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RESUMO 

 

O surgimento da virtualização permitiu uma mudança na maneira de pensar em 

prestação de serviço pela Internet, permitindo assim o surgimento de grandes 

conceitos como a computação em nuvem. Com o passar do tempo, novas 

tecnologias que permitem virtualizar recursos foram surgindo e trouxe a tona 

questões de desempenho, isolamento, entre outras. Analisar o impacto causado 

pelo mau comportamento das abstrações virtuais pode permitir ao administrador da 

nuvem tomar uma ação na escolha de uma tecnologia específica de virtualização 

para minimizar os impactos causados a todo ambiente. Hodiernamente, o 

isolamento é uma preocupação que remete pesquisas e estudos do seu impacto na 

qualidade dos serviços prestados em um ambiente virtualizado. Indagar sobre a 

possibilidade de detecção para tomada de ações com a finalidade de minimizar os 

impactos decorrentes de interferências devido a um mau isolamento é uma das 

atividades que vêm sendo estudadas com o passar dos anos. O surgimento de 

diversas técnicas de virtualização trouxe também preocupações de qual é adequada 

a qual caso. Alguns dessas técnicas vêm sofrendo melhorias únicas nesses últimos 

anos, principalmente no que diz respeito ao isolamento e controle de recursos. 

Nesse contexto, essa dissertação propõe uma estratégia adaptada da literatura 

(procurando unir técnicas distintas) para observar possíveis indícios de quebra do 

isolamento de ambientes virtuais e organizar os serviços de determinada natureza 

na melhor técnica de virtualização, verificando também os resultados apresentados 

por cada técnica de virtualização existente. Para tanto, é adotada uma metodologia 

que favorece a concepção dos diversos cenários possíveis a partir de um número de 

infraestruturas virtuais, ofertando serviços web e utilizando diferentes técnicas de 

virtualização, observando principalmente os recursos utilizados pelas infraestruturas 

virtuais e a qualidade do serviço prestado. Concluímos que dependendo do tipo de 

recurso observado as estratégias de isolamento de uma técnica de virtualização 

podem ser ou não eficazes. 

 

Palavras-chave: Isolamento. Virtualização. LXC. KVM. 



 

 

ABSTRACT 

The rise of virtualization has enabled a shift in thinking in service delivery over the 

Internet, thus allowing the emergence of major concepts such as cloud computing. 

Over time, new technologies that enable virtualization resources have emerged and 

brought up performance issues, performance, insulation, etc. Analyze the impact of 

the bad behavior of virtual abstractions can enable the cloud administrator take an 

action in choosing a specific virtualization technology to minimize impacts to the 

whole environment. Nowadays, isolation is a concern that brings research and 

studies its impact on the quality of services in a virtualized environment. Investigate 

about the possibility of detection for taking actions in order to minimize the impacts of 

interference due to poor isolation, it is one of the activities that have been studied 

over the years. The emergence of various virtualization techniques also brought 

concerns the kind which is suitable case. Some of these techniques have improved 

in recent years, especially with regard to isolation and control features. In this 

context, this work proposes an adapted strategy literature (seeking to unite different 

techniques) to observe possible break indications isolation of virtual environments 

and organize the particular nature services in the best virtualization technique, also 

checking the results presented for each technique existing virtualization. Therefore, a 

methodology that favors the design of the various possible scenarios constructed 

from a number of virtual infrastructures offering web services and using different 

virtualization techniques is adopted, especially noting the resources used by the 

virtual infrastructure and the quality of service. We conclude that depending on the 

type of resource noted the isolation strategies of a virtualization technique can be 

effective or not. 

 

Keywords: Isolation. Virtualization. Container. LXC. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço das tecnologias voltadas à Internet, muitos serviços estão 

migrando dos ambientes estritamente locais para ambientes acessíveis pela rede. 

Essa migração ocorre principalmente pelo advento da computação em nuvem que 

supriu a necessidade de escalabilidade de diferentes serviços permitindo serem 

utilizados em qualquer lugar de maneira prática (MERGEN et al., 2006). Dessa 

maneira, muitos serviços são prestados em ambientes de computação em nuvem e 

esse número cresce a cada dia. Atributos inerentes a ambientes de computação em 

nuvem como flexibilidade e elasticidade elevam o interesse pela migração de 

serviços para ambientes em nuvem, pois a qualidade de redimensionar os recursos 

computacionais de maneira dinâmica, contraindo ou expandindo a quantidade de 

recursos disponíveis possibilita ao usuário uma sensação de pseudoinfinidade 

computacional (ARMBRUST et al., 2010), trazendo também ao administrador do 

serviço facilidades e economias com gerenciamento de ambientes, energia, etc. 

As diversas características presentes nos ambientes de computação em 

nuvem são possíveis principalmente perante o uso de tecnologias como a 

virtualização (ARMBRUST et al., 2010). Essas tecnologias permitem que um 

ambiente físico (hospedeiro) suporte a execução de múltiplos ambientes virtuais 

(convidados), isolando e controlando cada ambiente, evitando interferências entre 

eles. Atualmente, duas técnicas destacam-se pela notoriedade que vêm ganhando 

com os anos para provê virtualização a ambientes físicos (FELTER et al.,2014). A 

primeira utiliza o hypervisor, uma camada própria responsável por tratar toda e 

qualquer solicitação virtual, isolando o sistema que executará os ambientes virtuais 

de qualquer interação direta. A segunda técnica utiliza containers, que imputa o 

sistema hospedeiro a responsabilidade de gerenciar os ambientes convidados, 

dispensando o uso de um hypervisor. Nos últimos anos, o notável crescimento das 

melhorias na técnica de containers começa a cogitar a possibilidade de substituir as 

técnicas atuais baseadas em hypervisors (MELIA et al., 2014). Porém, é necessário 

analisar a performance das principais propriedades da virtualização para tornar essa 

substituição viável. 

A principal propriedade que fomentou o crescimento no uso de virtualização 

foi a sua capacidade de fornecer isolamento entre processos (MATTHEWS et al., 

2007). Essa propriedade garante que nenhum serviço que esteja executando sobre 
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um ambiente virtual interfira diretamente em outro, garantindo uma boa convivência 

entre serviços de natureza diferente (serviços que utilizam recursos diferentes). 

Contudo, em alguns casos, as regras que norteiam o isolamento podem não ser 

seguidas ou prejudicadas devido a uma má configuração ou até mesmo a 

ineficiência da implementação da solução do isolamento ou controle de recursos, 

afetando os serviços executado sobre esses ambientes. Problemas de atrasos ou 

downtime de serviços executados sobre ambientes virtuais são comuns quando 

ocorrem problemas no isolamento, podendo acarretar grandes prejuízos financeiros. 

