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Resumo 

A escalabilidade de uma aplicação é de vital importância para o sucesso 

de um negócio, sendo considerado um dos atributos mais importantes das 

aplicações atualmente. 

Diversas aplicações atualmente são voltadas diretamente a dados, o que 

torna o banco de dados uma camada crítica em toda estrutura do sistema. 

Entre os tipos de bancos de dados existentes, destacam-se os bancos de 

dados relacionais por fornecerem sobretudo um nível de consistência 

adequado a maioria destas aplicações. 

A projeção de infraestrutura e de gatilhos de escalabilidade são tarefas 

complexas até mesmo para profissionais experientes, e erros nestas tarefas 

podem representar perdas significativas de negócio. 

A plataforma de computação em nuvem, em particular o modelo de 

infraestrutura como serviço se torna vantajosa por proporcionar um baixo 

investimento inicial e modelos de escala conforme demanda. Para se usufruir 

das vantagens oferecidas pela plataforma, os administradores de sistema ainda 

tem a difícil tarefa de definir o servidor adequado assim como estimar o 

momento certo de escalar atendendo as necessidades da aplicação e 

garantindo eficiência na alocação de recursos.  

Este trabalho propõe um ambiente de simulação para auxílio na 

definição do servidor adequado e dos gatilhos de escalabilidade do servidor de 

banco de dados na Amazon Web Services, plataforma líder de serviços de 

computação em nuvem.  A principal contribuição desta ferramenta, chamada 

Upper, é facilitar o trabalho do administrador de sistema, possibilitando-o 

executar a tarefa de estimativa de forma mais rápida e precisa.  

 

Palavras-chave: Banco de Dados. Computação na Nuvem. Métricas. 

Escalabilidade 

 



 

 

Abstract 

The scalability of an application is of vital importance to the success of a 

business, being considered one of the most important attributes of current 

applications. 

Many applications are now directly targeting to data, which makes the 

database a critical layer throughout the system structure. Among the types of 

existing databases, highlight the relational databases primarily for providing an 

appropriate level of consistency needed for most of these applications. 

The projection of infrastructure and scalability triggers is complex even 

for senior professionals, and errors in these tasks can result in significant 

business losses. 

The platform of cloud computing, in particular the model of infrastructure 

as a service becomes advantageous for providing a low initial investment and 

models of scale on demand. To benefit from the advantages offered by the 

platform, system administrators still have the difficult task of defining the 

appropriate server as well as estimating the right time to scale ensuring the 

performance needs of the application and efficiency in resource allocation. 

This paper proposes a simulation environment to aid in defining the 

appropriate server and scalability triggers of the database server on Amazon 

Web Services, a leading platform for cloud computing services. The main 

contribution of this tool, called Upper, is to facilitate the work of system 

administrator, providing him means to perform the task of estimation faster and 

more accurately. 

 

Keywords: Database. Cloud Computing. Metrics. Scalability 
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1. Introdução     

Escalabilidade é um dos mais importantes atributos dos sistemas 

atualmente [27]. A capacidade de crescimento de um sistema à medida que 

sua demanda aumenta, é de vital importância para o sucesso de um negócio, 

podendo representar custos de negócio significativos em caso de falha. 

Projetar a infraestrutura de um sistema é uma tarefa complexa, 

principalmente quando trabalha com grande limitação de recursos. 

Administradores de Sistema vivem o constante dilema: provisionar recurso 

extra podendo comprometer os recursos do projeto, ou correr o risco de perda 

de disponibilidade em períodos de pico? [23] 

A computação em nuvem tem recentemente emergido como um novo 

paradigma para hospedagem e entrega de serviços pela internet. A plataforma 

se torna atrativa para os negócios a partir do momento que elimina a 

necessidade de provisionamento extra de infraestrutura e oferece a 

possibilidade de organizações iniciarem com uma pequena infraestrutura, 

aumentando os recursos somente à medida que surge a demanda necessária. 

[28]. 

Além de questões econômicas evidentes, as plataformas de computação 

em nuvem oferecem ferramentas de escalabilidade automática e 

monitoramento, que facilitam o provisionamento adequado de recursos. 

Entretanto, para se beneficiar da elasticidade provida pelo ambiente é 

necessário definir métricas e gatilhos de escalabilidade que identifiquem o 

momento adequado de escalar. [6] 

Com o advento da web, especialmente a Web 2.0, onde milhões de 

usuários podem tanto ler como escrever dados, escalabilidade para simples 

operações de banco de dados tem se tornado mais importante [7].  

Sendo voltada diretamente a dados a grande maioria das aplicações 

existentes nos dias atuais, fica evidente o banco de dados como uma camada 

crítica. Seu alto grau de criticidade torna a estimativa dos recursos adequados 
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e a correta identificação de gatilhos de escalabilidade, uma tarefa de grande 

importância para o desempenho da aplicação como um todo [1]. 

Conforme foi analisado em uma pesquisa de campo realizada neste 

trabalho, a tarefa de estimativa de servidor e definição de gatilhos de 

escalabilidade é considerada de grande complexidade por profissionais que 

lidam diretamente com este problema, tendo um baixo nível de validação e 

uma grande taxa de erros mesmo quando as estimativas são validadas. Além 

disso, na pesquisa foi constatado que os profissionais levam um tempo 

considerável para executar estas tarefas. 

A maior parte das soluções atuais focam em partes específicas do 

problema, sem qualquer integração para resolver o problema como um todo, 

sendo portanto, necessário um ambiente integrado que possibilite ao 

administrador de sistemas simular e validar a estimativa e gatilhos de 

escalabilidade do servidor de banco de dados em cenários atuais e futuros.  

Atualmente não há nenhum ambiente de simulação que automatize o 

processo de definição e validação de tipo de instância e gatilhos de 

escalabilidade de banco de dados relacionais em cenários atuais e futuros. 

1.1 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta 

que sirva de ambiente de simulação que integre as diversas soluções 

específicas disponíveis, formando um ambiente de estimativa e validação de 

tipo de servidor e gatilhos de escalabilidade de bancos de dados relacionais no 

ambiente de computação em nuvem. 

1.2 Estrutura do documento 

Além deste capítulo de introdução, este trabalho apresenta mais 5 

capítulos. O Capítulo 2 introduz o contexto do problema abordado necessários 

ao entendimento deste trabalho, sobre o ponto de vista de banco de dados 

relacionais e computação em nuvem, além de evidenciar as lacunas e critérios 

de corretude esperados de uma solução para o problema. 
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No capítulo 3 é apresentado o estado da arte do trabalho, com as 

soluções atualmente existentes, suas deficiências e funcionalidades que 

serviram de inspiração para o desenvolvimento da ferramenta. 

No Capítulo 4 é apresentado o ambiente proposto nesta dissertação, 

com sua arquitetura, processo geral e descrição detalhada da solução. 

No Capítulo 5 é apresentada uma validação da ferramenta, com 

avaliação feita com profissionais da área de diferentes perfis e níveis de 

experiência que lidam com o problema abordado. 

