________________________________________ 

                                        Prof. Stênio Flávio de Lacerda Fernandes 

                                        Centro de Informática / UFPE 

 

 

                                       ______________________________________________ 

                                       Prof. Carlos Alberto Kamienski 

                                       Centro de Matemática, Computação e Cognição / UFABC 

 

         

                                      

                                       _______________________________________________ 

                                       Profa. Judith Kelner 

                                       Centro de Informática  / UFPE 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto e permitida a impressão. 

Recife,  12 de setembro  de 2013 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Edna Natividade da Silva Barros 
Coordenadora da Pós-Graduação em Ciência da Computação do  

Centro de Informática da Universidade  Federal  de Pernambuco. 



Resumo 
A virtualização de servidores tem trazido mudanças no mundo da 

hospedagem de sites e aplicações web. Na abordagem tradicional, por 

questões de isolamento cada máquina física fica atrelada a uma aplicação ou a 

um serviço, o que acarreta em uma subutilização dos recursos computacionais. 

A virtualização de servidores supera essa limitação proporcionando diversos 

benefícios como: a redução nos custos operacionais (dado que são 

necessárias menos máquinas físicas), utilização mais eficiente dos recursos e 

um menor tempo para disponibilização de servidores. 

A utilização de acordos de nível de serviço (SLAs) é uma prática comum 

que ocorre na hospedagem de aplicações web. No entanto, existem desafios 

no cumprimento de SLAs em ambientes virtualizados. Um deles é que não é 

trivial converter os objetivos de nível de serviço (SLOs) que usam métricas de 

nível de aplicação, como tempo de resposta ou transações por segundo, na 

alocação de recursos de baixo nível, como CPU e memória. Além disso, visto 

que a carga de trabalho em que os servidores são submetidos varia com o 

tempo, alocações de recursos estáticas só são suficientes para garantir o nível 

de serviço se os recursos forem alocados para os picos de demanda, o que 

leva a subutilização no restante do tempo. 

Nesta dissertação foi desenvolvida uma solução de monitoramento e 

controle que ajusta dinamicamente os parâmetros do escalonamento de CPU 

do ambiente virtualizado de forma a evitar que os acordos de nível de serviço 

sejam violados. A abordagem utilizada foi derivada de um controlador de 

referência na literatura. Foram realizados experimentos num ambiente com o 

hypervisor Xen usando uma aplicação e cargas representativas, e as soluções 

foram avaliadas. Os resultados obtidos foram compatíveis para os cenários 

investigados. 

Palavras-chave: Virtualização de servidores. Xen. Escalonamento de CPU. 

SLA. 

  



Abstract 
Server virtualization has brought changes in the world of web hosting and 

web applications. In the traditional approach, each physical machine is linked to 

an application or a service by means of isolation, which leads to waste of 

computational resources. Server virtualization overcomes this limitation by 

providing some benefits such as a reduction in operating costs (since fewer 

physical machines are needed), more efficient use of resources and faster time 

to provision servers. 

The use of service level agreements (SLAs) is a common practice that 

occurs in web hosting. However, there are challenges in meeting SLAs in 

virtualized environments. One is that it is not trivial to convert the service level 

objectives (SLOs) that use application-level metrics, such as response time or 

transactions per second, in low-level resource allocations, such as CPU and 

memory. Furthermore, since the workload on the servers may change over 

time, static resource allocation provide the desired quality of service only if 

resources are allocated for peaks of demand, which lead to underutilization in 

the remaining time. 

In this thesis was developed a solution for monitoring and control that 

dynamically adjusts the parameters of the CPU scheduler in a virtualized 

environment to avoid SLA violations. The approach used was derived from a 

controller in the literature. Experiments were carried out in an environment with 

the Xen hypervisor using an application and representative loads, and the 

solutions were evaluated. The results were consistent for the scenarios 

investigated. 

Keywords: Server virtualization. Xen. CPU scheduling. SLA. 
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1 

1. Introdução 

Este capítulo aborda o foco principal desta dissertação de mestrado. A 

seção 1.1 descreve a motivação que levou a realização da pesquisa, e a 

definição do problema. Na seção 1.2 está descrito o objetivo da pesquisa. A 

seção 1.3 contém as contribuições alcançadas. Por fim a seção 1.4 mostra a 

estrutura do documento. 

1.1. Motivação 

A virtualização torna possível encapsular diferentes aplicações em 

máquinas virtuais distintas de forma que uma falha em uma máquina virtual 

não afeta as outras máquinas virtuais que compartilham o mesmo hardware. 

Esta característica é chamada isolamento de aplicação ou serviço. No entanto, 

o isolamento de desempenho também é uma característica desejável para 

ambientes virtualizados. Os administradores de um ambiente virtualizado 

precisam configurar manualmente as máquinas virtuais para que as metas 

determinadas nos SLAs (Service Level Agreement) das aplicações não sejam 

violadas. Ou seja, o consumo de recursos de uma máquina virtual não deve 

impactar no cumprimento das garantias dos SLAs das demais. Atualmente, as 

plataformas de virtualização provêem isolamento de desempenho, com o 

escalonador no modo não conservativo (seção 2.3.3). Ou seja, as plataformas 



Capítulo 1 – Introdução  11 

de virtualização não possuem uma forma de isolar o desempenho das 

aplicações sem desperdiçar recursos [17]. 

Neste contexto existem pesquisas que buscam a provisão de isolamento 

de desempenho em ambientes virtualizados através do uso de controladores 

com realimentação [17][23][25]. O diagrama na Figura 1.1 ilustra o 

comportamento de um controlador de realimentação com este propósito. Em 

cada intervalo de tempo o controlador atua no sistema alocando recursos para 

as máquinas virtuais. A alocação é realizada com base na diferença entre o 

valor garantido no SLA e o desempenho atingido com a alocação atual. 

 

Figura 1.1 - Arquitetura de um controlador de realimentação 

Nessa abordagem as métricas de desempenho são coletadas 

diretamente de logs dos servidores executando dentro dos sistemas 

operacionais das máquinas virtuais. Apesar da instrumentação das aplicações 

ser uma solução para coletar os dados das métricas usadas no SLA, para os 

administradores no datacenter isso é um desafio porque: 

 pode haver problemas de medição durante a execução do controlador, como 

por exemplo a perda de conectividade entre o controlador e a fonte dos dados; 

 a depender da carga de trabalho em que o sistema for exposto, a contenção 

de recursos pode ser suficiente a ponto de prejudicar a coleta; 

 o cliente de um ambiente virtualizado pode não desejar que sua aplicação 

seja instrumentada por questões de segurança e/ou privacidade.  

Por isso é necessário desenvolver uma solução que funcione de forma 

não intrusiva. Destaca-se que as soluções encontradas na literatura foram 

projetadas para coletar os dados de forma intrusiva. 

Controlador 
SLOs 

Desempenho 
das aplicações 

Alocação de 
recursos 

Erro 
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1.2. Objetivo 

Levando em consideração a ausência de um controlador com uma 

abordagem não intrusiva para a coleta de dados, o foco principal desta 

dissertação é projetar e desenvolver um controlador não intrusivo, que 

configure a alocação de recursos das máquinas virtuais para que os SLAs das 

aplicações não sejam violados. Como objetivos específicos temos: 

1. Criação de um modelo que use métricas que possam ser coletadas fora 

das máquinas virtuais, como as métricas de utilização de recursos, para 

estimar a métrica presente no SLA; 

2. Validação deste modelo com experimentos utilizando a abordagem de 

medição; 

3. Desenvolvimento do controlador usando os valores obtidos pelo modelo 

construído anteriormente, para definir a alocação de recursos das 

máquinas virtuais; 

4. Validação do controlador com experimentos utilizando a abordagem de 

medição. 

1.3. Contribuições 

Esta dissertação de mestrado contribui primariamente no campo do 

cumprimento de SLAs em ambientes virtualizados por trazer uma abordagem 

de controle não intrusiva que diminui a quantidade total de violações de SLA 

em ambientes virtualizados através da alocação dinâmica de tempo de CPU 

dada para as máquinas virtuais. Também colabora com um novo caminho de 

pesquisa em que o sistema utiliza escalonadores no modo conservativo. 

O aspecto prático deste trabalho pode ser usado em ambientes de 

produção em que não é viável usar a abordagem intrusiva para verificar se o 

SLA está sendo violado. Nestes casos o controlador não intrusivo é capaz de 

atuar na alocação de CPU e melhorar o desempenho das aplicações. 
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1.4. Estrutura da dissertação 

A dissertação está organizada da seguinte forma: No capítulo 2, são 

apresentadas as informações necessárias para contextualizar o leitor ao tema 

abordado no trabalho.  

No capítulo 3 é apresentado a descrição do controlador baseado em [23] 

desenvolvido para operar de forma não intrusiva, descrevendo seu 

funcionamento e sua arquitetura. 

No capítulo 4 é descrita a metodologia utilizada para construção do 

modelo usado pelo controlador. Neste capítulo está descrito o procedimento de 

coleta dos dados e a modelagem. No final os resultados da validação do 

modelo são analisados. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos, buscando uma 

distinção clara entre a abordagem intrusiva e a não intrusiva, enfatizando os 

benefícios de cada abordagem assim como seus pontos negativos. Também 

está incluso nessa seção a discussão realizada a partir dos resultados. 

No capitulo 6 conclui-se a dissertação com uma breve consideração 

sobre o trabalho realizado e suas principais contribuições. Por fim, há uma 

discussão sobre os trabalhos que podem ser realizados futuramente. 
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2 

2. Conceitos 
Fundamentais 

Neste capítulo estão alguns conceitos importantes para um melhor 

entendimento do restante desta pesquisa. A primeira seção aborda a 

tecnologia de virtualização, relatando uma visão geral do conceito e suas 

vantagens. Em seguida são explicados os três tipos mais usados de 

virtualização, que são a emulação, a virtualização total e a paravirtualização. 

Posteriormente há uma seção que abrange os detalhes referentes ao software 

de virtualização de servidores Xen [10], que foi utilizado nesta pesquisa. 

Finalmente, a última seção contém diversos trabalhos relacionados que servem 

para situar este trabalho em relação ao estado da arte. 

2.1. Virtualização 

A virtualização é uma tecnologia capaz de produzir algo que não existe 

fisicamente, mas existe virtualmente. Um exemplo comum ocorre nas citações 

de memória virtual. Com a memória virtual, os softwares podem utilizar uma 

quantidade de memória maior do que a quantidade que está realmente 

instalada, através de uma técnica conhecida como swapping. Da mesma 

forma, existem técnicas de virtualização que são aplicadas a outros recursos 
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computacionais, como redes, discos rígidos, sistemas operacionais, entre 

outros, que não existem fisicamente mas podem ser utilizados virtualmente. 