Esse trabalho propõe analisar nas diferentes técnicas de virtualização o 

impacto causado pela quebra do isolamento através de métodos adaptados para 

identificação do isolamento de diferentes recursos computacionais e como os 

serviços que são executados nas demais infraestruturas virtuais são atingidos, 

entendendo e minimizando a interferência, utilizando um esquema de ambiente 

híbrido constituído de containers e hypervisors almejando melhores performances 

baseados na quantificação do isolamento. 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Estudos envolvendo tecnologias de virtualização vêm crescendo cada vez 

mais (REDDY;RAO, 2014; LI; KANSO; GHERBI, 2015; ROSEN, 2014; ADAMCZYK; 

CHYDZINSKI, 2012), oferecendo diversas possibilidades de utilização. Estudos 

dedicados à performance (FELTER et al., 2014; LI; KANSO, 2015; LI; KANSO; 

GHERBI, 2015; SOMANI; CHAUDHARY, 2009; MATTHEWS et al., 2007), procuram 

mensurar os recursos utilizados buscando maneiras de minimizar o impacto causado 

pela escolha de determinadas técnicas de virtualização. Apesar disso, a relação 

entre o comportamento do isolamento e seu impacto nos serviços oferecidos ainda 

não trazem uma resposta definitiva. Não obstante, alguns resultados são conflitantes 

quanto ao impacto do isolamento devido ao uso de métodos próprios não 

padronizados (SOMANI; CHAUDHARY, 2009; MATTHEWS et al., 2007; RATHORE 

et al., 2013; SOLTESZ et al., 2007). Existem poucos métodos para quantificação do 

isolamento e estão ultrapassados quanto às últimas atualizações nas técnicas de 

virtualização que vêm sendo empregadas nos últimos tempos. 
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Logo, estabelecer ou adaptar um método que sofra pouca interferência por 

outras variáveis e utilizá-lo para realizar estudos voltados aos impactos gerados nos 

serviços virtualizados devido à quebra do isolamento, pode ajudar ao administrador 

de um ambiente em nuvem planejar a escolha de uma técnica de virtualização 

(hypervisor ou container) adequada para executar um determinado serviço. 

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

Essa dissertação propõe analisar os impactos gerados pela quebra do 

isolamento em serviços virtualizados assim como observar quais técnicas de 

virtualização devem ser utilizadas para alcançar melhores resultados de 

performance sem comprometimento do serviço oferecido.   

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para observar os impactos causados pela quebra do isolamento em 

ambientes virtualizados precisamos definir os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Definir um novo método de análise de isolamento com pouca inferência 

de outros elementos (escalonadores, verificadores, etc.) através da 

união de métodos já preestabelecidos; 

2. Observar o comportamento do isolamento em ambientes híbridos; 

3. Observar quais recursos, quando sobrecarregados, apresenta uma 

maior probabilidade de apresentar problemas de isolamento; 

4. Medir e avaliar diferentes cenários com variada quantidade de 

recursos; 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: O Capítulo 1 faz uma 

introdução ao tema, levantando os motivos e objetivos do trabalho. O Capítulo 2 

apresenta os principais aspectos teóricos, base para este trabalho, englobando os 

principais aspectos da virtualização. No Capítulo 3 são apresentados os 
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experimentos necessários para a observação do isolamento e toda a metodologia 

utilizada. O Capítulo 4 apresenta um estudo de caso envolvendo servidores web e a 

verificação do isolamento em ambientes heterogêneos. O Capítulo 5 conclui a 

dissertação apresentando os resultados obtidos e trabalhos futuros que podem advir 

desta dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esse capítulo apresenta o conhecimento teórico necessário para abordar o 

tema proposto nessa dissertação, dividido em quatro seções. A primeira seção 

explica os conceitos de virtualização e suas principais características. A segunda 

seção explica as técnicas de virtualização utilizadas atualmente para gerir ambientes 

virtualizados. A terceira seção foca em melhorias provindas de modificações de 

hardware para fornecimento de virtualização. A quarta seção apresenta o conceito 

de isolamento, como ele é fornecido e sua importância em um sistema virtualizado.  

Tais conhecimentos permitirão o entendimento do processo de construção, 

medição e análise do isolamento em um ambiente virtual. 

2.1 VIRTUALIZAÇÃO 

Virtualização é uma técnica responsável por promover uma camada de 

abstração entre o hardware e o software (MENASCÉ, 2005), permitindo utilizar de 

maneira lógica os recursos físicos de uma máquina (como memória, processador, 

disco, rede, entre outros), oferecendo um conjunto de características únicas que 

ocasiona a melhor utilização desses recursos. 

Embora o termo tenha ganhado notoriedade nos últimos anos devido 

principalmente ao advento da computação em nuvem. As primeiras máquinas a 

oferecerem algum tipo de virtualização foram os computadores de grande porte 

(mainframes) IBM S/360 (AMDAHL; BLAAUW; BROOKS, 1964) que datam de 1964. 

Os primeiros trabalhos com virtualização buscavam maneiras de executar diversas 

arquiteturas em um único mainframe (GOLDBERG, 1972), devido principalmente ao 

custo de produção das máquinas naquela época. Com o decorrer do tempo, o custo 

de produção barateou e o uso de virtualização para esses fins foi declinando, 

assumindo assim novos papéis e funcionalidades. 

Atualmente, o uso de virtualização está focado na oferta de serviços e 

infraestruturas de maneira elástica e inteligente, aproveitando os recursos ociosos 

de um servidor. Essas infraestruturas são executadas em ambientes virtuais que 

substituem as funções de uma máquina física. 
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2.1.1 Características 

A virtualização permite que cada ambiente execute uma série de programas 

isoladamente, ainda que todos esses estejam executando em uma mesma máquina 

física. Essa característica permite maior segurança e flexibilidade nas informações 

que estão sendo utilizadas em um ambiente. A virtualização possui diversas 

peculiaridades que acarretam em vantagens como (MENASCÉ, 2005): 

 

 Utilização de diversos sistemas operacionais ao mesmo tempo; 

 Economia de energia; 

 Economia com gastos em refrigeração; 

 Melhor uso dos recursos disponíveis; 

 Balanceamento de carga; 

 Elasticidade; 

 Segurança; 

 Recuperação de erro mais rápido e menos custoso; 

 

Servidores que possuem bastantes recursos ociosos em determinados 

períodos de tempo podem utilizar a virtualização para o provimento de isolamento 

desses recursos objetivando fornecê-los a outros serviços. Essa atividade 

proporcionará economia de energia, pois um servidor com um hardware superior 

pode utilizar seus recursos ociosos para realizar atividades de outros servidores, 

permitindo que os servidores menos potentes sejam desativados temporariamente. 

Ademais, a virtualização permite a redução do número de máquinas físicas 

existentes em um determinado datacenter já que um único servidor é capaz de 

executar diversos servidores virtuais, acarretando indiretamente na redução no 

número de componentes produzidos, contribuindo para redução de lixo eletrônico 

(CARLOS, 2014) e gastos com infraestrutura (NAZÁRIO, 2012). 

A Figura 1 apresenta a arquitetura de um servidor utilizando virtualização. O 

servidor a esquerda da imagem apresenta a arquitetura tradicional sem uso de 

virtualização. Nele, as aplicações são executadas sobre o sistema operacional que, 

por sua vez, é executado sobre o hardware. O servidor a direita da imagem 

apresenta a arquitetura com o uso de virtualização. Nele, os blocos contêm um 
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sistema operacional e uma aplicação, executados sobre uma camada de software 

denominada de virtualização. A estes blocos denominamos máquinas virtuais. 

 

Figura 1: Arquitetura executando virtualização 

 
Fonte: (DEVMEDIA, 2014). 