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões da dissertação, suas 

contribuições, limitações e possíveis trabalhos futuros. 

.  
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2. Contextualização do problema 

Neste capítulo abordaremos o contexto do problema da escalabilidade 

de banco de dados relacionais em ambiente de computação em nuvem. Na 

primeira seção será analisado o problema sob o contexto de banco de dados 

relacionais, evidenciando sua necessidade e problemas decorrentes. Na 

segunda parte será analisado o uso de ambientes de computação na nuvem 

como possível solução de escalabilidade. Além disso, serão analisados as 

principais necessidades e critérios de corretude esperados de uma solução que 

atenda as necessidades encontradas. 

2.1 Bancos de dados relacionais 

Banco de Dados Relacional é um mecanismo de armazenamento de 

dados que segue o Modelo Relacional proposto em 1970 por Edgar F. Codd., 

pesquisador da IBM. Este modelo se tornou o principal mecanismo de 

armazenamento de dados de aplicações computacionais. 

De acordo com Abadi [1], a grande razão para a proliferação das bases 

relacionais é devido ao seu sucesso na modelagem da base de dados de uma 

grande variedade de aplicações. Os ingredientes chaves para o sucesso são 

os diversos recursos oferecidos pelas bases relacionais, entre eles: 

 Funcionalidade geral, modelando diversos tipos de aplicações 

usando o modelo relacional que é intuitivo e relativamente 

simples; 

 Desempenho, baixa latência resultado de mais de 25 anos de 

engenharia; 

 Confiabilidade, garantido a segurança e persistência mesmo na 

ocorrência de diferentes tipos de falhas. 

 Consistência, tratando workloads concorrentes sem a 

preocupação dos dados estarem fora de sincronia; 
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Segundo BERNSTEIN [5], pode-se considerar consistente o conjunto de 

dados que podem ser lidos e recuperados através de transações com garantias 

de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (ACID). De acordo 

com DAS, AGRAWAL, e ABBADI [12], as garantias ACID encontradas nas 

bases relacionais, são indispensáveis para o banco de dados de diversos tipos 

de aplicações, tais como serviços de reserva de passagens, internet banking, 

e-commerce e aplicações de gestão de cadeira de suprimentos,  sendo esses 

bancos de dados classificados como transacionais. 

De acordo com Curino[8], o banco de dados relacional é um componente 

indispensável na maioria dos ambientes computacionais atualmente, porém, ao 

mesmo tempo em que se torna uma necessidade, os bancos de dados 

relacionais geram novos desafios no que diz respeito à escalabilidade.  

Segundo Abadi[1], diferente de outras arquiteturas alternativas de banco 

de dados, os bancos de dados relacionais tratam toda sua estrutura de dados 

como uma estrutura única, sendo de sua responsabilidade a garantia da 

consistência dos dados como um todo, essa estrutura dificulta sua escala para 

diversas máquinas diferentes. 

Conforme citado por DAS, AGRAWAL, e ABBADI [12], os bancos de 

dados relacionais não possuem uma arquitetura típica shared-nothing, onde é 

possível facilmente dividir o banco de dados em diversos nós independentes, 

devido a essa limitação, a escala vertical eficiente se torna uma grande aliada 

para a escala do servidor de banco de dados. 

2.2 Computação em nuvem 

O termo computação na nuvem se refere a um conjunto de serviços 

fornecidos pela Internet, os mesmos podem ser fornecidos em diversos níveis, 

principalmente software, plataformas e recursos de infraestrutura. Confome 

mostrado na Figura 2.1, os tipos de serviço são divididos da seguinte forma: 

 SaaS – Software as Service ou Software como Serviço 

 PaaS – Plataform as Service ou Plataforma como Serviço 

 IaaS – Infraestructure as Service ou Infraestrutura como Serviço 
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Figura 2.1: Computação em nuvem¹ 

 

De acordo com Zhang, Cheng e Boutaba [28] computação na nuvem 

oferece diversos benefícios que a torna atrativa aos negócios, como listados 

abaixo:1 

 Ausência ou baixo investimento inicial 

 Diminuição de custos operacionais 

 Altamente escalável 

 Fácil acesso 

 Redução de custos de manutenção de riscos de negócio 

                                            
1
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Computação_em_nuvem  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computação_em_nuvem
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Com a popularização do paradigma de computação em nuvem, muitas 

aplicações tem se movido para a nuvem principalmente por sua natureza 

elástica e seu modelo de pagamento conforme demanda [2]. Porém aplicações 

com bases transacionais que dependem das garantias de ACID, não são 

susceptíveis para serem implantadas na nuvem devido à natureza de sua 

arquitetura [12]. 

O fato da computação em nuvem ser altamente escalável e de fácil 

acesso, proporciona um eficiente meio de criação e remoção de servidores 

com os recursos computacionais necessários no momento adequado, seja para 

escala horizontal ou vertical, tornando-se uma grande aliada na criação e 

manutenção de um banco de dados escalável. 

De forma genérica o objetivo de um sistema de gerenciamento de dados 

escalável é escalar conforme demanda, mantendo o desempenho e 

disponibilidade de dados sem significante provisionamento extra [2]. Para tal, é 

necessária uma estimativa de servidor precisa, tanto do momento atual como 

de cenários futuros, além da definição de gatilhos que possibilitem escalar no 

momento adequado. 

2.3 O que falta? 

Para ABADI [1], o grande desafio atualmente é manter o desempenho 

necessário de uma aplicação diante dos picos de demanda normalmente 

presentes em aplicações na nuvem.  

Ainda que o ambiente de computação em nuvem forneça mecanismos 

que proporcionem a rápida escala de servidores, o administrador de sistemas 

permanece com a difícil tarefa de estimar e tomar decisões arriscadas quanto 

ao provisionamento adequado dos recursos computacionais. 

Mesmo com profissionais experientes envolvidos, a estimativa de um 

servidor e a definição dos gatilhos de escalabilidade são tarefas complexas, já 

que não existe regra geral de definição e esta atividade varia com diversas 

variáveis envolvidas que vão desde os recursos do servidor, até o tamanho da 

base e usuários ativos na aplicação.  
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Segundo Mozafari, Curino, Madden [20], predição de recursos e análise 

de desempenho são tarefas ao mesmo tempo vitais e difíceis, isto ocorre 

principalmente pelo alto grau de concorrência por recursos e complexa 

interações entre transações que impacta o desempenho não linearmente.  

De acordo com ABADI [1], as bases relacionais atualmente falham por 

não fornecerem ferramentas adequadas as necessidades de escala de seus 

servidores. 

Diante deste contexto, para identificação das reais necessidades e 

desafios enfrentados pelos administradores de sistemas foi feita uma pesquisa 

de campo com 12 profissionais que lidam diretamente com o problema aqui 

tratado. 