Este trabalho aborda especificamente a virtualização de servidores [1], 

também chamada de virtualização de plataforma, que se refere a capacidade 

de abstrair as características físicas de um computador, permitindo que vários 

sistemas executem sobre ele. Em outras palavras, a virtualização de servidores 

permite que múltiplos sistemas operacionais executem concorrentemente na 

mesma máquina. Estes sistemas operacionais que executam sobre uma 

plataforma de virtualização recebem o nome de sistemas operacionais 

convidados, ou no idioma inglês guests. A camada de software responsável por 

providenciar essa abstração dos recursos físicos é chamada de monitor de 

máquinas virtuais, ou hypervisor. 

Os hypervisors proporcionam um ambiente apropriado para usar o 

mesmo hardware para múltiplas tarefas distintas. De modo similar, este 

ambiente também existe dentro de um sistema operacional, por permitir que 

vários programas executem concorrentemente como, por exemplo, 

navegadores web, editores de texto e jogos. Cada aplicação é executada no 

computador sem ter conhecimento que está compartilhando os recursos da 

máquina com os demais programas. No entanto, sem a virtualização, é 

necessário definir o sistema operacional que executará no computador, bem 

como suas configurações; em vários casos isso pode ser considerado uma 

restrição. Um caso muito comum é não poder executar programas que foram 

escritos exclusivamente para o sistema operacional Windows no sistema 

operacional Linux, e vice-versa. Outro exemplo ocorre quando uma 

determinada aplicação só pode ser executada sobre uma versão específica de 

um sistema operacional. Sem a virtualização, muitas vezes é necessário 

manter um ambiente com vários servidores executando sistemas operacionais 

diferentes, mesmo se apenas um único servidor tiver poder computacional 

suficiente para suprir todas as necessidades dos programas. 

O trabalho de King, S. et al em [2] relata que existem vários tipos de 

hypervisors, que são classificados com relação à plataforma em que eles 

executam, ou seja, com relação à arquitetura do ambiente de virtualização que 
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eles proporcionam. Nessa classificação os hypervisors podem ser de dois 

tipos, apresentados na figura Figura 2.1 e na Figura 2.2: 

Hypervisor tipo I – o hypervisor é executado diretamente sobre o 

hardware da máquina real, sem a presença de um sistema operacional 

subjacente. A função do hypervisor é multiplexar os recursos de hardware 

(CPU, memória, discos, interfaces de rede) de forma que cada máquina virtual 

possa utilizar um conjunto de recursos que seja independente dos demais 

usados nas outras máquinas virtuais. Consequentemente, cada máquina virtual 

se comporta como se como se fosse uma máquina normal que pode executar 

um sistema operacional. Exemplos conhecidos de software de virtualização 

que utilizam essa estrutura são o VMware ESX Server [3] e o Xen. 

 

Figura 2.1 – Arquitetura de virtualização usando um hypervisor tipo I 

Hypervisor tipo II – nesta categoria o hypervisor é executado como um 

processo de um sistema operacional nativo subjacente. O hypervisor utiliza os 

recursos fornecidos pelo sistema operacional nativo para oferecer recursos 

virtuais aos sistemas operacionais convidados que executam sobre ele. Nesse 

caso, um hypervisor consegue suportar apenas uma instância de máquina 

virtual. Para conseguir executar mais máquinas virtuais, é necessário executar 

outra instância do hypervisor. Exemplos conhecidos de software de 

virtualização que se encaixam nesse tipo são o QEMU [15] e o VirtualBox [6]. 

Hardware do sistema (CPU, memória, disco)

Hypervisor

Sistema 
operacional 
convidado

Sistema 
operacional 
convidado

Sistema 
operacional 
convidado
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Figura 2.2 – Arquitetura de virtualização usando um hypervisor tipo II 

A presença de um sistema operacional nativo proporciona a simplicidade 

de implementar o hypervisor como um processo. Por outro lado, um hypervisor 

tipo I, por acessar diretamente o hardware tem melhor desempenho que um 

hypervisor tipo II, que precisa usar uma camada adicional de software que é o 

sistema operacional nativo. 

Um hypervisor possui a responsabilidade de controlar a utilização do 

hardware pelas máquinas virtuais, permitindo que haja um compartilhamento 

por vários delas dando a cada um a ilusão a cada sistema operacional de 

executar sobre sua própria plataforma física. Em outras palavras, o hypervisor 

abstrai os recursos físicos da máquina, através da alocação de “fatias” dos 

recursos para os sistemas operacionais convidados. Consequentemente, cada 

máquina virtual possui a sua própria configuração de consumo de CPU, 

memória e espaço em disco. 

A tecnologia de virtualização permite gerenciar de forma centralizada os 

sistemas virtualizados, assim como os recursos de armazenamento e de rede. 

Abaixo temos algumas vantagens que ocorrem quando a virtualização é usada 

[5][7]: 

 A virtualização facilita o desenvolvimento de novas aplicações por fornecer 

ao desenvolvedor um ambiente flexível, onde é possível executar o software 

Hardware do sistema (CPU, memória, disco)

Sistema 
operacional 
convidado

Sistema 
operacional 
convidado

Sistema 
operacional 
convidado

Sistema Operacional base
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em vários sistemas operacionais diferentes, contidos em máquinas virtuais que 

são criadas com facilidade; 

 Na área de segurança, serve como uma ferramenta que facilita o 

desenvolvimento de ambientes para testes de segurança, que poderiam ser 

potencialmente perigosos se executados no ambiente de produção; 

 Outro benefício da virtualização é a possibilidade de rapidamente recuperar 

uma máquina virtual que sofreu algum tipo de mau funcionamento. Por manter 

uma cópia do estado estável do sistema operacional convidado em uma 

imagem1 da máquina virtual, fica mais fácil superar o problema. Além disso, 

uma falha em uma máquina virtual não prejudica as outras máquinas virtuais 

compartilhando o ambiente virtualizado; 

 Considerada a maior vantagem, a utilização da virtualização proporciona a 

consolidação de servidores, isto é, uma diminuição efetiva da quantidade de 

máquinas físicas necessárias para atender uma determinada demanda, 

reduzindo custos. Por exemplo, em um data center virtualizado, cada servidor 

físico fica responsável por hospedar vários sistemas operacionais convidados, 

que por sua vez podem pertencer a clientes diferentes. Apesar de existir o 

compartilhamento de recursos de baixo nível, cada sistema convidado é 

administrado de forma independente, mantendo o isolamento entre aplicações; 

 O fato de usar a virtualização implica em uma diminuição da presença de 

ociosidade de hardware. Assim, os recursos físicos são utilizados de forma 

melhor do que na abordagem sem virtualização; 

 A capacidade de migrar máquinas virtuais entre servidores pode prover mais 

disponibilidade para os serviços, e também permite que os administradores do 

ambiente virtualizado possam balancear a carga entre os servidores com 

facilidade; 

 A redução nos gastos também é um ponto importante. O fato de ambientes 

virtualizados utilizarem melhor o hardware dos servidores, e consequentemente 

menos servidores conseguirem atender uma mesma demanda, implica em uma 

economia nos gastos de manutenção e no consumo de energia. 

Vale ressaltar que a adição da camada de virtualização entre os 

sistemas operacionais e o hardware implica em uma degradação no 

                                                           
1
 Imagem de uma máquina virtual é um sinônimo para o disco virtual. 
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desempenho dos programas executados sobre uma plataforma virtualizada, 

comparando com o desempenho da aplicação executando num sistema 

operacional convencional. No entanto, para a maioria das aplicações essa 

sobrecarga pode ser considerada aceitável. 

2.2. Tipos de Virtualização de Servidores 

Embora possam ser notadas similaridades em alguns aspectos técnicos, 

existem várias implementações da virtualização. As três mais conhecidas são a 

emulação, a virtualização total e a paravirtualização. Cada técnica de 

virtualização difere no nível de abstração, na sua complexidade de 

implementação, e também no desempenho [4]. 

2.2.1. Emulação 

Nesta técnica (também chamada de virtualização do hardware) é 

emulado um hardware de uma plataforma real ou virtual, requisitando os 

recursos reais quando necessários, da máquina que executa a máquina virtual. 

Normalmente em um emulador de sistemas é permitido executar um sistema 

operacional sem a necessidade de fazer alterações nele porque o sistema 

operacional não tem conhecimento que não está usando um hardware real. As 

instruções privilegiadas requeridas à CPU não podem ser executadas pelo 

usuário, sendo repassadas ao emulador, que ao receber a instrução, faz a 

tradução da plataforma virtual para a plataforma real. 

A Figura 2.3 ilustra que o emulador abstrai das aplicações o hardware 

real, provendo uma camada virtual que emula (em software) o hardware 

necessário para as aplicações. Nesse caso, não é necessário fazer qualquer 

modificação nos sistemas operacionais convidados, pois eles têm apenas o 

conhecimento da arquitetura de hardware que o emulador entrega. 
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Figura 2.3 – Arquitetura da emulação 

Essa estratégia de virtualização é usada por diversos sistemas, como os 

emuladores de sistemas operacionais Virtual PC1 da Microsoft e o QEMU. 

Ainda existem os emuladores de plataformas antigas ou que nem existem 

mais, como por exemplo o emulador DOSBox2, que emula o hardware de 

computadores da família IBM PC executando o sistema operacional MS-DOS3, 

e os emuladores de consoles de video games, como o ZSNES4, que emula o 

hardware do console Super Nintendo. 

2.2.2. Virtualização Total 

A virtualização total é uma técnica que abstrai todo o hardware 

subjacente criando uma plataforma onde é possível criar máquinas virtuais. 

Cada máquina virtual se comporta como se fosse uma máquina real, de 

maneira que é impossível para um software executando sobre essa máquina 

perceber que ela é virtual. Quando a virtualização total é usada, vários 

sistemas operacionais podem coexistir na mesma máquina física, cada um 

executando sobre uma máquina virtual, e com as requisições dos recursos 

físicos sendo mediadas pelo hypervisor. O KVM [9] e o VirtualBox são 

exemplos de sistemas que usam virtualização total.  