 

Máquina virtual é a abstração de uma máquina física em uma camada lógica 

através do processo de virtualização podendo possuir diversas arquiteturas (SMITH; 

NAIR, 2005). É comumente chamada de abstração lógica (ou abstração virtual) e é 

utilizada para simular o comportamento de uma máquina física. Com o uso de 

máquinas virtuais é possível expandir e comprimir o uso de recursos computacionais 

a qualquer momento, podendo aproveitar recursos que permaneceriam ociosos em 

uma arquitetura sem virtualização. Os serviços executados em uma abstração virtual 

são configurados igualmente como em uma máquina física.  

O sistema que sofre o processo de virtualização é denominado sistema 

convidado (em inglês, GuestOS) e o sistema que executa abstrações virtuais é 

denominado sistema hospedeiro (em inglês, HostOS). O sistema convidado é 

independente do sistema hospedeiro, garantindo sua execução em diferentes 

arquiteturas de processadores e plataformas, isolando e protegendo ambos. 

O uso da virtualização varia de acordo com a necessidade do usuário, 

podendo ser empregada para diversos fins. Desenvolvedores utilizam a virtualização 

para testar e implantar serviços em diferentes arquiteturas (SOLTESZ et al., 2007), 

centros de TI utilizam em diversos servidores dedicados, clusters de computação de 

alto desempenho utilizam para oferecer isolamento (WALTERS et al., 2008), grids e 

organizações distribuídas, como PlanetLab (SPRING et al., 2006) e Amazon EC2 
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(AMAZON, 2010), para fornecimento de serviços utilizando computação em nuvem 

(WEISS, 2007). 

As máquinas virtuais possuem um importante software responsável por geri-

las denominado hypervisor. O hypervisor, também conhecido como VMM (Virtual 

Machine Monitor), é responsável por alocar recursos e gerenciar máquinas virtuais, 

provendo múltiplas instâncias e permitindo executarem sobre um sistema 

hospedeiro (DESAI et al., 2013). Está localizado no intermédio do hardware e da 

máquina virtual, podendo ou não estar presentes outros elementos. É classificado 

em dois tipos dependendo da existência ou não de um sistema operacional: nativa 

(em inglês, bare metal) e hospedada (em inglês, hosted). 

O hypervisor de tipo 1, também denominado nativo ou bare metal, é 

executado sobre o hardware físico, dispensando a presença do sistema operacional 

(doravante referido como SO) do hospedeiro (DESAI et al., 2013). Dessa maneira, 

toda a comunicação das abstrações virtuais acontece com o hypervisor. A Figura 2 

apresenta a arquitetura do hypervisor de tipo 1 em detalhes: 

 

Figura 2: Arquitetura do hypervisor tipo 1 

 
Fonte: Adaptado de (DESAI et al., 2013). 

 

A inexistência de um sistema hospedeiro diminui os casos de concorrência, 

disputa por recursos físicos e priorização de processos, elevando a performance de 

um serviço que será oferecido na abstração virtual (VERAS, 2011). 

Os drivers que são utilizados pelas máquinas virtuais para acessar a camada 

subjacente são fornecidos pelo hypervisor que podem ser emulados ou adaptados 

para melhor uso dos recursos. Algumas tecnologias que implementam esse tipo de 

hypervisor são o VMWare ESX (MARSHALL, 2005) e o Xen (BARHAM et al., 2003). 
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O hypervisor de tipo 2, também denominada hospedado, é executado sobre o 

SO hospedeiro. A Figura 3 apresenta a arquitetura do hypervisor de tipo 2 em 

detalhes: 

 

Figura 3: Arquitetura do hypervisor tipo 2 

 
Fonte: Adaptado de (DESAI et al., 2013). 

 

A visão que o SO hospedeiro possui sobre o hypervisor é de mais um 

processo em execução no sistema. Dessa maneira, o SO hospedeiro observa cada 

máquina virtual como um processo filho gerenciado pelo hypervisor. Os drivers que 

serão utilizados pelas máquinas virtuais são fornecidos pelo hypervisor em conjunto 

com o SO hospedeiro. Algumas ferramentas que implementam esse tipo de 

hypervisor são o KVM (Kernel Virtual Machine), Xen, entre outros. 

2.2 TÉCNICAS DE VIRTUALIZAÇÃO 

A existência de diversos tipos de hypervisors disponíveis alavancou o estudo 

e desenvolvimento de técnicas que permitissem o melhor aproveitamento dos 

recursos virtuais. Essas técnicas consistem em impulsionar o desempenho de certos 

aspectos físicos com objetivo de melhorar os serviços que estão sendo oferecidos 

nas máquinas virtuais. 

Atualmente, existem três técnicas de virtualização disponíveis no mercado: a 

virtualização total, a para-virtualização e a virtualização em nível de sistema 

operacional. Essa última não é comumente citada devido a poucos usos práticos 

que possuía antigamente, porém, devido a implementação de novos recursos, vem 

ganhando notoriedade em diversos trabalhos (WALTERS et al., 2008; YOUNGE et 

al., 2011; LI; KANSO; GHERBI, 2015; LI; KANSO, 2015). 
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2.2.1 Virtualização total 

A virtualização total permite executar um sistema convidado sem necessidade 

de modificação ou adaptação (MENASCÉ, 2005). Dessa maneira, o sistema 

convidado não é capaz de identificar que está sofrendo virtualização, pois não 

percebe a existência de um sistema hospedeiro.  

Antigamente existia um enorme desafio em propor soluções de virtualização 

para arquiteturas de processadores baseadas no x86 devido sua complexidade 

(ZABALJAUREGUI, 2008), divididas em níveis de privilégios (em inglês, rings). Os 

níveis de privilégio são utilizados para separar instruções que podem ser executadas 

pelo sistema operacional daquelas instruções que podem ser executadas pelas 

aplicações, garantindo assim uma segurança para ambos os níveis. Os níveis são 

determinados por um espaço de dois bits, possuindo no total quatro níveis (do 0 ao 

3), sendo o nível 0 o mais privilegiado e o nível 3 o menos privilegiado 

(ZABALJAUREGUI, 2008). 

Para minimizar os desafios da virtualização, foram implementados 

inicialmente técnicas conhecidas como tradução binária e execução direta 

(MARSHALL, 2007). 

A tradução binária permite traduzir instruções não-virtualizadas geradas pelo 

kernel nos níveis mais baixos em instruções virtualizadas que serão interpretadas 

pelo hypervisor, oferecendo assim a execução da instrução pela máquina 

(MARSHALL, 2007). 

A execução direta permite que os programas que estão executando na 

camada mais alta do sistema possam executar diretamente na máquina hospedeira 

com pouco intermédio do hypervisor (INTEL, 2013). A Figura 4 apresenta a 

implementação das soluções de tradução binária e execução direta. 
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Figura 4: Solução de tradução binária e execução direta 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2011). 

 

Aplicações executadas pelo usuário geralmente executam no terceiro nível de 

privilegio (ring 3), enquanto que os níveis mais baixos executam instruções mais 

privilegiadas (no nível do kernel, por exemplo). 