 

2.3.1 Pesquisa de campo 

 

Conforme mostrado no Anexo I, na pesquisa foram feitos 

questionamentos a respeito do perfil profissional dos participantes e questões 

sobre a complexidade, tempo e validação das estimativas. A obtenção dos 

dados foi feita através de um questionário on-line criado na ferramenta Google 

Docs. Por ser um problema específico e ter uma certa limitação de profissionais 

que lidam com este tipo de problema o link do formulário foi enviado 

diretamente a usuários que já convivem com este tipo de problema e 

divulgados em listas de e-mail específicas do assunto. 

 

2.3.1.1 Perfil dos profissionais 

 

Ao todo 12 profissionais de diferentes níveis de cargo participaram da 

pesquisa, sendo 9% diretores, 18% gerentes e 73% analistas/engenheiros 

conforme mostrado na Figura 2.2.  Todos os selecionados para participar da 

pesquisa possuem perfil técnico e lidam com o problema tratado neste 

trabalho, mesmo os profissionais de nível gerencial e diretoria. 
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Figura 2.2: Cargo dos participantes 

 

Em relação ao tempo de experiência de cada participante, conforme 

mostrado na Figura 2.3, 58,33% possui mais de 5 anos de experiência na área, 

25% possui de 3 a 5 anos e 16,66% possui de 1 a 3 anos, nenhum dos 

participantes possui menos de 1 ano de experiência.  

 

Figura 2.3: Tempo de experiência dos participantes 
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2.3.1.2 Complexidade da estimativa 

 

Em relação à complexidade da tarefa de estimar um servidor de banco 

de dados, em uma escala de 1 a 5 sendo 1 para nenhuma complexidade e 5 

para grande complexidade, 50% classificaram  como escala 4, 25% como 

escala 3, 16,66% como escala 5, 8,33% como escala 2 e nenhum classificou 

como escala 1. 

 

2.3.1.3 Tempo de estimativa 

 

Em relação ao tempo gasto para estimar um servidor 50% dos 

participantes declararam gastar entre 6 e 16 horas, 25% de 3 a 6 horas, 

16,66% menos de 3 horas e 8,33% mais de 16 horas. 

 

 

Figura 2.4: Grau da complexidade da tarefa sendo 1 para nenhuma complexidade e 5 para grande 
complexidade 
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Figura 2.5: Tempo de estimativa 

 

2.3.1.4 Validação da estimativa 

 

Conforme mostrado na Figura 2.6, dos usuários participantes 58% 

declararam validar as estimativas feitas, enquanto 42% declararam não validar. 

 

Figura 2.6: Percentual de participantes que validam estimativa 
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2.3.1.5 Validações erradas 

 

A grande maioria dos participantes declarou já ter tido problemas com 

estimativas erradas em servidores de banco de dados, sendo eles 83%, 

enquanto 17% declaram nunca ter tido problemas com estimativas. 

 

Figura 2.7: Percentual de participantes que já tiveram problemas com estimativas erradas 

 

2.3.1.6 Tempo de validação 

 

Em relação ao tempo de validação, 36,36% dos participantes declararam 

gastar entre 3 e 6 horas, 27,27% entre 6 e 16 horas , 27,27% mais de 16 horas 

e apenas 9,09% menos de 3 horas. 
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Figura 2.8: Tempo médio do processo de validação de estimativa 

 

2.3.1.7 Avaliação dos dados coletados 

 

Os dados levantados na pesquisa reforçaram diversas questões 

levantadas pela literatura no diz respeito à complexidade do problema. O 

tempo gasto na estimativa e validação além de erros decorrentes foram outras 

questões levantadas pelos participantes. 

Conforme mostrado nas Figuras 2.3 e 2.4 a grande maioria dos 

profissionais que lidam com o problema abordado neste trabalho possuem 

mais de 5 anos de experiência e consideram nível de complexidade 4 em uma 

escala de 1 a 5, reforçando a complexidade do problema tratado. 

Mesmo diante da complexidade e criticidade do problema, apenas 58% 

dos participantes afirmaram validar suas estimativas, e a grande maioria (83%) 

afirmam já terem tido problemas com estimativas erradas, esse alto percentual 

inclui até profissionais que executam validação, estando portanto executando 

tanto a estimativa quanto a validação de forma imprecisa. 

O tempo levado para estimativa e validação foi mais uma informação 

importante levantada pelos participantes, a grande maioria leva um tempo 
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considerável para a execução destas tarefas, este tempo pode chegar a mais 

de 32 horas e ainda assim tendo problemas com estimativas erradas. 

 

2.4 O que se espera de uma solução? 

Conforme evidenciado pela literatura e pesquisa com profissionais da 

área, o problema abordado possui uma natureza complexa, resultando em 

diversos desafios para os profissionais envolvidos. Segundo levantamento da 

pesquisa os principais desafios a serem tratados por uma solução para o 

problema são: 

 Estimativas imprecisas 

 Estimativa demorada 

 Possibilidade de validação 

 Validação demorada 

Diante dos principais aspectos a serem tratados, uma solução para o 

problema necessita atender aos seguintes critérios: 

 Rapidez: Os profissionais atualmente levam um tempo considerável 

para estimativa e validação em casos em que esta ocorre, a solução 

deve proporcionar um meio mais rápido para a execução destas tarefas; 

 Validação de estimativas: Mesmo com a criticidade do problema, 

poucos profissionais validam as estimativas, e o alto índice de erros nas 

estimativas prova que uma parcela dos que validam o fazem de forma 

errada. A ferramenta deve prover meios para que a estimativa possa ser 

validada, provendo consequentemente uma maior precisão na 

estimativa. 
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3. Estado da arte 

Este capítulo apresenta as soluções atuais que tentaram resolver o 

problema de escalabilidade de banco de dados em computação em nuvem, 

assim como soluções que inspiraram o desenvolvimento da ferramenta 

proposta neste trabalho. 

3.1 Visão Geral 

As soluções existentes voltadas para escalabilidade de banco de dados 

em ambiente de computação em nuvem de forma geral tem se focado em 

aspectos específicos do problema, não resolvendo o mesmo como um todo. 

Entre os diversos aspectos específicos tratados, temos soluções que 

propõe novas arquiteturas que facilitam a escala do banco de dados, serviços 

que proporcionam formas mais ágeis de alocação de recursos além de 

ferramentas de simulação e estimativa baseada em histórico de utilização. Por 

tratar de questões específicas, estas soluções inspiraram o desenvolvimento 

da solução proposta neste trabalho através do uso de algumas delas em 

conjunto. 

3.2 Bancos de dados NoSQL 

Soluções como Elastras[13], BigTable[10], PNUTs[11] e Cassandra[18]  

surgiram com uma proposta de arquitetura alternativa de banco de dados, 

focando principalmente na escalabilidade e em alguns casos tentando unir 

conceitos de NoSQL e bases relacionais em uma única arquitetura. 

De acordo com Han, Haihong, Le e Du[15], entre as vantagens 

oferecidas pelas bases NoSQL temos o suporte a grande armazenamento de 

dados, e a facilidade de escala. Esta facilidade de escala é possível 

principalmente devido a sua arquitetura shared-nothing, onde o banco de 

dados é composto de nós independentes que torna possível a separação dos 

mesmos em diferentes servidores. 
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A facilidade de escala proporcionada pelas bases NoSQL é possível em 

detrimento da perda de algumas funções importantes fornecidas pelas bases 

relacionais, principalmente a consistência transacional necessária em diversas 

aplicações.  