                                                           
1
 http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/ 

2
 http://www.dosbox.com/ 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS 

4
 http://www.zsnes.com/ 
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Figura 2.4 – Arquitetura da virtualização total 

Na Figura 2.4, observa-se que embora a virtualização total também 

proponha uma camada de abstração como a emulação, ela difere por não 

apresentar aos sistemas operacionais convidados arquiteturas de hardware 

diferentes da arquitetura nativa. Cada sistema operacional executa de forma 

isolada, e não possui conhecimento que está executando sobre um sistema de 

virtualização tampouco que os recursos físicos estão sendo compartilhados 

com outros sistemas operacionais. 

2.2.3. Paravirtualização 

Na paravirtualização, o hypervisor exporta uma versão modificada do 

hardware subjacente para os sistemas operacionais convidados. Diferente da 

emulação, o hardware exportado é da mesma arquitetura que o hardware 

físico. Nesse caso, são realizadas modificações no código do sistema 

operacional convidado para tornar mais simples e rápido suportar várias 

máquinas virtuais. As modificações se resumem a substituição das chamadas 

de sistema (systemcalls) por chamadas ao hypervisor (hypercalls). As 

systemcalls são uma API que o sistema operacional provê para que as 

aplicações possam realizar tarefas essenciais, como por exemplo, alocar 

memória, abrir/fechar arquivos ou acessar a hora do sistema. Contudo, essa 

recodificação não altera o conjunto de chamadas, de forma que a interface 

exposta para as aplicações continua a mesma. Ou seja, não é necessário fazer 
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modificações no código das aplicações para que elas possam executar num 

ambiente paravirtualizado. É importante salientar que o fato de ser necessário 

recodificar uma parte do sistema operacional torna difícil suportar sistemas 

operacionais que não são distribuídos com código fonte, como o Windows. 

 

Figura 2.5 – Arquitetura da paravirtualização 

De acordo com a Figura 2.5, de forma oposta a emulação, a 

paravirtualização não simula um novo hardware para as aplicações e faz a 

tradução das instruções, porém através de alterações no kernel que executa 

nas máquinas virtuais possibilita que as chamadas de sistema que se 

relacionam com o hardware sejam redirecionadas para o hypervisor. Na técnica 

de virtualização total o hypervisor precisa traduzir as instruções da máquina 

virtual para a real, no entanto, na paravirtualização, essa etapa não existe. O 

que acontece de fato é que o próprio sistema operacional é modificado, 

substituindo uma parte das systemcalls por hypercalls. Dito de outra forma, 

enquanto na virtualização total e na emulação as instruções são 

reinterpretadas para a plataforma física em tempo de execução, na 

paravirtualização as instruções são previamente recompiladas no código fonte 

do sistema operacional convidado, de maneira que não é necessário que o 

hypervisor traduza as instruções da máquina virtual para a máquina física. Esta 

é a razão da paravirtualização conseguir em alguns casos obter um 

desempenho melhor que as outras abordagens. 

A Tabela 2.1 contém um resumo sobre os tipos de virtualização 

abordados nessa seção. 
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Tabela 2.1 - Resumo sobre os tipos de virtualização 

Tipo Descrição Vantagens Desvantagens 
Usado 

por 

Emulação 

O emulador 
exporta um 

hardware (que 
pode ser de uma 

arquitetura 
diferente da 

nativa) 

Emular 
hardware 

que não está 
fisicamente 
disponível 

Baixo 
desempenho 

QEMU 

Virtualização 
total 

O hypervisor 
exporta um 
hardware 
(mesma 

arquitetura que a 
nativa) permitindo 
que as máquinas 
virtuais executem 
de forma isolada 

Flexibilidade 
para 

executar 
qualquer 
sistema 

operacional 

Desempenho 
inferior 

comparado à 
paravirtualização 

KVM, 
VirtualBox 

Paravirtualização 

O hypervisor 
exporta uma 

abstração dos 
recursos nativos 
de forma que as 
máquinas virtuais 

acessem 
diretamente as 
funcionalidades 

do hardware 

Menor 
overhead 
causado 

pela camada 
de 

virtualização 

Necessidade de 
modificar o 

código fonte do 
sistema 

operacional 
convidado 

Xen 

2.3. Ferramenta de Virtualização Xen 

Como a utilização de máquinas virtuais vêm crescendo principalmente 

por causa da consolidação de servidores e da utilização em ambientes de 

Cloud Computing, o Xen se tornou acessível à uma grande quantidade de 

usuários. Vários melhoramentos no Xen por parte da comunidade de código 

aberto o tornam uma opção interessante para ambientes de virtualização que 

possuem especificações próprias, já que a presença do código fonte oferece 

essa vantagem. A empresa CITRIX1 atualmente lidera o desenvolvimento de 

uma versão comercial do Xen, enquanto grandes provedores de Cloud 

Computing, como a Amazon2 e a Rackspace3 usam versões modificadas do 

Xen nos seus data centers para prover um serviço de infraestrutura, também 

chamado IaaS (Infrastructure as a Service). Ele é, até o presente momento, o 

                                                           
1
 http://www.citrix.com 

2
 http://aws.amazon.com/ec2/ 

3
 http://www.rackspace.com/ 

http://www.citrix.com/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://www.rackspace.com/
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único hypervisor tipo I (Figura 2.1), também chamado de baremetal hypervisor, 

que possui código aberto.  

O Xen utiliza o conceito de paravirtualização (seção 2.2.3), onde o 

sistema operacional que está executando sobre uma máquina virtual sabe que 

está em uma plataforma de virtualização, e assim consegue através das 

hypercalls ter acesso às funcionalidades dos dispositivos. Apesar de ter uma 

máquina especial para gerenciamento (seção 2.3.2), o Xen não sofre a 

degradação desempenho causada pela existência de um sistema operacional 

nativo. 

2.3.1. Arquitetura Interna 

Como pode ser visto na Figura 2.6, nas arquiteturas de computadores 

modernas, o kernel do sistema operacional executa no anel 0. O anel 0 é o 

mais privilegiado e consequentemente pode realizar qualquer instrução que 

interaja diretamente com o hardware, ao passo que as aplicações executam no 

anel 3, que é o menos privilegiado. Os anéis 1 e 2 não são utilizados. Logo, 

quando alguma aplicação precisa que alguma instrução especial seja realizada, 

é necessário fazer uma systemcall para que o sistema operacional decida se 

deverá fazer ou não a tarefa para colaborar com a aplicação. A estrutura de 

anéis existe como um mecanismo de proteção, porque existem certas 

instruções que são poderosas o suficiente para comprometer a integridade do 

kernel. Além disso, com esta organização o sistema operacional fica sendo o 

software responsável por escalonar os recursos de hardware entre as 

aplicações. 
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Figura 2.6 – Comparação da estrutura de anéis de proteção entre um sistema convencional e um paravirtualizado 
[8] 

Quando o Xen é instalado ocorre uma modificação no sistema 

operacional do servidor de maneira que o kernel passa a executar no anel 1, 

enquanto o próprio Xen passa a executar no anel 0. Essa modificação não é 

perceptível do ponto de vista das aplicações porque elas executam no anel 3. 

Visto que o sistema operacional convidado executa em um anel menos 

privilegiado que o do hypervisor, as instruções privilegiadas devem ser 

validadas pelo Xen. 

De acordo com a Figura 2.7, pode-se observar que o Xen possui vários 

componentes. Cada máquina virtual na nomenclatura do Xen é chamada de 

domínio, podendo ser um domínio privilegiado ou não privilegiado. Um domínio 

privilegiado é um domínio que possui acesso a funcionalidades especias do 

hypervisor, como criar ou destruir outros domínios. Por padrão, todos os drivers 

dos dispositivos ficam localizados num domínio privilegiado chamado Domain-

0. 
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Figura 2.7 - Arquitetura do Xen 

Em versões mais recentes do Xen é possível ter os drivers dos 

equipamentos nativos instalados em diferentes domínios, ou seja, é possível 

distribuir a responsabilidade que fica centralizada na máquina Domain-0. Um 

domínio que carrega um driver de um dispositivo é também chamado de IDD 

(isolated driver domain). Dividir a instalação dos drivers em vários domínios 

tem a vantagem de distribuir a complexidade e os riscos da utilização do 

dispositivo em mais de uma máquina virtual. Por exemplo, caso um driver 

precise ser reiniciado por causa de algum problema, um IDD pode ser 

reiniciado para se recuperar do erro sem interferir tanto quanto no caso da 

máquina Domain-0, porque seria necessário reiniciar todo o sistema. Mas 

apesar da descentralização trazer alguns benefícios, ela exige um setup mais 

complexo e para a maioria dos casos a abordagem centralizada da máquina 

Domain-0 é suficientemente eficaz. Um detalhe importante é que do ponto de 

vista do hypervisor, que tem a responsabilidade de distribuir a utilização dos 

recursos nativos, como CPU e memória, a máquina Domain-0 é considerada 

uma máquina virtual comum e não recebe privilégios adicionais no que se 

refere ao escalonamento das máquinas virtuais. 

O Xen possui uma área de memória RAM chamada memória 

compartilhada, esta área serve para permitir a transferência de dados entre 

domínios. A memória compartilhada provê um mecanismo eficiente de 

compartilhamento de dados porque está acessível para leitura de modo rápido 

pelos domínios que estiverem envolvidos na transferência. 

Hardware do sistema (CPU, memória, disco) 

       Hypervisor 

Dom0 

DomU DomU 

Drivers dos 
dispositivos 

Memória 
compartilhada 

Escalonamento 

API de 
gerenciamento 



Capítulo 2 – Conceitos Fundamentais  27 

Cada sistema operacional que executa em um domínio possui acesso à 

CPUs fornecidas pelo Xen. Do ponto de vista do escalonador presente dentro 

do hypervisor, elas são consideradas CPUs virtuais, ou VCPUs. Mas para 

todas as tarefas do sistema operacional convidado, uma VCPU é considerada 

uma simples CPU. O escalonador tem a tarefa de alocar as VCPUs entre as 

CPUs, e também selecionar o intervalo de tempo em que uma VCPU usará 

uma CPU, seguindo alguns critérios que são explicados em detalhes na seção 

2.3.3. 

2.3.2. A Máquina Domain-0 

Na arquitetura do Xen (Figura 2.7), o hypervisor possui a tarefa de 

administrar os sistemas operacionais convidados. Porém, como existe o foco 

de manter o Xen como sendo uma camada de software leve, de modo que o 

hypervisor degrade menos o desempenho das máquinas virtuais, algumas 

tarefas são realizadas pelo domínio Domain-0. Em um sistema Xen, a máquina 

virtual Domain-0 implementa algumas das funcionalidades que em outros 

sistemas de virtualização são funções do hypervisor. Isto permite que o Xen 

seja uma camada de software leve, já que não precisa carregar os drivers de 

dispositivos. 