Dessa maneira, a tradução binária é utilizada exclusivamente na virtualização 

total, enquanto que a execução direta é utilizada em ambas as técnicas de 

virtualização (virtualização total e para-virtualização). Os drivers utilizados na 

virtualização total são emulados e oferecidos pelo hypervisor. Isso ocasiona perdas 

de desempenho quando comparado a drivers nativos ou a outras técnicas de 

virtualização (MATTOS, 2008). 

Entretanto, a virtualização total possui vantagem de oferecer virtualização a 

qualquer sistema em qualquer versão independentemente do acesso ao código-

fonte, tornando-se ideal para cenários que é necessário executar sistemas de código 

fechado. 

2.2.2 Para-virtualização 

A para-virtualização é uma alternativa à virtualização total que permite um 

sistema convidado modificado comunicar-se diretamente com o hypervisor (WHITE; 
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PILBEAM, 2010). O sistema convidado é capaz de perceber que está sendo 

executado em um ambiente virtualizado devido à interação melhorada com o 

hypervisor, permitindo executar funções como entrada e saída de dados em disco e 

rede de maneira diferente da realizada pela virtualização total, objetivando ganhos 

de performance. 

O uso da virtualização propicia gargalos em recursos que dependem de muita 

interação de entrada e saída de dados (HAR’EL et al., 2013), como por exemplo 

casos de leitura e escrita em disco ou rede. A técnica de para-virtualização objetiva 

minimizar os gargalos existentes, garantindo melhor desempenho para serviços 

executados sobre a máquina virtual que utilizem os recursos afetados. 

O provimento da para-virtualização dar-se-á após a substituição de um grupo 

de instruções específicas presentes no kernel. O sistema convidado troca instruções 

sensíveis (instruções que possibilitam a permuta de estado da máquina virtual), por 

instruções denominadas hypercalls (MARSHALL, 2007). A Figura 5 apresenta a 

técnica de para-virtualização e as estruturas das camadas em uma arquitetura x86. 

 

Figura 5: Técnica de para-virtualização 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2011). 

 

Portanto, o uso da técnica de para-virtualização permite que apenas as 

instruções sensíveis sejam executadas pelo hypervisor, limitando seu uso a um 
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pequeno grupo de instruções que são executadas. Operações comuns no kernel 

como gerenciamento de memória, manipulação de interrupções e cronômetros são 

modificados para acessar diretamente o hypervisor (MARSHALL, 2007).  

Como desvantagem, a para-virtualização não pode ser executada em 

sistemas operacionais de código fechado que não possuem uma versão pré-

adaptada, ou protegido por licenças que inibem sua alteração. Por conseguinte, o 

número de sistemas que promovem virtualização utilizando a técnica de para-

virtualização são menores quando comparado com a técnica de virtualização total. 

Algumas empresas oferecem uma alternativa, disponibilizando um conjunto de 

drivers para-virtualizados que funcionam em integração a hypervisors específicos, 

como é o caso do Windows GplPv™ que permite virtualizar sistemas da Microsoft™ 

utilizando a técnica de para-virtualização no hypervisor Xen. 

As principais ferramentas disponíveis que oferecem virtualização utilizando a 

técnica de para-virtualização são o KVM e Xen.  

2.2.3 Virtualização em nível de sistema operacional 

A virtualização em nível de sistema operacional permite que o sistema 

hospedeiro execute diversas instâncias denominadas containers. Contêiner (em 

inglês, container) é uma abstração virtual derivada da virtualização em nível de 

sistema operacional semelhantemente a uma máquina virtual. 

Essa técnica permite abstrair as funções do hypervisor em pequenos 

programas que são executados de maneira independente no kernel do sistema 

hospedeiro, dispensando o uso do hypervisor (WALTERS et al., 2008) e 

simplificando a arquitetura tradicional. Dessa maneira, o kernel do sistema 

hospedeiro é responsável por gerenciar todas as abstrações virtuais existentes. 

A Figura 6 apresenta a arquitetura de um sistema utilizando virtualização em 

nível de SO. As chamadas dos sistemas convidados ao kernel ou hardware 

realizadas pelas técnicas citadas anteriormente são abstraídas e executadas pelo 

hypervisor, diferentemente da virtualização em nível de SO que executa suas 

instruções através de system calls (XAVIER et al., 2013)  utilizando uma interface 

binária (ABI) diretamente pelo SO hospedeiro. 
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Figura 6: Arquitetura da virtualização em nível de sistema operacional 

 
Fonte: Adaptado de Xavier et al. (2012). 

 

 

Igualmente à para-virtualização, sistemas operacionais que não possuem 

código fonte aberto não podem adicionar as funcionalidades necessárias para 

executar esse tipo de virtualização. Na visão da arquitetura para-virtualizada, 

necessita-se adaptar o sistema convidado para utilizar drivers para-virtualizados. Na 

visão da arquitetura virtualizada em nível de SO, adapta-se o hospedeiro. Empresas 

que trabalham com o modelo de código fechado estão interessadas em adaptar 

seus sistemas para oferecer essa técnica. A Microsoft™ prevê inseri-lo e torná-lo 

compatível com as versões existentes em ambientes Linux na versão servidor dos 

seus produtos em 2016 (MICROSOFT, 2015). 

Embora o kernel da maioria dos sistemas ofereça modos para gerência de 

recursos, não é suficiente para garantir de maneira segura o controle para um 

processo em execução. A implementação kernel Linux para controle de recursos é 

através do rlimit, responsável em definir fronteiras de uso de recursos (TOLEDO, 

2005). Todavia, o kernel Linux provê controle de recursos apenas a processos 

simples (que não executa outros processos) e não permite a migração de processos 

para novos ambientes, não satisfazendo as dependências mínimas para gerir 
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abstrações virtuais complexas (EMELIANOV; LUNEV; KOROTAEV, 2007). Dessa 

maneira, são necessárias alternativas ou complementos que garantam uma gerência 

dos recursos mínimos necessários para controle de um contêiner. Atualmente, 

existem duas implementações que definem um gerenciamento mais robusto dos 

recursos oriundos do sistema: Beancounters e Cgroups.  

Beancouters foi idealizado por Alan Cox (COX, 2006) e implementa um 

contador que pode ser referenciado e modificado por qualquer outro processo, 

garantindo controles diferenciados para processos filhos, em contraste com rlimit. 

Essa solução é utilizada em antigas versões de ferramentas que criam e gerenciam 

containers como o OpenVZ, porém sua implementação necessita de modificações 

cruciais em algumas funções do kernel, podendo ser visto como abertura de brechas 

de segurança, dificultando sua padronização e liberação pela equipe responsável 

pelo kernel. 

A alternativa padrão adotada pelo kernel Linux para gerenciamento de 

recursos é o cgroups (em inglês, Control Groups), que foi inserido no kernel na 

versão 3.8 (ROSEN, 2014). É utilizado em projetos importantes como o SystemV e o  

Linux Containers (LXC). Aos poucos muitos projetos que implementam containers 

estão utilizando ou adaptando-se ao cgroups para facilitar a aceitação de suas 

alterações no kernel Linux, diferentemente de outras técnicas que podem enfrentar 

problemas de adoção padrão. 