Por ser tratar apenas de uma nova arquitetura de banco de dados mais 

paralelizável, os bancos de dados NoSQL não diminuem a complexidade da 

tarefa do administrador de sistemas de estimar o servidor adequado que 

atenda as suas necessidades, consequentemente não tornando essa tarefa 

mais rápida além de não fornecer meios de validação. 

3.3 RelationalCloud 

Outra solução foi o RelationalCloud [8], que entre diversas funções 

surgiu com uma proposta para tornar mais eficiente consolidação de diversas 

bases relacionais em uma quantidade mínima de servidores. Essa 

consolidação é feita através da ferramenta Kairos [9], o Kairos utiliza técnicas 

para prever o hardware necessário para suportar determinadas combinações 

de workloads. Porém de acordo com [10], a solução é voltada para trabalhar 

diretamente como hardware e não com máquinas virtuais, sendo voltada para 

provedores de computação na nuvem ou organizações que necessitem 

consolidar diversas bases privadas.  

Além de não ser voltada a realidade da maioria das organizações, as 

técnicas de estimativa do Kairos dependen de um histórico de estatísticas do 

banco de dados e do servidor, necessitando que o banco de dados já tenha 

previamente entrado em ambiente de produção.  

3.4 DBSeer 

DBSeer [20] é uma ferramenta para estimativa de recursos de hardware 

para servidor de banco de dados que utiliza como base logs do banco de 

dados e do servidor em operação, para estimar os recursos necessários. Por 

ser baseada no em informações históricas, a estimativa do DBSeer depende de 

uma operação prévia da base de dados em ambiente de produção, 

impossibilitando o administrador de sistema de fazer uma estimativa prévia. 
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 Além da impossibilidade de fazer estimativas prévias, o DBSeer 

também não fornece gatilhos de escalabilidade voltados para as métricas de 

serviços de computação na nuvem que permita identificar o momento 

adequado de escalar. 

3.5 Amazon AWS 

A Amazon Web Services (AWS) é uma plataforma de computação em 

nuvem que fornece uma série de serviços via internet (Figura 3.1) através do 

modelo pay-per-use, onde os serviços são pagos conforme demanda. 

 

Figura 3.1: Serviços da Amazon Web Services [25] 

 

Um dos serviços de detaque da plataforma é o Amazon EC2, neste 

serviço é possível criar servidores seguindo diversos perfis de instâncias 

(Tabela 3.1), esses perfis se diferenciam pela combinação de recursos 

oferecidos como CPU e memória RAM. Embora seja um serviço rápido e 

flexível, para se usufruir das vantagens oferecidas é necessário a correta 

definição do tipo de instância adequado para atender as métricas de 

desempenho do banco de dados.  
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Tipo de 

instância 

vCPU ECU Memória 

(GiB) 

Desempenho 

de rede 

m1.small 1 1 1,7 Baixo 

m1.medium 1 2 3,75 Moderado 

m1.large 2 4 7,5 Moderado 

m1.xlarge 4 8 15 Alto 

m3.xlarge 4 13 15 Moderado 

m3.2xlarge 8 26 30 Alto 

c1.medium 2 5 1,7 Moderado 

c1.xlarge 8 20 7 Alto 

cc2.8xlarge 32  88 60,5 10 Gigabit  

m2.xlarge 2 6,5 17,1 Moderado 

m2.2xlarge 4 13 34,2 Moderado 

m2.4xlarge 8 26 68,4 Alto 

cr1.8xlarge 32  88 244 10 Gigabit  

hi1.4xlarge 16 35 60,5 10 Gigabit  

hs1.8xlarge 16 35 117 10 Gigabit  

t1.micro 1 Variável 0,615 Muito baixo 

cg1.4xlarge 16  33,5 22,5 10 Gigabit  

 

Tabela 3.1: Tipos de instâncias da Amazon EC2² 

 

Outro serviço destaque da Amazon AWS é o Amazon Cloud Watch [4] 

onde é possível definir métricas de escalabilidade que podem resultar em 

ações que vão desde simples alarmes para o administrador de sistemas até 

ações integradas com outras ferramentas da plataforma como o Amazon Auto 

Scalling [3], porém para usufruir da ferramenta de forma adequada ainda é 

necessário definir as métricas e2 valores adequados que representem o estado 

                                            
2
 https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/  

https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/
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da máquina no momento em que o desempenho desejado deixa de ser 

atingido. 

3.6 JMeter 

JMeter[21]  é um framework open source de teste de performance, 

largamente utilizado para teste de aplicações dinâmicas, estáticas, banco de 

dados, servidores de FTP e diversos outros serviços.  

O framework fornece uma interface desktop (Figura 3.2) que permite a 

criação de planos de teste que simule o comportamento do usuário 

possibilitando simulações realistas antes mesmo de uma aplicação ou banco 

de dados entrar em ambiente de produção.  

 

Figura 3.2: Plano de teste no JMeter com Thread Group³ 

 

Apesar de ser uma ferramenta poderosa para execução de testes de 

carga possibilitando meios de validação de estimativas através de suas 

simulações, o JMeter não possui integração com ambientes de computação em 

nuvem para alocação de servidores como a Amazon Web Services, e depende 

de um trabalho manual para execução desta tarefa. 3 

Mesmo fornecendo dados de saída importantes tais como tempo de 

resposta e estado dos recursos da máquina testada, esses dados são 

fornecidos de maneira isolada e sem uma integração adequada entre si que 

torne possível a fácil obtenção das informações por um Administrador de 

Sistema.  

                                            
3
 http://jmeter.apache.org/usermanual/build-db-test-plan.html  

http://jmeter.apache.org/usermanual/build-db-test-plan.html
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A necessidade de trabalho manual, tanto para criação de ambiente de 

teste como para análise dos logs separados, torna todo processo de simulação 

e análise bastante demorado. 

3.7 Considerações finais 

Este capítulo apresentou o estado da arte do problema abordado neste 

trabalho, onde foram abordadas algumas possíveis soluções. 

Entre as soluções existentes foi possível encontrar foco em diversos 

aspectos diferentes cada um com suas vantagens e deficiências, porém a 

ausência de integração entre elas impossibilita o atendimento aos critérios 

necessários de uma solução para o problema abordado. 
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4. Upper – Uma ferramenta de definição de servidor e 
estimação de gatilhos de escalabilidade na plataforma 
Amazon AWS 

Baseado nos princípios e critérios necessários para resolução do 

problema, além das lacunas encontradas nas soluções apresentadas no estado 

da arte deste trabalho, o Upper surge como uma solução para acelerar a tarefa 

estimativa do tipo de servidor e de gatilhos de escalabilidade, além de prover 

meios de validação das mesmas através de um ambiente visual que integra 

algumas soluções específicas já existentes. 