A máquina virtual Domain-0 é o primeiro domínio criado quando o 

sistema é inicializado, e dentro dele estão as ferramentas para criar e 

configurar todos os outros domínios que não são privilegiados. A Domain-0 

fornece uma interface administrativa onde é possível controlar o consumo de 

recursos computacionais por parte dos domínios, inclusive da própria máquina 

Domain-0. A máquina Domain-0 é também chamada de forma abreviada de 

Dom0 e, de forma semelhante, um domínio que executa um sistema 

operacional convidado é abreviado para DomU (unprivileged domain). Na 

prática, qualquer kernel Linux modificado pode servir como sistema operacional 

para a máquina Domain-0. 

Enquanto a Domain-0 acessa as funcionalidades dos dispositivos 

nativos através dos seus respectivos drivers, o Xen exporta apenas versões 

genéricas simplificadas dos dispositivos para cada DomU. Em outras palavras, 

em vez de fornecer uma réplica exata das funcionalidades do dispositivo, o 
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hypervisor fornece dispositivos simplificados. Por exemplo, um DomU possui 

sua placa de rede como um dispositivo genérico de rede ou o disco como um 

dispositivo genérico de armazenamento. Apenas a máquina Domain-0 tem 

permissão de executar os drivers relativos a cada dispositivo físico real e, 

somente através da cooperação da máquina Domain-0 e do mecanismo de 

memória compartilhada do Xen é possível que os DomU usem os dispositivos 

nativos. Logo, quando os DomU utilizam dispositivos de E/S, a Domain-0 é 

encarregada de fazer o repasse das requisições para o driver real e executá-

los. Por isso é vísivel o consumo de CPU na máquina Domain-0 quando algum 

domínio está executando operações de E/S [11]. Dada que a máquina Domain-

0 tem essa responsabilidade, em geral ela é considerada apenas como uma 

ferramenta de administração do Xen, não executando outros tipos de serviços. 

2.3.3. Escalonador de CPU 

O Xen pode operar com vários tipos de escalonadores de CPUs, e 

também tem uma API específica para a implementação de novas estratégias 

de escalonamento. Durante o desenvolvimento do Xen ocorreram diferentes 

implementações de escalonadores, e visto que os escalonadores de CPU 

possuem desempenhos diferentes [11], o escalonador padrão é escolhido 

como sendo o escalonador que possui o melhor desempenho na maioria das 

situações. Os escalonadores de CPU costumam ser organizados de acordo 

com as seguintes características [12]: 

 Modo conservativo: um escalonador conservativo funciona de forma que 

sempre que houver algum trabalho para ser feito e também houver 

tempo de CPU disponível, a CPU será alocada para o trabalho. Em 

outras palavras, a CPU fica inativa somente se não houver trabalho a ser 

realizado; 

 Modo não-conservativo: neste caso, a CPU pode ficar inativa mesmo 

com trabalho para ser realizado. O tempo de acesso à CPU é dividido de 

forma que uma tarefa da CPU não pode usar a CPU além do seu tempo 

de acesso determinado, mesmo se a CPU estiver inativa; 

 Modo preemptivo: O modo preemptivo indica que o escalonador é capaz 

de entender uma hierarquia de prioridades. Se existe um trabalho cuja 
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prioridade é maior do que a do trabalho sendo executado no momento, 

então a CPU interrompe a execução atual, faz a troca de contexto e 

passa a executar a tarefa de maior prioridade; 

 Modo não-preemptivo: De forma contrária ao modo preemptivo, neste 

modo não existe priorização de tarefas. O escalonador apenas decide 

qual tarefa será a próxima a ser executada. No modo não-preemptivo a 

próxima tarefa passa a executar apenas se a tarefa atual liberou a CPU 

por conta própria, esgotou o período de tempo alocado ou se ela 

acabou. 

Atualmente o escalonador padrão é chamado Credit Scheduler [12]. 

Embora outros escalonadores ainda ainda estejam disponíveis para uso, como 

o BVT (Borrowed Virtual Time) [13] e o SEDF (Simple Earliest Deadline First) 

[14], com a chegada do Credit Scheduler eles foram considerados 

ultrapassados e estão em processo de serem removidos do Xen. O Credit 

Scheduler é um escalonador com suporte para os modos conservativo e não-

conservativo e opera no modo não-preemptivo. 

 

Figura 2.8 - Escalonameto de CPU no Xen 

Como pode ser visto na Figura 2.8, em sistemas com vários 

processadores o escalonador decide em qual CPU a VCPU irá executar, além 

da tarefa de determinar por quanto tempo a VCPU poderá usá-la. O algoritmo 

do Credit Scheduler tenta balancear a carga entre as CPUs equitativamente, de 

forma que não haja sobrecargas em CPUs específicas. Uma VCPU sempre 

está alocada em uma CPU, mesmo estando bloqueada ou inativa. Também 

vale notar que uma CPU pode estar alocada para mais de uma VCPU, 
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cabendo ao Credit Scheduler definir por quanto tempo cada uma delas pode 

usar a CPU. 

Para definir quanto vale o intervalo de tempo em que uma VCPU 

executa numa CPU, é necessário atribuir para cada domínio, incluindo a 

máquina Domain-0, um valor de weight (também chamado share) e 

opcionalmente um valor de cap. O weight de um domínio serve para o Credit 

Scheduler atribuir uma alocação de créditos para as VCPUs do mesmo. 

Quanto maior o weight, mais créditos as VCPUs de um domínio recebem, e 

consequentemente recebem mais tempo de CPU. No entanto, um detalhe 

importante é que quando existem recursos de CPU disponíveis (por 

inatividade), o Credit Scheduler pode dar posse dessa porção de tempo de 

CPU que não está sendo utilizada, para um domínio com qualquer valor de 

weight que esteja precisando de CPU. Ou seja, o weight é um parâmetro que 

influencia na prioridade de consumo de CPU entre domínios, mas apenas 

quando existe consumo de CPU suficiente para saturar o ambiente, um estado 

comumente chamado de contenção de recursos [17]. Já o cap é um parâmetro 

que limita o consumo de CPU de um domínio por um valor teto. Quando o cap 

é utilizado, o Credit Scheduler passar a operar no modo não-conservativo, ou 

seja, mesmo havendo tempo de CPU disponível para uso e o domínio tenha 

trabalho para ser realizado, o Credit Scheduler não fornece tempo de CPU 

além do valor especificado pelo cap.  

Usando a API de gerenciamento fornecida pelo hypervisor e presente na 

máquina Domain-0, é possível fazer adaptações para obter cenários de 

consumo de CPU. Por exemplo, é possível definir dinamicamente a afinidade 

de uma VCPU para uma CPU específica. Quando uma VCPU está fixa à uma 

CPU, o Credit Scheduler não manipulará a alocação da VCPU mesmo que 

essa fixação desbalanceie a utilização das CPUs. Também é possível adicionar 

ou remover VCPUs nas máquinas virtuais dinamicamente, mas é necessário 

editar previamente o arquivo de configuração da máquina virtual. Por padrão o 

número de VCPUs da máquina Domain-0 é igual ao número de núcleos 

nativos. 
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O Credit Scheduler continua sendo desenvolvido e nas versões mais 

recentes do Xen existem outras opções, uma delas é a capacidade de dividir as 

CPUs em grupos chamados CPU pools, onde cada pool é coordenado por um 

escalonador diferente, permitindo criar ambientes de consumo de CPU isolados 

dentro de uma mesma máquina física. Nesse setup existe por padrão um pool 

chamado Pool-0, em que ficam todas as CPUs e todos os domínios. Também é 

possível configurar alguns parâmetros que antes eram estaticamente definidos, 

como o intervalo de tempo em que os créditos são recarregados. 

2.4. Trabalhos Relacionados 

Barhman P. et al. em [16] apresenta diversos detalhes arquiteturais do 

Xen e os motivos que influenciaram na paravirtualização ser a técnica 

escolhida. Neste trabalho foi realizada uma avaliação de desempenho através 

de vários benchmarks que mostra que o desempenho de um sistema 

operacional Linux executando sobre o Xen é próximo do desempenho de um 

Linux executando nativamente. Também nesta avaliação foi realizada uma 

análise da escalabilidade do Xen, num ambiente com 100 máquinas virtuais em 

um mesmo servidor mostrando que o Xen é capaz de gerenciar corretamente o 

desempenho mesmo em situações de grande carga de trabalho. 

Cherkasova L. et al. em [11] realizaram uma avaliação de desempenho 

dos três principais escalonadores de CPU presentes no Xen. Neste trabalho foi 

observado que diferentes configurações de weight para a máquina Domain-0 

influenciaram nos experimentos de E/S realizados nos DomU. No entanto nesta 

pesquisa os escalonadores foram avaliados operando apenas no modo 

conservativo, não foi examinado o impacto de diferentes configurações no 

modo não-conservativo. Além disso, a carga usada nos experimentos não foi 

representativa. 

Pradeep P. et al. fizeram um trabalho interessante em [17] ao propor e 

desenvolver um sistema de controle de recursos usando teoria de controle para 

o Xen que automaticamente adapta as alocações de recursos de CPU e E/S de 

disco destinadas às máquinas virtuais de modo a atender os SLOs das 

aplicações que executam sobre os DomU, dessa forma oferecendo 

diferenciação de serviços para essas aplicações. Neste trabalho o parâmetro 
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cap do Credit Scheduler do Xen foi utilizado para limitar as alocações de tempo 

de CPU. Este sistema garante que o tempo de CPU da máquina física será 

dividido de forma proporcional as necessidades requisitadas nos SLAs, mesmo 

num estado de contenção de recursos. Este trabalho foi muito importante para 

esta pesquisa de mestrado porque mostrou que através da alocação dinâmica 

de recursos do ambiente virtualizado é possível definir alocações que cumpram 

os SLOs de uma maneira melhor que a alocação estática e o comportamento 

padrão, sem alocação. No entanto, o consumo de CPU que acontece na 

máquina Domain-0 causado pelo tratamento das requisições E/S das outras 

máquinas virtuais não foi observado. No caso de contenção de CPU esse fator 

deve ser levado em consideração porque a Domain-0 não receber recursos 

suficientes pode possivelmente acarretar em uma perda de desempenho 

generalizada. Além disso, em alguns casos a migração demonstrou ser uma 

solução mais viável do que o controle da contenção no host. Mas essa solução 

não foi integrada no controlador e ficou como um ponto de pesquisa pendente.  