Outro recurso que trouxe a tona o uso da virtualização em nível de sistema 

operacional foi o namespace. Namespace permite criar diversas camadas em quase 

todo tipo de recurso, permitindo assim isolá-las e utilizar um mesmo recurso por 

diferentes processos (BIEDERMAN, 2006). As melhorias implementadas no 

namespace para criar isolamento e no cgroups para controlar o uso dos recursos 

permitiram utilizar o container como poderosa técnica com possibilidade de 

substituição dos modelos de virtualização baseados em hypervisors. 

A principal vantagem trazida pela virtualização em nível de sistema 

operacional é a simplificação da arquitetura, eliminando componentes como sistema 

operacional convidado que é fonte de sobrecarga e consumo de recursos. 

2.3 VIRTUALIZAÇÃO BASEADA EM HARDWARE 
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Para obter um melhor desempenho em um determinado software, podem-se 

adotar duas estratégias (MAZIERO, 2013): A primeira consiste em modifica o 

software substituindo muita de suas instruções por instruções de baixa latência, o 

que pode ser difícil de ser realizado dependendo da complexidade do algoritmo. A 

segunda maneira é simplificando o software e implementando em nível de hardware. 

Isso é realizado, por exemplo, no algoritmo de Hamming, que é introduzido 

diretamente em nível de hardware para controle de erros da memória RAM (CHEN 

et al., 2008). 

A virtualização pode utilizar determinadas técnicas implementadas em 

hardware para prover melhor desempenho em suas funções. Essas técnicas são 

implementadas através de instruções especificas no processador que são exclusivas 

para uso na virtualização (FISHEROGDEN, 2006). 

Grande parte dos processadores hoje em dia baseia-se na arquitetura x86 

(ABRAMSON et al., 2006). Porém, devido à maneira que a arquitetura é projetada, a 

inclusão de instruções de virtualização diretamente no processador não é capaz de 

garantir melhoras no desempenho. Isso é devido principalmente ao privilégio de 

execução de determinadas instruções. A Figura 7 apresenta os níveis de privilégio e 

como o hypervisor, o sistema operacional e as aplicações estão localizadas nesses 

níveis. 

 

Figura 7: Níveis de privilégio da arquitetura x86 

 
Fonte: Adaptado de Veras (2011). 
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É importante salientar que o hypervisor necessita rodar em um nível mais 

privilegiado do que o sistema operacional para ser capaz de executar instruções 

privilegiadas. Uma técnica utilizada por sistemas que não possui suporte de 

virtualização nativa em hardware é o desprivilegio de níveis (ou ring deprivileging) 

que permite o SO convidado executarem em um nível diferente (deslocado a um 

nível acima), possibilitando o hypervisor executar em um nível privilegiado 

(ZABALJAUREGUI, 2008). Dessa maneira, podemos desprivilegiar o SO convidado 

para um nível acima ou para o mesmo nível da aplicação, conforme apresentado na 

Figura 8. 

 

Figura 8: Níveis de privilégio com a técnica ring deprivileging 

 
Fonte: Adaptado de Zabaljauregui (2008). 

 

Essa técnica permite resolver os problemas causados pela falta de privilégio 

do hypervisor mas causa diversos problemas devido ao sistema operacional 

convidado perder acesso à operações privilegiadas (FISHER-OGDEN, 2006). 

Embora a técnica apresente muitos problemas, é a única opção quando a 

virtualização é realizada sem um suporte de hardware. O suporte de hardware é 

dado quando o servidor possui extensões de tecnologia de virtualização em seu 

processador, também chamado de VT-x (Virtual Techinology Extension) 

(ZABALJAUREGUI, 2008). O suporte a hardware tem o poder de manter o SO 

convidado no nível privilegiado e o hypervisor em um nível especial isolado do nível 

0 mas com poder de privilégio (FISHER-OGDEN, 2006). 

Os principais processadores que implementam essa tecnologia são o Intel 

VT-x (FISHER-OGDEN, 2006) e o AMD-V (CHEN et al., 2008). 

Outras melhorias no hardware para suportar virtualização é a adição de 

múltiplas filas nas placas de rede, processo chamado de multi-queue (GUAN et al., 
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2013), podendo reservar cada fila a uma máquina virtual específica. Isso permite a 

implementação do SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization) (GUAN et al., 

2013) que consiste em transmitir diretamente os pacotes encaminhados pela rede 

para suas determinadas máquinas virtuais, reduzindo o papel do processador e de 

atrasos de I/O. 

2.4 ISOLAMENTO DE RECURSOS 

Isolamento é definido pela capacidade de várias abstrações virtuais co-

atuarem em um mesmo ambiente sem que o comportamento de uma abstração 

afete em outra, fornecendo equidade entre as ações realizadas por cada uma  

(MATTHEWS et al., 2007). O isolamento é utilizado como um elemento chave para 

garantir alguns objetivos que são definidos em um acordo de nível de serviço (SLO) 

em um contrato de nível de serviço (SLA) (MATTHEWS et al., 2007). A garantia de 

um bom isolamento permite de maneira indireta alavancar outros elementos como 

desempenho e escalabilidade. 

Um dos grandes cernes do projeto de um sistema operacional é ponderar o 

que deve ser isolado e compartilhado numa aplicação (RANDELL; LEE; 

TRELEAVEN, 1978). Atualmente, os sistemas operacionais projetados para serem 

multiusuários e multitarefas utilizam uma abordagem baseada em um nível fraco de 

isolamento e uma generosa facilidade de compartilhamento de recursos (SOLTESZ 

et al., 2007). Dessa maneira, é possível que diversos processos intercomuniquem 

facilmente. 

Quando um sistema possui um bom isolamento, ele é capaz de garantir que 

os serviços prestados nas abstrações funcionem sem interrupções ou degradações, 

elevando assim o nível de segurança oferecido. 

Por outro lado, um péssimo isolamento pode acarretar em utilização não 

planejada de recursos. Quando existe uma quebra do isolamento, outras abstrações 

podem ser afetadas tendo acesso reduzido a recursos, além de recursos já 

reservado estarem sendo utilizado por outros processos. Uma abstração que esteja 

utilizando seus recursos de maneira abrupta pode afetar diretamente outras 

abstrações, mesmo que as abstrações afetadas não estejam utilizando o recurso 

sobrecarregado (MATTHEWS et al., 2007). 
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O isolamento é fornecido de diversas maneiras dependendo diretamente do 

tipo de abstração virtual que está sendo utilizada. Se utilizarmos máquinas virtuais, o 

hypervisor é responsável por suprir todos os aspectos de isolamento. Se utilizamos 

containers, existem uma série de implementações que garantem um nível de 

isolamento (como cgroups e namespaces). 

Podemos classificar o isolamento em três grupos distintos: (SOLTESZ et al., 

2007): 

 Isolamento de falhas; 

 Isolamento de recursos; 

 Isolamento de segurança. 

 

O isolamento de falhas é a habilidade de limitar um erro proveniente de um 

mau funcionamento de um software à abstração virtual que está executando sem 

interferir no estado atual e futuro de outras abstrações virtuais (SOLTESZ et al., 

2007). Todas as isolações ocorrem em diferentes níveis e o isolamento completa de 

falhas requer que nenhum objeto ou código seja compartilhado entre duas ou mais 

abstrações virtuais. 