Neste capítulo vamos apresentar uma visão geral da ferramenta, suas 

funcionalidades básicas, requisitos, além de detalhes de implementação e 

arquitetura que atendam aos critérios necessários a serem atendidos por uma 

solução. 

4.1 Visão Geral 

De modo geral, o Upper é  um ambiente de simulação que possibilita a 

realização de todo processo geral de estimativa e validação de forma mais 

rápida e precisa.  

O ambiente é composto basicamente de uma interface visual web, 

conforme mostrado nas Figuras 4.2 e 4.3, através da qual o usuário interage 

para definir as diversas configurações da simulação a ser executada (Figura 

4.2)  e visualiza os resultados retornados (Figura 4.3). O backend da aplicação 

roda em cima de tecnologia open-source capaz de dialogar com diversas APIs 

de sistemas externos integrados ao ambiente. 

A ferramenta propõe uma abordagem em que diversas etapas do 

processo de estimativa e validação são automatizadas, estas automatizações 

são gerenciadas pelo backend da aplicação que reaproveita funcionalidades de 

diversas soluções específicas para atender aos critérios de corretude do 

ambiente. 
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Visando atender ao critério de validação, o ambiente necessita de alguns 

artefatos para que torne possível validar o atendimento ou não de determinado 

servidor às necessidades do banco de dados do usuário, são eles: 

 Simulador de usuários: para simulação da interação do usuário 

com o banco de dados; 

 Servidor de teste: servidor alvo da simulação. 

 Métricas de desempenho: para identificação do tempo máximo 

de execução das transações testadas; 

Para simulação de usuários o ambiente se integra a ferramenta JMeter, 

que conforme visto no estado da arte é uma ferramenta de referência para a 

execução de testes de carga, possibilitando a criação de simulações de 

interações do usuário final do banco de dados sem a necessidade de colocá-lo 

previamente em ambiente de produção. A integração do JMeter com a 

ferramenta é feita por meio da criação de plano de teste seguindo um template 

definido para uso em conjunto com o Upper. 

Para criação e remoção de servidores o Upper se comunica com a API 

do Amazon EC2 da Amazon AWS, que conforme visto neste trabalho, além de 

ser a plataforma líder em computação em nuvem, possui uma API de fácil 

integração que fornece um ambiente de rápida criação e remoção de 

servidores em variados perfis de recursos computacionais. 

As métricas de desempenho são definidas na aba “Transações” da tela 

de configuração do sistema, conforme pode ser visto na Figura 4.2. O usuário 

define para cada transação o tempo máximo de execução da mesma, com 

base nessas informações o Upper avalia o atendimento ou não das métricas 

nos logs gerados pelo JMeter. 

Para se atender ao critério de rapidez, o Upper automatiza diversas 

etapas do processo de geral de estimativa e validação, entre eles o criação e 

remoção de servidores de teste, e análise dos logs gerados pelo JMeter. 

A Figura 4.1 mostra uma visão geral da arquitetura da ferramenta. 
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Figura 4.1: Arquitetura do Upper 

 

Figura 4.2: Tela de configuração do Upper 
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Figura 4.3: Tela de execução de testes do Upper 

 

Conforme mostrado na Figura 4.4, o fluxo de execução na aplicação 

segue os seguintes passos: 

1. Configuração do teste: O usuário configura diversas variáveis 

necessárias para a execução do teste, tais como configurações 

da conta da Amazon AWS onde as instâncias de teste serão 

criadas, plano de teste do JMeter seguindo o template necessário 

pela ferramenta e o tempo máximo de execução de cada 

transação presente no plano de teste; 

2. Inicialização do teste principal: O teste principal é iniciado, 

onde é feito iniciado o ciclo de teste com o tipo de instância 

definido pelo usuário nas configurações; 

3. Criação da instância na Amazon AWS: A instância é criada na 

Amazon EC2; 

4. Execução do plano de teste do JMeter: É iniciada a execução 

do plano de teste do JMeter; 

5. Removação da instância na Amazon AWS: A instância criada é 

removida; 

6. Análize de logs: Os diversos logs gerados são analizados e 

confrontados para verificar se as métricas de desempenho foram 

atendidas; 
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7. Checagem se a instância atende as métricas de desempenho 

definidas: É feita a verificação se em algum momento a 

execução de uma transação ultrapassou o limite máximo definido; 

8. Checagem se ainda restam instâncias alternativas: Caso a 

instância testada não atenda as métricas de desempenho, é 

checado se existem instâncias alternativas para serem testadas 

se atendem a essas métricas; 

9. Seleção de instância alternativa: Caso a instância não tenha 

atendido as métricas de desempenho e ainda existam instâncias 

alternativas a serem testadas a próxima instância alternativa é 

selecionada o ciclo de testes se inicia novamente no passo 3. 

10.  Exibição de resultados do teste: O resultado do teste é 

mostrado para o usuário contendo a instância que melhor atende 

as métricas definidas e as métricas de escalabilidade da instância 

principal caso a mesa não tenha atendido as métricas de 

desempenho; 
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Figura 4.4: Processo do Upper 

4.1.1 Definição de requisitos 
 

Com base no contexto envolvido, assim como pelos critérios de 

corretude e artefatos necessários já mencionados, foram definidos os seguintes 

requisitos funcionais: 
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 [RF01] O usuário deve ser capaz de configurar as informações da 

conta da Amazon AWS onde as intâncias de teste serão criadas; 

 [RF02] O usuário deve ser capaz de configurar as informações 

integradas ao plano de teste, tais como: 

o Número de threads; 

o Tempo de inicialização; 

o Quantidade de loops; 

o Informações de acesso ao banco de dados; 

 [RF03] O usuário deve ser capaz de configurar informações de 

métricas de desempenho (tempo máximo de execução) de cada 

transação para que a aplicação identifique se a instância em teste 

atende ou não ao desempenho necessário; 

 [RF04] O sistema deve se integrar ao JMeter para simulação do 

comportamento do usuário e execução de testes de carga; 

 [RF05] O sistema deve se integrar a API da Amazon AWS para 

criação e remoção de instâncias; 

 [RF05] Caso a instância testada não atenda as métricas de 

desempenho definidas pelo usuário o sistema deve fornecer ao 

usuário as seguintes informações: 

o Transação que não teve a métrica atendida 

o Tempo de execução esperado 

o Tempo de execução obtido; 

o Número de threads ativas no momento; 

o Valores das métricas de escalabilidade 

 Percentual de CPU; 

 Percentual de memória; 

 Fila de disco; 

 I/O Rede; 

o Instância recomendada para atender as métricas de 

escalabilidade; 
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4.2 Implementação 

Esta seção tem como objetivo apresentar a arquitetura projetada para o 

desenvolvimento da ferramenta, assim como as principais camadas e  

tecnologias utilizadas no desenvolvimento. A seção 4.2.1 fornece uma visão 

geral da arquitetura evidenciando seus principais módulos. Por fim na seção 

4.2.2 é descrita as tecnologias utilizadas assim como os critérios que levaram a 

sua escolha. 