A pesquisa de Couto, R. S. et al. em [22] também seguiu uma 

abordagem similar a [17], porém o foco desse trabalho foi propor um 

mecanismo de controle de vazão para redes virtuais, onde cada domínio é 

considerado um roteador virtual e pode ter sua vazão regulada pela alocação 

de CPU. Para isso foi desenvolvido um modelo que mapeia o limiar de tempo 

de CPU disponível para a máquina virtual e vazão máxima que a mesma 

consegue nessas condições. No entanto, a depender do propósito da máquina 

virtual, em alguns casos o mapeamento entre consumo de CPU e vazão de 

rede não existe logo essa modelagem pode não funcionar. Somente o 

consumo de CPU é insuficiente para o controle efetivo da banda consumida 

pelas vms. 

O trabalho de Blagodurov, S. et al. em [23] mostra o projeto de um 

controlador de realimentação simples que dinamicamente prioriza a utilização 

da CPU para que as máquinas virtuais não violem seus SLAs. Diferente da 

abordagem de [17], este controlador utiliza o escalonador de CPU no modo 

conservativo. Os resultados desse trabalho mostram que a priorização 

dinâmica de CPU no modo conservativo também é capaz de combater o 

problema do cumprimento de SLAs em ambientes virtualizados. No entanto 



Capítulo 2 – Conceitos Fundamentais  33 

não foi realizada uma avaliação comparativa entre as duas abordagens. A 

avaliação deste trabalho foi realizada através de uma comparação entre o 

desempenho obtido usando priorização estática e a priorização dinâmica de 

CPU. 

Wood, T. et al. em [24] criaram o SandPiper, um sistema capaz de 

detectar momentos de contenção de recursos e decidir quais máquinas virtuais 

migrar e para quais hosts físicos do data center elas são migradas. O 

SandPiper foi implementado para utilizar o Xen, e trabalha apenas migrando 

máquinas virtuais, e não com a priorização de CPU como nas abordagens 

citadas anteriormente. A detecção desses momentos pode acontecer de duas 

formas: uma forma intrusiva, em que dados são coletados do sistema 

operacional das máquinas virtuais e uma forma não intrusiva, através da 

medição da utilização dos recursos pelas máquinas virtuais que é reportada 

pelo hypervisor. Este trabalho foi importante por mostrar as métricas que 

podem ser usadas para monitorar as máquinas virtuais de forma não intrusiva. 

Apte, V. et al. em [25] propuseram um controlador que aloca o mínimo 

de tempo de CPU necessário para a máquina virtual de maneira que ela não 

viole o SLA. Além disso o controlador também atua realizando migrações de 

máquinas virtuais quando necessário. No entanto, de forma similar a [17], 

apenas o cap foi usado para configurar a alocação de CPU. 

No trabalho de Goiri, Íñigo et al. [18] foi desenvolvido um sistema capaz 

de fazer a alocação de tempo de CPU para as máquinas virtuais de forma que 

os SLAs não sejam violados. É usada uma métrica específica que correlaciona 

o tempo de CPU utilizado e o tempo de CPU alocado. Uma violação ocorre 

quando uma máquina virtual não consegue obter o tempo de CPU requisitado 

numa determinada janela de tempo. Essa abordagem é diferente da usada 

neste trabalho pois não são usadas métricas de nível de aplicação como tempo 

de resposta ou transações por segundo nos SLAs. 

O trabalho de Rodriguez-Haro et al [19] descreve um framework que 

traduz os requisitos das aplicações executando num ambiente virtualizado em 

alocações de CPU para as máquinas virtuais. Esse framework usa uma técnica 

que constrói dinamicamente um perfil de utilização de CPU com base no 
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conhecimento que é coletado monitorando a aplicação. Com esse perfil o 

sistema define quanto deve ser alocado para cada máquina virtual de forma 

que os SLOs das aplicações sejam atendidos. No entanto por causa do 

processo de aprendizagem essa técnica tem a desvantagem pois precisa de 

um tempo inicial para aprender dinamicamente como a utilização de CPU está 

interferindo na métrica de aplicação. 

O iBallon [20] é um sistema proposto para realizar reconfigurações em 

máquinas virtuais num ambiente distribuído. Cada máquina virtual possui um 

módulo que solicita os recursos necessários para um componente central com 

base no desempenho das aplicações. O módulo central usa aprendizagem por 

reforço para calcular as configurações que cada máquina virtual recebe. Essa 

abordagem sofre da mesma desvantagem citada para o trabalho anterior: a 

performance inicial da técnica é baixa. 

O framework proposto em [21] gerencia as configurações de utilização 

de CPU do ambiente virtualizado para assegurar o cumprimento dos SLAs e 

minimizar a quantidade de violações. Foi desenvolvido um componente que 

aloca o tempo de CPU entre as máquinas virtuais diferenciando as aplicações. 

Essa abordagem leva em consideração o custo de migraçãoda máquina virtual 

no momento de realizar a alocação de CPU de maneira que as máquinas que 

possuem um custo de migração maior recebem maior prioridade na alocação. 
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3 

3. Projeto do 
Controlador 

Este capítulo mostra os detalhes do controlador não intrusivo. A seção 

3.2 descreve a abordagem do controlador usado como referência. A seção 3.3 

descreve a abordagem do controlador não intrusivo. Ao final uma seção de 

discussão compara qualitativamente as abordagens intrusiva e não intrusiva. 

3.1. Motivação 

O cumprimento do SLA num ambiente virtualizado é uma tarefa que 

requer que o administrador do sistema adeque os valores de compartilhamento 

de CPU dadas as máquinas virtuais. Isto não é uma tarefa simples pois 

conforme explicado por [17], alocações estáticas de recursos não são capazes 

de acompanhar as variações da carga de trabalho em que as máquinas virtuais 

são expostas. 

Conforme mostrado por [17] e [23] a configuração dinâmica demonstrou 

ser melhor do que a estática por acompanhar a carga e remover a necessidade 

de ajuste manual por parte do administrador do ambiente virtualizado. No 

entanto, para que o controle dinâmico possa ajustar corretamente a alocação 

de CPU para evitar as violações nos SLAs é necessário que a métrica referente 



Capítulo 3 – Projeto do Controlador  36 

ao SLA seja coletada. Em geral isto é realizado atráves da instrumentação da 

aplicação web ou do servidor, mas como explicado na seção 1.1, em situações 

de contenção de CPU a coleta da métrica pode ser prejudicada. Vale ressaltar 

que apesar de os controladores atuarem sempre, os momentos de saturação 

de CPU podem retardar a coleta da métrica e como consequência retardar a 

atuação do controlador. 

3.2. Descrição do Controlador Intrusivo 

O controlador deve ser capaz de acompanhar as variações na carga de 

trabalho e configurar os valores de share de CPU para as máquinas virtuais de 

modo a minimizar a quantidade de violações dos SLAs. O controlador deve ter 

a capacidade de operar com uma janela de tempo pequena o suficiente para 

capturar as degradações de desempenho das máquinas virtuais causadas pela 

saturação de CPU. O controlador não precisa necessariamente executar na 

máquina Domain-0, mas precisa ter acesso contínuo a API de gerenciamento 

das máquinas virtuais presente na Domain-0 para configurar os parâmetros 

referentes ao escalonamento de CPU. O controlador usa o escalonador de 

CPU Credit Scheduler (seção 2.3.3) para alocar o tempo de CPU para as 

máquinas virtuais. Também é necessário ter acesso contínuo aos logs de cada 

servidor Apache  para coletar os tempos de resposta registrados. Um detalhe 

importante é que a extração do tempo de resposta do log e o cálculo da métrica 

(como o percentil 95) não pode ser executado pelo servidor RUBBoS pois gera 

um processamento que pode interferir no tempo de CPU disponível para o 

servidor Apache e consequentemente nos tempos de resposta. 

O controlador desenvolvido em [23] usa os valores coletados de tempo 

de resposta para calcular o valor do share das máquinas virtuais. O cálculo 

desse valor é composto por três etapas. A primeira etapa consiste em calcular 

um fator de desempenho PF (performance factor) que reflete o quanto o valor 

medido da métrica está afastado do valor definido no SLA. O RT (response 

time) corresponde ao percentil 95 do tempo de resposta da aplicação, e o 

RTSLA que corresponde ao tempo de resposta especificado no SLA. 

   
        

     
 ( 1 ) 
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O intervalo de PF possui os extremos -1 e +∞. O PF com valor -1 é 

hipotético e significa que o percentil 95 do tempo de resposta medido foi zero. 

O PF com valor 0 significa que o tempo de resposta obtido coincide com o valor 

definido no SLA. Valores maiores que zero indicam a intensidade da violação. 

Na segunda etapa é calculado a alocação de CPU que as máquinas 

virtuais receberão no próximo intervalo através da fórmula abaixo, onde CPU é 

o consumo de CPU no último intervalo de tempo, e PF é o valor calculado na 

primeira etapa. 

                 ( 2 ) 

A última etapa transforma a alocação de CPU calculada anteriormente 

em valores de share. O share mínimo e o share máximo são parâmetros do 

controlador. Os valores de share resultantes são usados pelo controlador para 

definir a proporcionalidade no acesso a CPU. 

                          
     

        
          ( 3 ) 

O valor de share é passado para o escalonador de CPU Credit 

Scheduler. Por exemplo, para configurar o valor de share de CPU da máquina 

virtual VM1 para 512 é necessário executar na Domain-0 o seguinte comando 

como root: 

~# xl sched-credit -d VM1 -w 512 

3.3. Descrição do Controlador Não Intrusivo 

Diferentemente do controlador descrito na seção 3.2, o controlador não 

intrusivo executa utilizando o consumo de CPU das máquinas virtuais para 

estimar o tempo de resposta. Conforme a Figura 3.1, o controlador não 

intrusivo possui um componente adicional chamado estimador, cuja função é 

estimar o valor do percentil 95 do tempo de resposta da aplicação no último 

intervalo de tempo. Este valor é calculado através de três etapas. 
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Figura 3.1 - Arquitetura do controlador com estimação 

A primeira etapa calcula a razão entre o valor de tempo de CPU em 

relação ao máximo de tempo de CPU disponível para o domínio no intervalo de 

tempo. O valor máximo de tempo de CPU que um domínio poderia ter utilizado 

no intervalo é dado pela seguinte fórmula: 

                                      ( 4 ) 

Onde SHARETIME representa a proporção de tempo de CPU alocada para a 

máquina virtual pelo escalonador e CPUVM representa o tempo de CPU 

consumido pela máquina virtual. A razão entre o consumo de CPU e o valor 

máximo de tempo de CPU é o valor normalizado CPUN: 

     
     

      
 ( 5 ) 

A intuição dessa fórmula é que o valor de CPUN define a relação entre o 

consumo de CPU da máquina virtual e o quanto (no máximo) a máquina virtual 

poderia ter consumido. O CPUN possui o intervalo entre 0 e 1, e serve para 

indicar o grau de saturação de CPU da máquina virtual. 