O isolamento de recursos é a habilidade de aplicar a um conjunto de recursos 

justo compartilhamento e garantias que preservem o estado de todas as abstrações 

virtuais (SOLTESZ et al., 2007). Para que exista um isolamento completo de 

recursos, os recursos físicos e lógicos devem ser visíveis apenas à abstração virtual 

pertencente e não devem conflitar com outras abstrações. 

O isolamento de segurança é a habilidade de estender o limite de acesso de 

recursos físicos a objetos lógicos (SOLTESZ et al., 2007). 

Cada um desses grupos possui um determinado grau que varia do mais alto 

(ou seja, isolamento total) a níveis mais baixos (sem isolamento). Os grupos são 

combinados e oferecerem o isolamento de um sistema. 

Perceber, medir e analisar quesitos relacionados ao isolamento não são 

atividades simplórias. Isolamento é visto como indissociável e de árdua definição. 

Alguns trabalhos (MATTHEWS et al., 2007; SOMANI; CHAUDHARY, 2009; 

RATHORE et al., 2013) apresentam métodos eficientes para a percepção do 

isolamento e como ele pode interferir nos demais elementos que constitui o 

ambiente. 
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Matthews et al. (2007) apresenta um método para quantificação da 

interferência do isolamento em um serviço prestado em abstrações virtuais. A Figura 

9 demonstra o método. O método consiste em observar alguma métrica de um 

serviço que está sendo prestado em uma abstração virtual em dois momentos: antes 

e depois do ambiente sofrer uma sobrecarga em uma abstração virtual que é 

utilizada apenas para sofrer sobrecarga. Então, em um cenário que é formado pro 

duas abstrações virtuais provendo um serviço, existirá uma terceira abstração que 

será utilizada exclusivamente para a sobrecarga de um determinado recurso físico. 

A ideia é que em um cenário cujo exista um bom isolamento, a sobrecarga em uma 

abstração virtual não deve afetar no serviço prestado nas abstrações virtuais que 

proveem o serviço, pois seus recursos e as próprias abstrações estão isolados. 

 

Figura 9: Método de quantificação de isolamento 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

Os resultados observados antes e depois de haver sobrecarga em um recurso 

devem ser iguais. Dessa maneira, é possível concluir que aquele recurso isolado 
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possui um bom isolamento, pois a métrica observada do serviço prestado não sofreu 

alteração. É comum observar outras nomenclaturas a abstração virtual que 

sobrecarrega um determinado recurso nos diferentes momentos. A abstração virtual 

que está sobrecarregando um determinado recurso também é chamada de servidor 

com mau comportamento. Já quando a abstração virtual não está sobrecarregando 

um determinado recurso, recebe o nome de servidor neutro. 

Outro método usado para verificar o isolamento utiliza a medição do tempo 

necessário para realizar uma determinada atividade entre duas ou mais abstrações 

virtuais (SOMANI; CHAUDHARY, 2009). Esses tempos se diferentes, afirmam que 

uma determinada abstração sofreu quebra e por isso executou suas atividade 

rapidamente. Apesar de utilizado para verificar isolamento, o método permite que 

outros fatores (como escalonadores) interfiram no resultado. 

Um método que diminui a interferência de fatores externos é utilizado em 

(ADAMCZYK; CHYDZINSKI, 2012). Esse método explora a medição de alguns 

aspectos dos recursos como taxa de bits, velocidades de transferência de servidores 

virtuais antes e depois de um estresse em máquinas ociosas. A partir daí é possível 

verificar se os dados coletados de um recurso sofrem ou não diferenças quando 

ocorre uma mudança no ambiente. 

Contudo, os resultados apresentados diferem por não unificarem esses 

métodos, abordagem que será retificada no trabalho recorrente. 

 



35 

 

3 EXPERIMENTOS DE QUANTIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO EM AMBIENTES 

VIRTUAIS 

Conforme observado na seção 2.4, os métodos para quantificação de 

isolamento são de suma importância para definir os limiares do uso dos recursos em 

ambientes virtuais. Contudo, o surgimento de novas tecnologias de virtualização 

tornou necessárias adaptações nos métodos de quantificação já estabelecidos para 

apresentar resultados mais completos acerca do isolamento. 

Este capítulo apresenta um método de quantificação de isolamento adaptado, 

apresentando resultados mais completos e análises refinadas de conclusões através 

dos dados observados. Também será apresentado o ambiente necessário para 

realização de estudos de caso, criando diversos cenários onde será utilizado o 

método de quantificação de isolamento adaptado com o intuito de estudar o 

comportamento do isolamento de abstrações virtuais baseadas em máquinas 

virtuais e containers. 

3.1 QUANTIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO 

O surgimento e melhoria de novas tecnologias de virtualização exige 

adaptabilidade das maneiras que se realiza quantificação. Quando essas melhorias 

alteram aspectos voltados ao controle de recursos, certamente algumas adaptações 

são necessárias para que os poucos métodos de quantificação de isolamento 

existentes continuem a oferecer resultados confiáveis. Os métodos atuais são 

excelentes quando tratamos de abstrações virtuais baseadas em máquinas virtuais, 

pois grande parte deles são implementados para realizar iteração com hypervisors, 

entretanto não apresentam o mesmo resultado quando observamos abstrações 

virtuais baseadas em containers. Isso é principalmente devido as recentes melhorias 

que os containers vêm ganhando, graças aos avanços na implementação do 

cgroups e namespaces. Essas melhorias oferecem interfaces de acesso de dados 

que não são utilizados pelos métodos atuais de quantificação de isolamento, o que 

acaba levando a resultados pouco conclusivos quanto ao isolamento em ambientes 

que utilizam containers. Atualmente, alguns recursos que são gerenciados utilizando 
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cgroups e namespaces oferecem estatísticas de uso que podem ser utilizados para 

determinar a quebra do isolamento e a interferência causada em outro ambiente. 

Para determinar a existência de uma quebra do isolamento, os métodos 

atuais propõe a observação do comportamento do serviço em dois momentos, o 

primeiro momento observa o desempenho de um serviço executando no ambiente 

sem nenhuma sobrecarga e o segundo momento observa o desempenho perante 

sobrecarga de algum recurso físico localizada em alguma abstração virtual. Essa 

sobrecarga é realizada em uma abstração virtual que não oferece qualquer serviço, 

e é utilizada para verificar se os limites impostos a essa abstração virtual são 

respeitados no momento que existe sobrecarga e se, de alguma maneira, a 

sobrecarga nessa abstração específica afeta as abstrações virtuais que proveem um 

determinado serviço. Embora o método aponte quando um determinado recurso está 

sobrecarregado, é difícil apontar em alguns casos a quebra do isolamento 

dependendo da natureza do serviço prestado nas abstrações virtuais. O método 

adaptado proposto nessa dissertação molda o método atual ampliando-o com a 

visão dos recursos físicos do servidor e das abstrações, analisando um 

comportamento díspar no serviço e observando o comportamento do servidor 

naquele determinado momento. A Figura 10 apresenta o método de quantificação de 

isolamento adaptado e como é utilizado para identificar uma quebra do isolamento. 
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Figura 10: Método de quantificação de isolamento adaptado 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

O resumo do desempenho do servidor é crucial para tentar entender a causa 

de um mau comportamento de um determinado serviço. Esse resumo contém 

informações sobre o uso dos recursos pelas abstrações virtuais em cada um dos 

momentos. Quando a abstração virtual é uma máquina virtual, essas informações 

podem ser obtidas pelo hypervisor ou pela máquina virtual. Já quando a abstração 

virtual é um container, as informações são obtidas exclusivamente pelo gerenciador 

de recursos (cgroups), pois os containers não apresentam os recursos isoladamente 

(responsabilidade realizada pelo namespace). 