 

4.2.1 Arquitetura do Sistema 

 

A arquitetura da ferramenta apresentada nesse trabalho é descrita na 

Figura 4.5. Basicamente é composta dos seguintes módulos: 

 User interface: Interface web onde o usuário interage com a 

ferramenta; 

 Test Manager: Componente responsável por gerenciar todo ciclo 

de teste, se comunicando com os demais componentes de 

funções específicas no sistema e camadas posteriores; 

 AWS Util:  Componente responsável pela comunicação com a 

API da Amazon AWS, executando as funções de criação de 

instância e removação do fluxo de testes; 

 JMeter Util: Componente responsável pela comunicação com o 

JMeter, iniciando o teste de carga e gerenciando seu fluxo de 

execução; 

 Log Processor: Componente responsável pelo processamento 

dos logs decorrentes do teste de carga; 

 Persistence Layer: Camada de persistência do sistema onde é 

feita a comunicação direta com a base de dados da ferramenta. 
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Figura 4.5: Principais componentes do Upper 

Em relação sua divisão por camadas a aplicação segue o padrão MVC 

(Model-view-controller), De acordo com Leff e Rayfield [25] esse padrão prover 

um vantajoso caminho para o desenvolvimento de aplicações interativas, 

através de uma divisão bem definida de camadas, sendo elas: 

 Visão: Camada onde é feita a interação com o usuário; 

 Modelo: Camada responsável pelo gerenciamento do modelo de 

dados da aplicação; 

 Controle: Camada que comunica com a visão e com o modelo 

solicitando mudanças de estado. 
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Figura 4.6: Padrão MVC
4
 

 

O uso deste modelo em um ambiente de interação com o usuário e 

integrado a diversas APIs externas como o Upper, promove uma divisão de 

responsabilidades entre as camadas da aplicação facilitando a posterior 

evolução do projeto. 

4.2.2 Tecnologias utilizadas 
 

A ferramenta foi desenvolvida utilizando linguagem Java 1.7, banco de 

dados PostgreSQL 9.2 e Java Script como linguagem de script no frontend.  No 

backend da aplicação foram utilizados frameworks Struts 2.3, Hibernate 4.2.3 e 

DWR 2.0.10, já no frontend foram usadas as bibliotecas jQuery 2.0.3, Bootstrap 

2.3.2.4 

4.2.2.1. Struts 2.3 

Struts é um framework MVC open-source para desenvolvimento de 

aplicações web na plataforma Java. O framework oferece uma estrutura de 

trabalho focada em convenção sobre configuração, e arquitetura de plugins que 

torna mais produtivo o desenvolvimento de aplicações web seguindo o padrão 

MVC. 

4.2.2.2. Hibernate 4.2.3 

Hibernate é um framework open-source de mapeamento objeto 

relacional, que tem como finalidade reduzir a complexidade de mapeamento 

                                            
4
 http://pt.wikipedia.org/wiki/MVC  

http://pt.wikipedia.org/wiki/MVC
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entre as entidades do modelo orientado a objeto em Java para a base de 

dados que segue o modelo relacional. O Hibernate é utilizado na camada de 

persistência da aplicação e mapeamento das entidades do modelo. 

4.2.2.3. DWR 2.3.2 

DWR é um framework AJAX open-source, que prover uma série de 

facilidades para o desenvolvimento de chamadas AJAX em aplicações web. 

Entre as facilidades pode-se destacar o mapeamento de funções e entidades 

do backend para o frontend permitindo chamadas remotas de forma rápida e 

simples. O DWR é utilizado para as chamadas remotas que indicam o status da 

execução do teste. 

4.2.2.4. jQuery 2.0.3 

jQuery é uma biblioteca javascript  que entre diversas funcionalidades 

oferece uma forma simples e rápida de manipular elementos HTML, provendo 

um considerável aumento de produtividade.  

4.2.2.5. Bootstrap 2.3.2 

Bootstrap é um framework frontend que prover um conjunto de templates 

e componentes HTML como botões, formulários e tabelas, para o rápido 

desenvolvimento de interfaces. 
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5. Avaliação 

Para avaliação da ferramenta foram aplicadas três avaliações divididas 

em  duas estratégias, sendo elas uma prova de conceito onde foram avaliados 

diversos aspectos característicos da ferramenta com os mesmos potenciais 

usuários que participaram da pesquisa de campo, e dois experimentos 

quantitativos. Os experimentos quantitativos analisaram o tempo levado para 

estimar e validar um servidor de banco de dados através da ferramenta além 

de uma validação da precisão da estimativa gerada pelo ambiente. 

Conforme mostrado no Anexo II, na prova de conceito inicialmente foi 

descrito o processo e funcionalidades da ferramenta, assim como as telas de 

interação com o usuário. Em seguida foram elaborados diversos 

questionamentos com o objetivo de coletar opiniões a respeito da avaliação do 

usuário em relação à ferramenta desenvolvida.  

No experimento de laboratório de validação de tempo foi fornecido um 

plano de teste de um banco de dados selecionado, que conforme citado 

anteriormente é um artefato externo necessário para a execução da 

ferramenta, além dos requisitos de desempenho necessários para cada 

transação. Com nessas informações os usuários participantes deveriam 

executar todo processo de configuração e teste na aplicação selecionando a 

instância que baseado em sua experiência atenderia as métricas de 

desempenho fornecidas. 

No experimento de validação de precisão foram feitas simulações com a 

instância estimada pela ferramenta com o objetivo de validar seu atendimento 

as métricas de desempenho necessárias. 

5.1 Prova de conceito 

Esta estratégia de avaliação tem por objetivo a obtenção de dados 

qualitativos com um conjunto mais abrangente de usuários. Os usuários 

avaliam a ferramenta através da descrição de sua funcionalidade e processo 

geral além das telas de sua interface que são mostradas no início do 
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formulário. O formulário foi enviado diretamente aos mesmos usuários que 

participaram da pesquisa de campo. 

 

5.1.1 Vantagens trazidas pela ferramenta 

De acordo com a Figura 5.1, todas as vantagens listadas no formulário 

foram selecionadas pelos participantes sendo a precisão na estimativa e a 

possibilidade de validação as mais selecionadas (8)  e obtenção de valores de 

métricas de escalabilidade e maior rapidez na estimativa em seguida sendo 

selecionadas 7 vezes cada uma. Em relação a outras vantagens um único 

usuário evidenciou a comparação de métricas com configurações distintas. 

 

 

Figura 5.1: Facilidades trazidas pelo Upper 

 

5.1.2 Avaliação geral da ferramenta 

Conforme mostrado na Figura 5.2, em relação ao grau de utilidade da 

ferramenta para o processo de estimativa de servidores de banco de dados no 

ambiente da Amazon AWS em uma escala de 1 a 5 sendo 1 para nenhuma 

utilidade e 5 para grande utilidade, os 41,66% dos usuários participantes 
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classificaram como nível 5, 41,66% nível 4,  8,33% nível 3, 8,33% nível 2 e 

nenhum usuário classificou como nível 1. 