A segunda etapa consiste em aplicar uma média móvel exponencial [26] 

(SES – simple exponential smoothing) para amortizar os valores obtidos de 

CPUN. A última etapa para o cálculo da estimação é aplicar o valor da média 

móvel exponencial no modelo de estimação do tempo de resposta descrito no 

Capítulo 4. 

3.4. Discussão 

A abordagem não intrusiva proporciona a vantagem de não ser 

necessário coletar os dados referentes ao tempo de resposta da aplicação 

Controlador 
SLOs 

Desempenho 
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diretamente dos servidores virtuais. Ao invés de coletar intrusivamente esses 

dados, o consumo de tempo de CPU por parte dos domínios (que pode ser 

coletado externamente na Domain-0) é utilizado para estimar os valores de 

tempo de resposta das aplicações. 

No entanto,esta abordagem exige a construção prévia de um modelo 

que mapeia o relacionamento entre a utilização de CPU e o tempo de resposta 

da aplicação web. O valor configurado no SLA deve se situar na mesma faixa 

de dados que foi usada para a construção do modelo. Além disso, o modelo 

construído para essa abordagem é específico para a métrica correspondente 

no SLA. Se, por exemplo, a métrica de um SLA mudar do percentil 95 para o 

percentil 99, o modelo precisa ser recomputado. 

Uma outra possível abordagem para coletar o tempo de resposta das 

aplicações consiste em fazer capturas do tráfego nas interfaces da Domain-0 

referentes as máquinas virtuais. No entanto essa técnica implicaria num 

consumo de recursos maior comparado com a utilização de um modelo. 

Num ambiente com muitas máquinas virtuais usando a abordagem 

intrusiva, é necessário instrumentar as aplicações envolvidas e sincronizar as 

coletas. A abordagem não intrusiva elimina a necessidade de instrumentar a 

aplicação para obter os valores das métricas contidas no SLA. 
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4 

4. Modelo do Tempo de 
Resposta 

Este capítulo descreve o procedimento usado para construção do 

modelo de estimação do tempo de resposta de uma aplicação web de 

conteúdo dinâmico. Para o cenário deste trabalho de mestrado foi utilizada a 

aplicação RUBBoS1 (Rice University Bulletin Board System). O propósito do 

modelo é fornecer estimações de tempo de resposta para o controlador de 

CPU. Dessa forma o controlador atua configurando as alocações de tempo de 

CPU para as máquinas virtuais de uma forma não intrusiva no intuito de 

diminuir a quantidade de violações nos SLAs. As seções 4.1.1 e 4.1.2 mostram 

características da aplicação e da carga de trabalho. A seção 4.1.3 explica a 

configuração do ambiente de experimentos, seguida da seção 4.1.4 que lista as 

ferramentas utilizadas. As seções 4.1.5 e 4.1.6 mostram os fatores e as 

métricas usados, respectivamente. Por fim a seção 4.2 apresenta os resultados 

da construção do modelo e uma discussão sobre o mesmo. 

4.1. Metodologia 
Para manter a consistência dos experimentos foram tomadas algumas 

precauções. A primeira delas foi definir uma imagem padrão do disco para a 

                                                           
1
 http://jmob.ow2.org/rubbos.html 

http://jmob.ow2.org/rubbos.html
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máquina virtual que executa o servidor RUBBoS. Assim em cada execução o 

sistema operacional do servidor RUBBoS parte do mesmo ponto inicial. A 

segunda atitude foi isolar o servidor RUBBoS do consumo de CPU da Domain-

0. Foi explicado na seção 2.3.2 que ocorre um consumo de CPU decorrente da 

E/S de rede e disco gerada pelos domínios. Para configurar o isolamento de 

CPU entre as máquinas virtuais foi criado um CPU pool no Xen para alocar o 

servidor RUBBoS, de maneira que a máquina Domain-0 ficou alocada no Pool-

0, enquanto o servidor RUBBoS no pool chamado RUBBoS conforme ilustrado 

na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Configuração de CPU pools no ambiente de experimentos usado na construção do modelo 

Cada experimento teve a duração de 20 minutos. Os scripts do 

experimento são executados na máquina Domain-0, e os dados referentes aos 

primeiros 5 minutos são descartados por serem considerados warmup do 

servidor RUBBoS. 

4.1.1. A Aplicação de teste 

Nos experimentos de construção do modelo foi usado o software 

RUBBoS, que é composto por uma aplicação web implementada em PHP que 

simula um fórum de notícias (como o Slashdot1), por um banco de dados com o 

conteúdo de dois anos de postagens de notícias e por um cliente HTTP 

implementado em Java. 

                                                           
1
 http://slashdot.org/ 
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O RUBBoS tem dois tipos de usuários, os usuários sem privilégios e os 

moderadores. Usuários sem privilégios podem procurar e submeter notícias e 

comentários. Usuários moderadores podem adicionalmente revisar as 

postagens e pontuar os comentários. 

O banco de dados do RUBBoS foi gerado artificialmente baseado em 

observações do site Slashdot, incluindo informações relativas a: o tamanho das 

postagens, a quantidade de comentários por postagem, a quantidade de 

postagens por dia e a proporção de usuários moderadores em relação aos 

usuários sem privilégios. 

De forma análoga a outras aplicações usadas em benchmarks como o 

TPC-W1 e o RUBiS2, o RUBBoS tem sido usado em pesquisas científicas 

devido a sua representatividade como uma aplicação que teve origem em um 

ambiente de produção (datacenter). 

4.1.2. A Carga de Trabalho 

Como explicado na seção 4.1, o cliente HTTP simula requisições de 

usuários de um site. O cliente possui vários parâmetros que definem o formato 

da carga de trabalho gerada no lado servidor. A intensidade da carga é definida 

através do parâmetro workload_number_of_clients, que define a quantidade 

total de clientes que são simulados. 

Essa quantidade não significa que em qualquer momento todos os 

clientes simulados estarão interagindo com o site. Os clientes podem ser 

configurados para possuir um tempo entre requisições (think time). Por padrão 

o think time do RUBBoS é derivado do benchmark TPC-W, que por sua vez 

utiliza valores obtidos usando uma distribuição exponencial com média de 7 

segundos. A utilização de recursos(CPU e RAM) referente ao cliente RUBBoS 

é desprezível. 

4.1.3. Ambiente de Experimentos 

A Figura 4.2 mostra o ambiente usado para realizar os experimentos. 

                                                           
1
 http://www.tpc.org/tpcw/ 

2
 http://rubis.ow2.org/ 

http://www.tpc.org/tpcw/
http://rubis.ow2.org/


Capítulo 4 – Modelo do Tempo de Resposta  43 

 

Figura 4.2 - Ambiente de experimentos usado na construção do modelo 

Os dois servidores físicos eram as únicas máquinas conectadas no 

enlace de 100Mbit proporcionando um ambiente controlado para 

experimentação. Tanto o cliente quanto o servidor RUBBoS foram configurados 

para possuírem 1 VCPU cada, e 1024M de memória RAM. A máquina Domain-

0 foi utilizada para executar os scripts que controlam o experimento e os que 

coletam o tempo de resposta e o consumo de CPU do servidor RUBBoS. Para 

os scripts serem executados foi necessário permitir que a máquina Domain-0 

tivesse conectividade SSH sem senha com o cliente e com o servidor RUBBoS. 

Os dados gerados pelo cliente não são utilizados, o cliente é usado apenas 

para a geração de carga. A Tabela 4.1 sumariza a configuração utilizada no 

ambiente onde os experimentos foram realizados. 

Tabela 4.1 - Configuração do ambiente de experimentos 

Característica Descrição 

Sistema Operacional 

(Domain-0 e domU) 
Debian GNU/Linux 7.1 (wheezy) x86_64 

Hypervisor Xen Hypervisor 4.1.4 

Memória 4 GB 800MHz 

Processador 
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 

2.66GHz 

Disco Rígido 500GB 

Placa mãe GYGABYTE G41M-ES2L 

Enlace 100Mbps 

 

100 Mbit

Servidor 
físico

Cliente 
RUBBoS

Servidor 
RUBBoS

Domain-0
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4.1.4. Ferramentas Utilizadas 

A Tabela 4.2 resume as informações relativas as ferramentas utilizadas 

na construção do modelo. 

Tabela 4.2 - Ferramentas utilizadas na construção do modelo 

Nome Versão Descrição 

R1 2.13.1 

Software de estatística. Foi 

usado para estimar os 

parâmetros do modelo e 

geração de gráficos 

Microsoft Excel2 14.0.6129.5000 

Software de estatística. 

Usado para geração de 

gráficos 

Putty3 0.60 
Cliente SSH para acesso 

remoto 

WinSCP4 4.1.9 
Cliente SCP para acesso 

remoto 

4.1.5. Fatores e Níveis 

Para construção do modelo foram realizados vários experimentos 

alterando a intensidade da carga (número de clientes simulados). A variação da 

intensidade da carga da aplicação RUBBoS é alcançada através da 

configuração do parâmetro workload_number_of_clients no arquivo de 

propriedades do cliente RUBBoS. Este parâmetro foi variado entre 100 e 1400, 

em saltos de 100. 

4.1.6. Métricas 

As métricas foram coletadas em intervalos de 5 segundos. Em cada 

intervalo são medidos: os valores do percentil 95 do tempo de resposta da 

aplicação, e o consumo de CPU do servidor RUBBoS. O consumo de CPU so 

servidor RUBBoS é medido através da API de gerenciamento disponível da 

máquina Domain-0. Os valores de tempo de resposta foram medidos em 

                                                           
1
 http://www.r-project.org/ 

2
 http://office.microsoft.com/en-001/excel/ 

3
 http://www.putty.org/ 

4
 http://winscp.net/ 

http://www.r-project.org/
http://office.microsoft.com/en-001/excel/
http://www.putty.org/
http://winscp.net/
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microssegundos através da leitura do log do servidor Apache instalado na 

máquina virtual. Um detalhe importante é que o percentil 95 do tempo de 

resposta é calculado por intervalo e não com todos os valores obtidos desde o 

início do experimento. O cálculo é realizado usando apenas os valores 

coletados no intervalo de tempo de 5 segundos, adotando a abordagem 

descrita em [23]. O consumo de CPU é medido em segundos (no mesmo 

intervalo adotado para medir o percentil 95 do tempo de resposta) através da 

saída do comando xl list na Domain-0, que mostra o tempo de CPU acumulado 

de todas as máquinas virtuais. Inicialmente foi usado o comando xentop para 

coletar a CPU, mas foi detectado que existe um pequeno atraso entre cada 

iteração do comando e com o passar do tempo esse atraso cria uma 

defasagem de tempo significativa, e por isso essa ferramenta foi abandonada. 