A diferença dos resumos realizados no servidor para aqueles realizados pelos 

clientes são as diferentes visões pela qual se deseja definir a quebra do isolamento. 

A visão dos clientes é voltada ao comportamento do serviço, ou seja, se é possível 

observar diferenças da prestação do serviço nos diferentes momentos de 

quantificação. A visão do servidor é voltada ao uso dos recursos para provimento do 

serviço, o que implica em uma visão voltada ao comportamento dos recursos nos 

diferentes momentos de quantificação. 
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As diferentes visões para identificação do isolamento são utilizadas em alguns 

trabalhos de maneira isolada (apenas uma das visões geralmente é empregada). 

Contudo, muitos desses métodos apresentam resultados conflitantes quanto a 

recursos que sofrem quebra de isolamento. Uma visão pode apontar que um 

determinado recurso sofre grande quebra de isolamento enquanto outra visão não 

pode ser capaz de observar isso. Assim, este trabalho pretende unificar as duas 

visões para gerar conclusões mais elaboradas quanto à quebra de isolamento de um 

determinado recurso. 

O resumo do servidor é utilizado para compreender o comportamento de um 

recurso nos diferentes momentos. O resumo do cliente é utilizado para compreender 

o comportamento do serviço nos diferentes momentos. Quando existe uma diferença 

observada dos momentos no resumo em um determinado recurso, podemos dizer 

que houve um problema de isolamento, mas em conjunto com o resumo dos 

clientes, podemos ver se esse problema afetou o serviço prestado. Caso não, 

aquela quebra de isolamento daquele recurso não afeta diretamente o serviço que 

está sendo prestado, concluindo assim que a natureza daquele serviço pouco é 

afetada pela quebra ocasional do isolamento daquele recurso. Logo, podemos assim 

planejar quais serviços podem ser executados em técnicas específicas de 

virtualização, escolhendo aquela que melhor apresente isolamento sem perder 

desempenho. 

3.2 ARQUITETURA DO AMBIENTE DE TESTES 

Para observar a eficiência do método de quantificação de isolamento 

adaptado é necessário realizar estudos de caso focados em ambientes virtuais e 

utilizá-lo para quantificar o isolamento de um determinado recurso. Assim, emprega-

se uma arquitetura constituída por duas máquinas físicas e um conjunto de 

máquinas virtuais. A Figura 11 exibe a arquitetura com o ambiente físico e virtual. 
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Figura 11: Arquitetura física e virtual 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

O ambiente físico é formado por dois servidores físicos interligados a um 

roteador de rede. A rede utilizada é privada, classe C com endereçamento 

192.168.0.0/24. A configuração do ambiente físico é apresentada na Tabela 1. Os 

servidores físicos possuem processadores Intel VT-x™, uma tecnologia que permite 

a execução de instruções virtualizadas baseadas em hardware. Para o provimento e 

gerenciamento de infraestruturas virtuais são utilizados o KVM e o LXC, fornecendo 

máquinas virtuais e containers, respectivamente. 

 

Tabela 1: Arquitetura Física 

Arquitetura 
Física Processador Memória Rede Disco Sistema 

Operacional 

Servidor 1 (PM1) 4 cores 8 GB 100 Mbps 1 TB 
Ubuntu Server 
14.04 (kernel 

3.19.0-31) 

Servidor 2 (PM2) 4 cores 8 GB 100 Mbps 1 TB 
Ubuntu Server 
14.04 (kernel 

3.19.0-31) 
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Fonte: (AUTOR, 2016). 
    

 

As máquinas físicas são utilizadas uma a cada vez para realizar experimentos 

que serão definidos pelos cenários. Quando existe um experimento rodando em uma 

das máquinas, a outra está sem uso. Quando esse experimento acaba, a máquina 

física que estava rodando o experimento é reiniciada e a máquina física que estava 

parada é configurada através de um processo automático e então inicia o próximo 

experimento a ser realizado. Isso permite que o ambiente esteja sempre livre de 

acúmulos de erros de experimentos anteriores, afetando minimamente os 

resultados. 

O KVM foi escolhido por ser um projeto de código aberto de sucesso, bem 

utilizado em diversos projetos acadêmicos e alguns projetos do mercado (FENN et 

al., 2008; SOTOMAYOR et al., 2009; MAHJOUB et al., 2011), apresentando bom 

desempenho em ambos os casos (KHANDUAL, 2012). 

A escolha do LXC deve-se principalmente pela quantidade ampla de opções 

disponíveis para criação e gerenciamento de containers. Ele trabalha com o conceito 

de containers completos: containers que possuem uma cópia de um sistema 

operacional (sem a presença do kernel) de diversas distribuições conhecidas (LXC, 

2008). Essa cópia utiliza um template base de uma distribuição específica. Assim, é 

possível criar containers que possuem a mesma localização de arquivos e diretórios 

de uma distribuição Linux específica, o que facilita as atividades administrativas de 

sistema. Outro motivo que levou a sua escolha foi a integridade total com o cgroups 

(LXC, 2008). Outras ferramentas como o OpenVZ e Linux-VServer implementam 

seus próprios gerenciadores de recursos (EMELIANOV; LUNEV; KOROTAEV, 2007; 

COX, 2006; KOLYSHKIN, 2006; POTZL, 2004) que não são suportadas oficialmente 

pelo kernel Linux (LXC, 2008), o que trás uma série de desvantagens como 

dificuldade nas atualizações que exijam alteração no kernel, já que dificilmente serão 

aceitas nas versões oficiais do kernel Linux, o que obriga cada ferramenta possuir 

uma versão adaptada não oficial do kernel Linux que fica rapidamente desatualizada 

quando comparada com a versão oficial. 

Conforme observado na Tabela 2, será necessário também configurar um 

ambiente virtual composto de diversas infraestruturas virtuais utilizando as técnicas 

de virtualização em nível de sistema operacional e virtualização baseada em 

hardware, essa última é bastante utilizada atualmente em servidores físicos. 
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Tabela 2: Arquitetura Lógica 

Infraestrutura 
Virtual Processador Memória Rede 

Máquina Virtual 
(VM) 1 core 2 GB 1 Mbps 

Container (CT) 1 core 2 GB 1 Mbps 

Fonte: (AUTOR, 2016). 
  