 

Figura 5.2: Grau de utilidade da ferramenta para em uma escala de 1 a 5 sendo 1 para nenhuma 
utilidade e 5 para grande utilidade 

 

5.2 Experimentos quantitativos 

Esta estratégia de avaliação foi utilizada com o objetivo de coletar dados 

quantitativos relativos ao ganho de tempo com o uso da ferramenta por 

usuários de diferentes perfis além de validar a precisão das estimativas 

geradas pelo Upper. Para coletar esses dados foram realizados dois 

experimentos onde foi utilizada a base de dados da Olimpíada de Jogos 

Digitais e Educação (OjE) [22], uma aplicação de rede social gamificada que 

pertence a empresa Joy Street [17], além da própria aplicação da OjE. 

 

5.2.1 Validação de ganho de tempo 

Para a realização deste experimento foi fornecido um plano de teste com 

as principais transações do banco de dados da OjE,  uma definição de métricas 

de desempenho para cada uma delas e a quantidade de usuários simultâneos 

que iriam executar as transações. Baseado nestas informações o participante 

deveria configurá-las na ferramenta e selecionar a instância que acredita 

atender a esses requisitos para iniciar o teste. Este processo de fornecimento 
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das informações, configuração e execução do teste foi executado duas vezes 

com cada participante, mudando apenas as métricas das transações de uma 

execução para outra. 

 Algumas configurações básicas, tais como informações de acesso a 

conta a Amazon AWS onde as instâncias serão criadas, não foram 

consideradas neste experimento, já que uma vez configuradas, sua 

configuração não é mais necessárias a cada nova execução da ferramenta. 

5.2.1.1. Perfil dos participantes 

Para o experimento foram selecionados 3 participantes de perfis que 

diferem quanto ao nível de experiência e conhecimento da base de dados 

utilizada no experimento. Por seu perfil os 3 participantes podem ser 

caracterizados da seguinte forma: 

 Participante A: Experiente e conhecedor da plataforma; 

 Participante B: Pouca experiência e conhecedor da plataforma; 

 Participante C: Experiente e não conhecedor da plataforma. 

5.2.1.2. Resultados 

Pelos resultados obtidos no experimento foi possível verificar o tempo 

médio de execução de todo processo de estimativa e validação no ambiente. 

De maneira geral todos os participantes tiveram ganhos significativos de tempo 

com o uso da ferramenta. 

O tempo médio de execução de todo processo de teste na ferramenta foi 

de 16 minutos e 20 segundos. Conforme mostrado na Figura 5.3 o participante 

A executou todo processo de teste na ferramenta em 15 minutos e meio, o 

participante B em 17 minutos e meio e o participante C em 16 minutos. 
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Figura 5.3: Tempo médio de execução do teste por cada participante 

 

5.2.1.3. Opiniões sobre a ferramenta 

Os usuários participantes deste experimento emitiram suas opiniões a 

respeito da utilidade da ferramenta no processo de definição de servidor de 

banco de dados no ambiente da Amazon AWS. Entre os diversos aspectos 

lembrados destaca-se a automatização do processo e a possibilidade de 

executar uma estimativa mais precisa, como é possível verificar nas opiniões 

descritas abaixo: 

“A ferramenta ajuda bastante. A possibilidade de definição de 

métricas ajuda muito nosso trabalho, já que as vezes ficamos as 

cegas sem saber a capacidade máxima do servidor.” 

        Participante A 

“A ferramenta é bastante útil para validação de servidor de banco 

de dados. Agilizando o processo e informando qual instância é 

recomendada de acordo com as configurações informadas.” 

        Participante B 
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“Se mostrou eficiente por automatizar uma série de atividades que 

muitas vezes terminamos por fazer de forma manual.” 

        Participante C 

5.2.2 Validação dos resultados da estimativa 

Para validação dos resultados das estimativas geradas pela ferramenta 

foi feito um experimento comparativo para validar o tipo de servidor de banco 

de dados estimado pela ferramenta e verificar se o mesmo atende as métricas 

de desempenho definidas pelo usuário em uma simulação do ambiente real de 

produção. 

Esta validação teve por objetivo, validar o atendimento do servidor 

estimado em situação similar a existente no plano de teste utilizado no Upper, 

porém com uma interação direta com a aplicação. 

Para a realização deste experimento foi utilizada novamente a base de 

dados da OjE além de sua aplicação web, tendo o seguinte cenário como base: 

em tempos de inatividade, apenas uma seção da aplicação Web da OjE 

chamada de Hall da Fama estaria ativa, esta seção apresenta apenas uma lista 

dos vencedores das olimpíadas anteriores, 

Para execução da estimativa no Upper foi criado um plano de testes 

seguindo os moldes da ferramenta contendo a única query executada na 

transação de banco de dados realizada sempre que um usuário acessa a 

seção descrita no cenário. Nas configurações da simulação foram definidos  

execução da transação em um tempo máximo de 600 milisegundos para 50 

usuários simultâneos. 

O resultado da estimativa do Upper foi uma instância do tipo 

m1.medium, com este resultado foi criada uma instância deste mesmo tipo 

contendo o banco de dados da OjE. Uma outra instância também foi criada 

contendo uma versão da aplicação da OjE acessando o banco de dados criado 

na instância estimada. 
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O banco de dados presente na instância estimada  foi configurado para 

logar todas as queries que ultrapassem 600 milisegundos (tempo máximo que 

havia sido definido como métrica para estimativa da Upper). Com estas 

configurações definidas, caso fosse exibida no log alguma query após a 

execução da simulação de usuários na aplicação, alguma query teria 

ultrapassado a métrica de desempenho necessária pelo banco de dados da 

aplicação. 

Novamente utilizando o JMeter foi criada uma simulação de 50 usuários 

simultâneos, desta vez acessando a aplicação. O teste foi repetido no mesmo 

cenário com um novo valor de métrica (750 milisegundos) para a mesma 

quantidade de usuários simultâneos (50) e resultou em uma estimativa de 

instancia do tipo t1.micro. 

 

5.2.2.1. Resultados 

Após a execução dos testes foi constatado que nenhuma query foi 

logada, comprovando a correta estimativa do Upper já que nenhuma querie na 

instancia estimada ultrapassou o tempo máximo definodo pelo usuário. A 

tabela 5.1 mostra as métricas de desempenho utilizadas e os tipos de instância 

estimados. 

 

Métrica de 

desempenho 

(milisegundos) 

Usuários 

simultâneos Instância estimada 
Validação com 

sucesso 

600 50 m1.medium X 

750 50 t1.micro X 

 

Tabela 5.1: Resultados da validação dos resultados da estimativa 
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5.3 Avaliação geral dos resultados 

De forma geral a ferramenta foi avaliada de maneira positiva sendo 

classificada por grau 4 e 5 pela grande maioria dos participantes e tendo 

características como  a precisão, possibilidade de validação, obtenção de 

valores de métricas de escalabilidade e rapidez de estimativa como principais 

vantagens oferecidas pela ferramenta. 