Se tratando de tempo de resposta, em geral um percentil alto como o 

percentil 95 ou percentil 99 é considerada uma métrica mais significativa do 

que a média ou a mediana, porque através de um percentil alto é possível 

saber como a maioria dos clientes estão sendo atendidos. 

4.2. Resultados 
Esta seção contém os resultados obtidos na construção do modelo e 

posteriormente na validação do mesmo. 

4.2.1. Construção do modelo 

O gráfico da Figura 4.3 e a Figura 4.4 mostram respectivamente os 

dados do consumo de CPU e do percentil 95 do tempo de resposta quando a 

carga foi variada. Cada ponto nos dois gráficos representa a média dos valores 

obtivos num experimento. Os gráficos foram construídos usando o intervalo de 

confiança 95%. Como pode ser analisado, o tempo de resposta adquire um 

comportamento não linear quando a média de CPU se aproxima do máximo 

disponível. Isso é justificado pelo fato de o tempo de CPU alcançar o limite 

máximo mais vezes quanto maior for a carga de trabalho. 
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Figura 4.3 - Consumo de CPU variando a carga 

 

Figura 4.4 – Percentil 95 do tempo de resposta variando a carga 

Usando os dados foi construído um modelo que expressa a correlação 

entre o percentil 95 do tempo de resposta e o consumo de CPU normalizado. 

Como o modelo é não linear foi utilizado o método dos mínimos quadrados não 



Capítulo 4 – Modelo do Tempo de Resposta  47 

lineares. Este método consiste em uma técnica de regressão que encontra os 

parâmetros do modelo que minimizam o erro quadrático entre os dados e as 

estimativas do modelo. Para o método dos mínimos quadrados não lineares 

devem ser passados os dados e a fórmula do modelo que contém os 

parâmetros que são estimados pela técnica. No R foi utilizada a função nls 

(nonlinear least squares)  para estimar os parâmetros alpha e K da seguinte 

fórmula: 

                      
      

        
 ( 6 ) 

A intuição por trás desta fórmula é que o valor de K determinado pelo método 

NLS define a posição de uma assíntota vertical para que seja possível 

acompanhar o aumento do percentil 95 do tempo de resposta, enquanto o α 

define o grau de suavidade da curva. A aplicação do método no R gerou um 

modelo com os seguintes parâmetros: 

 α = 80951,62 

 K = 1,01 

A Figura 4.5 e a Figura 4.6 ilustram a curva do modelo obtido. Pelos 

gráficos pode-se notar que o modelo demonstrou a sua adequação aos dados, 

no entanto existe uma faixa entre 20 e 100 milisegundos em que o modelo faz 

estimações mais altas do tempo de resposta. Mas considerando que o modelo 

abrange valores na escala de segundos esse erro é considerado 

negligenciável. 
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Figura 4.5 - Modelo do percentil 95 do tempo de resposta 

 

Figura 4.6 - Modelo do percentil 95 do tempo de resposta em escala logarítmica 

4.2.2. Validação do modelo 

Para validar o modelo foram realizados 30 replicações de um 

experimento com uma máquina virtual usando uma carga de 600 clientes 



Capítulo 4 – Modelo do Tempo de Resposta  49 

simulados. Este experimento possui uma máquina virtual adicional que executa 

outro cliente RUBBoS com carga 600 iniciando no minuto 10, com duração de 

5 minutos. Ou seja, nesse intervalo de tempo a carga foi dobrada. Foram 

coletados os valores de tempo de resposta registrados nos logs dos servidores 

e a utilização de CPU. Numa etapa posterior a execução dos experimentos foi 

realizada uma análise para diminuir o erro do modelo. Essa análise consistiu 

em suavizar possíveis variações da CPU e para isso foi utilizada uma média 

móvel exponencial na CPU normalizada variando seu parâmetro alpha. A 

Figura 4.7 mostra um resultado de consumo de CPU normalizado e uma 

correspondente média móvel com coeficiente 0.35. 

  

Figura 4.7 - CPU normalizada no experimento de validação do modelo 

A série temporal na Figura 4.8 mostra a comparação entre os valores 

medidos e os estimados pelo modelo. Nota-se que foi possível estimar os 

valores altos do percentil 95 do tempo de resposta usando a média móvel 

exponencial referente ao consumo de CPU da máquina virtual. 
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Figura 4.8 - Medição e estimação do percentil 95 do tempo de resposta 

A Figura 4.9 mostra o boxplot do erro quadrático médio (mean squared 

error) entre o valor medido e a estimativa do modelo para diferentes valores do 

coeficiente da média móvel exponencial. Pelo gráfico pode ser notado que 

quando é aplicada uma média móvel exponencial na CPU normalizada com o 

intuito de suavizar a entrada do modelo o erro quadrático entre as estimações e 

os valores medidos de tempo de resposta diminuiu. 

 

Figura 4.9 - Erro quadrático médio do modelo e a influência da média móvel
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5 

5. Resultados 
Experimentais 

Neste capítulo são analisados os resultados obtidos com os 

experimentos realizados para avaliação de desempenho dos controladores. 

Inicialmente a seção 5.1 caracteriza o cenário usado nos experimentos e a 

seção 5.2 mostra os resultados obtidos sem o uso de um controlador. A seção 

5.3 detalha o comportamento do sistema quando um controlador intrusivo é 

utilizado. Na seção 5.4 são apresentados os resultados de experimentos 

usando o controlador não intrusivo. A seção 5.5 contém uma discussão que 

sumariza os resultados deste capítulo. 

5.1. Cenário de avaliação 

Dado que o propósito desta avaliação é realizar uma comparação de 

desempenho entre as abordagens estudadas, o cenário usado para avaliação 

dos controladores é derivado do cenário usado em [23]. De forma similar aos 

experimentos descritos na seção 4.1, também foi utilizado um CPU pool para 

isolar o consumo de CPU da máquina Domain-0 do consumo dos servidores 

RUBBoS. Mas como neste caso são usados dois servidores RUBBoS, os 

valores de carga também precisaram ser ajustados para 600 clientes simulados 

em cada servidor. Tanto no caso do controlador intrusivo como no caso do 
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controlador não intrusivo os servidores RUBBoS tinham o SLA com o percentil 

95 do tempo de resposta configurado para 2 segundos, de acordo com [27]. 

Cada servidor e cada cliente RUBBoS possuem apenas uma VCPU e estão 

compartilhando a mesma CPU física. Existe um cliente RUBBoS adicional que 

é ativado após 10 minutos do início do experimento para (através da carga 

adicional) saturar a utilização de CPU. Este cliente gera mais carga em um 

servidor RUBBoS simulando 200 clientes adicionais. De forma similar aos 

experimentos realizados na seção 4.2.2, os experimentos duraram 20 minutos 

e os dados dos primeiros 5 minutos foram descartados. O cenário está 

ilustrado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Configuração do ambiente para avaliação dos controladores 

5.2. Experimentos sem controlador 

Os experimentos sem controlador foram realizados com o propósito de 

servir como base de comparação com os experimentos com controladores. Os 

valores de share dos dois servidores RUBBoS foram configurados 

estaticamente com o valor padrão (256). Ou seja, nestes experimentos o 

escalonador do Xen alocou igualmente o acesso a CPU. 

Como pode ser observado na Figura 5.2, no momento em que houve a 

demanda gerada pelo cliente adicional também houve a saturação do tempo de 

CPU. Como foi visto nos experimentos da validação do modelo na seção 4.2, a 

contenção de CPU é um fator determinante para o aumento no tempo de 

resposta da aplicação web. 

A Figura 5.3 mostra o resultado da contenção de CPU nos valores de 

tempo de resposta. Nota-se que o tempo de resposta do servidor RUBBoS01 
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se manteve constantemente baixo. Isso se deve ao fato de a máquina virtual 

RUBBoS01 ter consumido o tempo de CPU necessário para atender as 

requisições, mesmo com a CPU física sobrecarregada. O mesmo não 

aconteceu com o servidor RUBBoS02, e como resultado os tempos de 

resposta das requisições foram maiores do que o tempo de resposta 

contratado.  

Em parte, uma variação do percentil 95 é ocasionada porque os valores 

de tempo de resposta usados para calcular o percentil no intervalo de tempo 

são referentes apenas as requisições realizadas no intervalo, seguindo a 

metodologia descrita em [23]. Ou seja, não são usados todos os tempos de 

resposta registrados desde o início do experimento no cálculo do percentil, são 

usados apenas os tempos de resposta relativos ao intervalo. 

  

Figura 5.2 - Tempo de CPU sem controlador 

  

Figura 5.3 - Percentil 95 do tempo de resposta sem controlador 
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5.3. Experimentos com controlador intrusivo 

A presença do controlador (seção 3.2) implicou em uma redução 

significativa dos valores do tempo de resposta do servidor RUBBoS02, 

minimizando as violações de SLA. Nota-se que para isso ter acontecido o 

servidor RUBBoS01 foi prejudicado e recebeu menos tempo de CPU que o 

exigido pela sua demanda. Como consequência, os tempos de resposta do 

servidor RUBBoS01 aumentaram, e em um único intervalo houve violação do 

SLA. Estes resultados indicam que a máquina virtual RUBBoS02 precisava de 

mais tempo de CPU para atender os clientes dentro do especificado, e que se 

o controlador alocasse ainda mais tempo de CPU para o servidor RUBBoS02, 

o tempo de resposta cairia ainda mais, porém o tempo de resposta do servidor 

RUBBoS01 aumentaria. Ou seja, o controlador atinge um meio-termo na 

alocação de CPU tal que ocorreu menos violações. 

  

Figura 5.4 - Tempo de CPU com controlador intrusivo 

  

Figura 5.5 - Percentil 95 do tempo de resposta com controlador intrusivo 
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5.4. Experimentos com controlador não 

intrusivo 

Estes experimentos mostram o comportamento resultante quando o 

controlador não intrusivo (seção 3.3) foi utilizado. Como pode ser notado na 

Figura 5.6, foi obtido um comportamento similar ao controlador intrusivo no que 

se refere ao consumo de tempo de CPU. 

  

Figura 5.6 - Tempo de CPU com controlador não intrusivo 
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Figura 5.7 - Percentil 95 e estimação do tempo de resposta do servidor RUBBoS01 

  

Figura 5.8 - Percentil 95 e estimação do tempo de resposta do servidor RUBBoS02 

A Figura 5.9 mostra os valores da média móvel da CPU normalizada. 

Pode-se notar que os valores das médias móveis que estão na faixa entre os 

extremos entre 0,8 e 1 definem as estimativas mais altas para o tempo de 

resposta, de acordo com o modelo presente na Figura 4.5. Valores abaixo 

dessa faixa resultam em estimações baixas do tempo de resposta. 

  

Figura 5.9 - Média móvel da CPU normalizada  

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 600 800

P
e

rc
e

n
ti

l 9
5

 d
o

 t
e

m
p

o
 d

e
 r

e
sp

o
st

a 
(s

)

Segundos

Real

Estimado

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 200 400 600 800

P
e

rc
e

n
ti

l 9
5

 d
o

 t
e

m
p

o
 d

e
 r

e
sp

o
st

a 
(s

)

Segundos

Real

Estimado

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 200 400 600 800

M
é

d
ia

 m
ó

ve
l 

d
a 

C
P

U
 n

o
rm

al
iz

ad
a

Segundos

RUBBoS01

RUBBoS02



Capítulo 5 – Resultados Experimentais  57 

Para fins de comparação, foi realizado um experimento com 30 

replicações para cada abordagem com o intuito de avaliar a eficácia dos 

controladores. A métrica usada para comparação foi a quantidade de violações 

de tempo de resposta que ocorreram numa execução. Uma violação ocorre 

quando o percentil 95 do tempo de resposta medido ultrapassou um limiar 

definido no SLA. Para os dois servidores RUBBoS foi usado o mesmo SLA de 

dois segundos para o tempo de resposta [23]. A quantidade total de violações 

numa replicação do experimento é a soma das violações que ocorreram nos 

dois servidores. Para os gráficos foi utilizado um coeficiente de confiança de 

95% para a média dos percentis 95 de tempo de resposta ou da quantidade de 

violações. 

Primeiramente foi analisado o comportamento do controlador sem usar 

uma média móvel. Por causa do erro da estimação do modelo a quantidade de 

violações foi estatisticamente similar ao caso sem controlador como pode ser 

observado na Figura 5.10 pela sobreposição nos intervalos de confiança. Ou 

seja, o resultado obtido com o controlador não intrusivo sem usar uma média 

móvel não foi satisfatório. 

 

Figura 5.10 - Média e intervalo de confiança de 95% para o número de violações de SLA sem média móvel 
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De acordo com a Figura 5.11 e a Figura 5.12, na ausência de um 

controlador de CPU houve uma quantidade maior de violações de SLA. Os 

resultados também mostram que tanto o controlador intrusivo quanto o não 

intrusivo conseguiram acompanhar a variação da carga e diminuir o número de 

violações através de ajustes no compartilhamento de CPU dos servidores 

RUBBoS. Como não há sobreposição entre o intervalo de confiança no caso 

sem controlador e os outros dois intervalos, pode ser afirmado com 95% de 

certeza que a média do número de violações quando não se usa um 

controlador é maior do que a média do número de violações quando um 

controlador é usado. O mesmo não pode ser afirmado entre as abordagens 

intrusiva e não intrusiva, porque apesar de possuírem uma diferença no valor 

médio das amostras houve sobreposição no intervalo de confiança. Isso 

significa que a abordagem não intrusiva consegue obter uma redução na 

quantidade de violações estatisticamente similar à abordagem intrusiva. A 

degradação de desempenho percebida na Figura 5.12 entre a abordagem 

intrusiva e a não intrusiva indica que a efetividade do controlador foi levemente 

comprometida por causa do erro causado pelos erros de estimação do modelo 

de tempo de resposta. Quanto mais exata for a estimação do modelo do tempo 

de resposta melhor é a atuação do controlador, o que resulta num menor 

número de violações. 
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Figura 5.11 - Média e intervalo de confiança de 95% para o número de violações de SLA com média móvel 

 

Figura 5.12 - CDF do número de violações 

Os tempos de resposta registrados nos logs também foram analisados e 

os resultados estão na Figura 5.13 e na Figura 5.14. Foi observado na média e 

no intervalo de confiança um comportamento similar ao observado com a 

quantidade de violações. Ambas as abordagens intrusiva e não intrusiva foram 
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capazes de diminuir a média do percentil 95 do tempo de resposta em 

comparação com o caso em que não foi usado um controlador. 

 

Figura 5.13 - Média e intervalo de confiança de 95% para o tempo de resposta 

 

Figura 5.14 - CDF do tempo médio de resposta 
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A análise da Figura 5.15 mostra que quando não foi usado um 

controlador o percentil 95 do tempo de resposta do servidor RUBBoS01 ficou 

muito abaixo do valor configurado no SLA, enquanto o servidor RUBBoS2 teve 

o percentil 95 do tempo de resposta aumentado. Isso se deve ao fato de a 

carga extra aplicada durante cada experimento (ver seção 5.1) causar a 

saturação do tempo de CPU e o servidor ficar sobrecarregado de requisições 

HTTP. Esse fenômeno pode ser observado na Figura 5.3. Com os 

experimentos para o controlador intrusivo ocorreu um balanceamento dinâmico 

da alocação de tempo de CPU disponível para as máquinas virtuais de maneira 

que o servidor RUBBoS02 conseguiu obter mais tempo de CPU do que no 

caso sem controlador e consequentemente ter percentis 95 de tempo de 

resposta menores. Além disso, outra consequência do balanceamento é que o 

servidor RUBBoS01 recebeu uma alocação menor de tempo de CPU teve seu 

tempo de resposta aumentado. Vale lembrar que o momento de saturação de 

CPU ocorreu nos três casos, a diferença entre eles está na forma em que o 

tempo de CPU foi alocado entre os servidores virtuais. 

 

Figura 5.15 - Média e intervalo de confiança de 95% para o tempo de resposta por servidor 
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5.5. Discussão 

A avaliação deste capítulo mostrou que a abordagem não intrusiva foi 

capaz de obter resultados similares a abordagem intrusiva, referente a 

diminuição do número de violações em comparação com o cenário sem 

controlador. Ou seja, a abordagem não intrusiva demonstrou ser uma opção 

viável para evitar o monitoramento intrusivo das máquinas virtuais. Com essa 

abordagem os clientes do ambiente virtualizado podem receber a qualidade de 

serviço requisitada sem a necessidade de monitoramento intrusivo e contínuo 

por parte do provedor. 

Apesar de o cenário utilizado ser indicado para mostrar os resultados 

dos controladores, apenas dois servidores RUBBoS foram utilizados. Mais 

experimentos, num ambiente maior são necessários para verificar a 

escalabilidade das abordagens estudadas. 

Para obter os resultados deste capítulo foi necessário realizar 

experimentos preliminares para definir a intensidade da carga que seria 

aplicada nos servidores. Se a carga for pequena, não haveria contenção de 

CPU no período considerado. Pelo contrário, se a carga for grande demais, 

mesmo com a atuação do controlador haveria muitas violações de SLA, o que 

impossibilita observar o ganho do controlador. Logo, existe uma faixa da 

demanda em que o controlador realmente consegue diminuir a quantidade de 

violações de SLA. 
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6 

6. Conclusão 

Este capítulo descreve as contribuições desta dissertação e uma lista de 

trabalhos futuros que darão continuidade à pesquisa. 

6.1. Contribuições 
Esforços vêm sendo realizados na área de escalonamento de CPU em 

ambientes virtualizados com o intuito de fornecer qualidade de serviço 

especificada em SLAs de forma automática. Esta dissertação de mestrado 

contribui com essa área com uma metodologia de desenvolvimento de um 

controlador não intrusivo que toma as decisões de escalonamento com base 

em estimações do tempo de resposta das aplicações. As estimações são 

calculadas através de um modelo construído previamente que expressa a 

relação entre a métrica do SLA e o consumo de recursos da máquina virtual 

(que pode ser observado de forma não intrusiva). 

Outra contribuição consiste em mostrar a metodologia para estimar 

métricas de nível de aplicação como tempo de resposta usando métricas 

coletadas fora do sistema operacional dos servidores virtuais, como tempo de 

CPU. Um modelo foi construído e validado, mas ele é específico para a 

aplicação e para a métrica usada nos experimentos. Para outras aplicações e 

outros ambientes, é necessário a construção de outro modelo, mas a 

metodologia de construção é similar a demonstrada nesta dissertação. 
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Uma contribuição interessante foi mostrar que mesmo um modelo que 

em alguns casos sobreestima ou subestima o tempo de resposta pôde ser 

usado para alimentar o controlador, e que o aumento no número de violações 

foi negligenciável para o cenário avaliado. Ou seja, os erros do modelo não 

foram suficientes para prejudicar a atuação do controlador em diminuir o 

número de violações. 

Foi mostrado numa avaliação comparativa que o controlador não 

intrusivo trabalhou de forma similar a abordagem intrusiva, e apesar de um 

aumento no número de violações, foi melhor do que a abordagem que 

configura a alocação de CPU estaticamente. 

6.2. Trabalhos Futuros 

Nessa dissertação algumas questões não foram tratadas e ficaram como 

ponto de pesquisa pendente. Existem várias direções possíveis para extensões 

do presente trabalho, dentre as quais pode-se destacar: 

 Construir modelos para outras aplicações além da RUBBoS; 

 Analisar o impacto da utilização intervalos de controle diferentes de 5 

segundos; 

 Usar outras informações referentes ao consumo de recursos das máquinas 

virtuais que são disponíveis na máquina Domain-0, como a entrada e a saída 

da rede, para aprimorar o modelo; 

 Fazer experimentos usando diferentes topologias de CPU, aumentando a 

quantidade de CPUs físicas e aumentando também o número de VCPUs; 

 Analisar a escalabilidade das abordagens intrusiva e não intrusiva com mais 

máquinas virtuais; 

 Verificar a importância da configuração dos parâmetros share mínimo e 

share máximo no controlador; 

 Fazer uma avaliação comparativa do desempenho obtido com o controlador 

com o escalonador de CPU no modo conservativo e no modo não conservativo; 

 Implementar o controlador não intrusivo usando teoria de controle [17]. 
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