Os experimentos quantitativos evidenciaram um grande ganho de tempo 

no processo de definição de servidor e estimação de gatilhos de escalabilidade 

além da precisão das estimativas geradas.  

Como pode ser observado nas Figuras 5.4 e 5.7 a grande maioria leva 

de 6 a 16 horas para a execução de uma estimativa além de 3 a 6 horas para 

validá-la, com o uso da ferramenta este tempo foi reduzido para uma média de 

16 minutos e 20 segundos. Também ficou evidenciado a corretude das 

precisões feitas pela ferramenta. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo apresenta as conclusões, as principais contribuições deste 

trabalho, suas limitações e os trabalhos futuros que poderão ser realizados 

dentro desta linha de pesquisa. 

6.1 Conclusões e principais contribuições 

Diante do que foi analisado neste trabalho, a conclusão desta pesquisa é 

que mesmo diante da complexidade e demora nas tarefas de estimativa de 

servidor e gatilhos de escalabilidade, é possível tornar essa tarefa mais rápida  

e precisa. A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento do 

Upper como um ambiente original que fornece uma série de automatizações 

neste processo com o reuso de diversas soluções que tratam aspectos 

específicos do problema abordado, podendo desta forma tratar o problema 

como um todo. 

As soluções existentes não resolvem o problema aqui abordado, apenas 

facilitam a resolução ou resolvem apenas parte dele. O Upper fornece um 

ambiente onde é possível definir, validar e levantar gatilhos de escalabilidade 

em um curto período de tempo, com um alto nível de precisão, já que além de 

estimadas, são feitas validações com testes de carga e validação das métricas 

de desempenho definidas pelo usuário para garantir o atendimento aos 

requisitos de desempenho da base de dados no cenário testado. 

A integração existente no ambiente se mostrou eficiente no atendimento 

dos critérios de corretude levantados, proporcionando formas de validação e 

um significativo ganho de tempo como ficou evidente na avaliação quantitativa. 

A avaliação preliminar da ferramenta foi bastante positiva sendo 

evidenciada pelos participantes como as principais contribuições da 

ferramenta: 

 Precisão na estimativa do servidor adequado; 

  Possibilidade de validação das minhas estimativas; 

  Obtenção de valores das métricas de escalabilidade ; 
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  Maior rapidez na estimativa e validação; 

De forma geral a ferramenta atendeu aos critérios de corretude 

esperados de uma solução para o problema. 

6.2 Limitações 

Devido a questões de escopo e objetivo dessa dissertação, as seguintes 

questões não foram tratadas neste trabalho: 

 A configuração do plano de teste para teste de carga ainda é 

pouco amigável, já que é feita através de um arquivo externo 

gerado pelo JMeter seguindo o template definido pela ferramenta; 

 A imagem do servidor de teste deve ter como pré-requisito o 

agente do PerfMon instalado; 

 A interface de configuração é extensa, e não é amigável ao 

usuário; 

 No Upper apenas é possível definir gatilhos para escalabilidade 

vertical; 

 O Upper apenas suporta teste em apenas um servidor de teste 

por vez; 

 O Upper não possui um ambiente para relatório do historio de 

testes realizados e seus resultados para fins comparativos; 

6.3 Trabalhos Futuros 

Inicialmente um trabalho futuro poderia realizar testes quantitativos para 

validar as hipóteses obtidas na prova de conceito. 

Do ponto de vista econômico um trabalho futuro poderia avaliar os 

impactos econômicos no orçamento de servidores de banco de dados das 

empresas  gerados pela precisão de estimativas providas pela ferramenta. 

Outro trabalho futuro poderia lidar diretamente com a limitação de 

configuração do teste de carga, retirando a necessidade de se criar 

externamente um plano de teste seguindo um template, e gerando o próprio 
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plano através da aplicação, dessa forma facilitando o processo de configuração 

do teste como um todo. 

Outra limitação de configuração é a necessidade de se pré-configurar na 

imagem de teste o agente do PerfMon para coleta dos valores das métricas 

durante o teste de carga, essa configuração poderia ser automatizada pela 

própria ferramenta no processo de criação da instância para teste. 

Do ponto de vista de usabilidade as configurações por serem muito 

extensas precisam ser melhor agrupadas, e um trabalho futuro seria 

interessante uma análise geral da interface de configuração para deixá-la mas 

intuitiva. 

Um aspecto importante a ser trabalhado num trabalho futuro seria a 

extensão da ferramenta para suportar testes visando não so um servidor alvo, 

mas um conjunto de servidores, já que a escalabilidade vertical tem suas 

limitações e aplicações podem chegar ao ponto onde é necessário escalar 

horizontalmente para atingir o desempenho desejado. 
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Anexo I: Formulário de pesquisa de campo 

Nome: 

Empresa: 

Cargo: 

Tempo de experiência: 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 3 anos  

 De 3 a 5 anos 

 Mais de 5 anos 

Quanto tempo você leva para estimar um servidor de Banco de Dados? 

 Menos de 3 horas 

 de 3 a 6 horas 

 de 6 a 16 horas 

 Mais de 16 horas 

Em uma escala entre 1 e 5, sendo 1 para nenhuma complexidade e 5 para 

grande complexidade, qual grau de complexidade você classificaria essa 

tarefa ? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Costuma validar a estimativa com testes de carga ou simulações ? 

 Sim 

 Não 
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 Ja teve problemas com estimativas erradas? 

 Sim 

 Não 

Caso valide a estimativa, quanto tempo em média dura todo o processo 

de validação? 

 Menos de 3 horas 

 de 3 a 6 horas 

 de 6 a 16 horas 

 mais de 16 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 

Anexo II: Formulário de prova de conceito 

Upper é uma ferramenta para definição de servidor e estimação de 
métricas de escalabilidade para servidor de banco de dados no ambiente 
da Amazon AWS.  
Seu processo consiste na importação de um plano de testes do JMeter e 
configuração do teste definindo o tipo de instância a ser testado além das 
métricas de performance (tempo máximo de execução de cada 
transação) necessárias a serem atendidas pelo servidor. 
Como saída a ferramenta fornece ao usuário os valores das métricas de 
escalabilidade (CPU, Memória, I/O de Disco e I/O de Rede) e a tipo de 
instância que atende ás métricas de performance caso a instância 
testada não atenda. 

 

Tela de configuração das métricas de desempenho 

 

 

Tela de resultado 
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Nome: 

Quais as facilidades que o Upper traria para seu trabalho? 

 Precisão na estimativa do servidor adequado 

 Possibilidade de validação das minhas estimativas 

 Obtenção de valores das métricas de escalabilidade 

 Maior rapidez na estimativa e validação 

 Other:  

Em uma escala entre 1 e 5, sendo 1 para nenhuma utilidade e 5 para 

grande utilidade, como você classificaria o Upper para o processo de 

estimativa de servidores para banco de dados no ambiente da Amazon 

AWS ? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 