 

 

O serviço que será utilizado para realizar a análise da quantificação é um 

servidor Web, principalmente por ser um tipo de serviço que cada vez mais cresce 

com o passar dos anos.  Esse serviço será instalado e configurado nas abstrações 

virtuais que irão responder as solicitações geradas pelos clientes. Para isso, as 

abstrações virtuais são equipadas com o sistema operacional Ubuntu Server 

customizado juntamente com o servidor Web nginx (SYSOEV, 2009). Vale ressaltar 

que as abstrações virtuais baseadas em containers utilizam o mesmo kernel dos 

servidores físicos, portanto, para manter equidade, as abstrações virtuais baseadas 

em máquinas virtuais (VMs) também utilizam a mesma versão do kernel dos 

servidores físicos. A escolha do ngnix como servidor Web no lugar de outros 

disponíveis no mercado sucedeu-se principalmente pela boa performance em 

comparação com os principais servidores disponíveis (WILLIAMS, 2008). A Tabela 2 

apresenta a configuração das abstrações virtuais. A maneira a qual os recursos são 

gerenciados depende exclusivamente do tipo da abstração virtual utilizada 

(utilizando cgroups no caso de containers ou hypervisor no caso de máquinas 

virtuais). 

Todo tráfego recebido pelo servidor físico é então repassado para as 

abstrações virtuais através de um algoritmo de escalonamento chamado round-

robin, dividindo entre as duas abstrações virtuais para manter equidade na 

distribuição do tráfego. 

As infraestruturas virtuais são interligadas na rede física, permitindo assim a 

coexistência de comunicação entre todos os elementos interligados na rede. Isso é 

realizado utilizando o conceito de bridge que interliga os adaptadores de redes 

virtuais usados pelas infraestruturas virtuais nos adaptadores de rede física utilizado 

pelos servidores físicos. Como explicado no Capítulo 2, o uso de drivers para-
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virtualizados apresenta melhores resultados do que drivers emulados, logo as 

máquinas virtuais foram configuradas com uma interface virtual para-virtualizada 

denominada virtio. Os containers não podem utilizar drivers para-virtualizados devido 

sua arquitetura, portanto cria-se uma interface de rede isolada e interliga-a a 

interface física. Para isso, utiliza-se o namespace de rede para criar uma interface 

isolada e o virtual ethernet (vnet) para interligá-la a interface física. A Figura 12 

apresenta a interligação entre todos os componentes e seus adaptadores. 

 

Figura 12: Interligação de adaptadores de rede 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

A criação e gerenciamento das bridges é realizada pela ferramenta 

OpenvSwitch. As limitações de rede são impostas através da ferramenta tc (traffic 

control) (ALMESBERGER, 1999), responsável por implementar políticas de controle 

de tráfego, pois as técnicas de isolamento para rede são baseadas na classificação 

e controle do tráfego. 

No cliente, a ferramenta ab (Apache Benchmarking) (APACHE, 1996) é 

responsável por realizar testes de performance de servidores Web capaz de simular 

diversas variáveis cruciais em um cenário de comunicação Web (dentre elas, 

diversos clientes mantendo diversas conexões simultaneamente). Embora 

inicialmente planejado para ser utilizado nos servidores web apache, atualmente é 
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genérico o suficiente para ser utilizado em diversos servidores web. É utilizada para 

gerar solicitações Web que serão respondidas pelas abstrações virtuais 

configuradas com o nginx. O uso dela nessa dissertação é para simular os clientes e 

as solicitações geradas por cada um. 

3.3 METODOLOGIA 

Com o objetivo de observar o comportamento do isolamento em ambientes 

virtuais e checá-la entre os diferentes tipos de abstrações, foi conduzido um estudo 

experimental baseado nos trabalhos de Matthews et al. (2007), Somani; Chaudhary 

(2009) e Rathore et al. (2013). A visão geral da estratégia adotada pode ser 

analisada na Figura 13. 

 

Figura 13: Estratégia adotada para análise do isolamento 

 
 

Fonte: (AUTOR, 2016). 
 

Para elaborar os experimentos é necessário definir cenários para observar 

cada tipo de infraestrutura virtual isoladamente e após a coleta e análise, observar 

cenários híbridos formados pela união de máquinas virtuais e containers. Esses 

cenários serão expandidos no Capítulo 4, quando decompomos em grupos 

homogêneos e heterogêneos. 

Os scripts de monitoramento são responsáveis por verificar o estado do 

recurso desejado naquele instante de tempo. As cargas de trabalho são utilizadas 

para gerar tráfego web que deverá ser processada e respondida pelos servidores, 
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devendo ser igual em todos os cenários, pois é através do tempo e da quantidade de 

informação processada e respondida que se obtém o desempenho do servidor. 

O estresse dos recursos é realizado através de ferramentas propícias 

voltadas a essa finalidade. Vale ressaltar que a carga de trabalho tem como 

propósito verificar a resposta do servidor. Portanto, seu objetivo não é estressar o 

servidor com solicitações além da sua capacidade. O estresse dos recursos tem 

como intuito sobrecarregar um determinado recurso. 

A coleta de dados é a fase responsável por verificar o comportamento do 

serviço em um determinado momento. Quando existe uma resposta de uma 

solicitação realizada pela carga de trabalho, são recolhidas algumas estatísticas do 

funcionamento do serviço que serão utilizadas para entender seu comportamento. 

Na parte de análise de dados são utilizadas técnicas estatísticas para 

entender o comportamento do serviço. Nessa parte são realizadas comparações 

entre as diferentes abstrações virtuais que permeiam os cenários compostos por 

diferentes recursos. Dessa maneira, é notório conhecer como os diferentes recursos 

podem, diferentemente, responder sobre altas cargas de trabalho quando utilizados 

diferentes abstrações. As ferramentas Minitab e Easyfit são utilizadas para verificar a 

distribuição de probabilidade a qual pertence àqueles dados e encontrar os 

momentos como média, desvio padrão, variância e com isso definir um intervalo de 

confiança em um grau de confiança definido de 95%. 

3.3.1 Fatores e níveis 

Os fatores são os elementos na análise e construção de cenários que sofrem 

variância e que devem ser observados. Os fatores observados para a construção 

dos cenários são dois: os componentes de estresse e as técnicas de virtualização 

existentes. A construção de cenários será realizada observando os cenários 

utilizados em outros trabalhos (MATTHEWS et al., 2007; SOMANI; CHAUDHARY, 

2009).  

Cada fator possuem diferentes níveis. O componente de estresse possui os 

níveis de processamento, rede e memória, pois serão esses níveis estressados e 

observados. 
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As técnicas de virtualização possuem dois níveis: a para-virtualização e a 

virtualização em nível de sistema operacional. A Figura 14 resume os fatores e 

níveis observados. Eles são cruciais no planejamento dos cenários que serão 

construídos para a aplicação do método adaptado de quantificação de isolamento. 

 

Figura 14: Fatores e níveis 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

3.3.2 Métricas observadas 

Para cada um dos níveis levantados na Sessão 3.1, diferentes métricas 

podem ser observadas. As métricas aqui utilizadas são semelhantes às métricas 

utilizadas no trabalho de Matthews et al. (2007), permitindo avaliar e comparar os 

métodos utilizados em ambos os trabalhos. 

Para o nível de processamento, foram observadas duas métricas: a 

ociosidade do processamento e o tempo de uso do processador. Ociosidade de 

processamento é determinada pela porcentagem de não uso do processador em um 

determinado momento. Essa métrica é utilizada quando estamos observando o 

comportamento do processador em abstrações virtuais baseadas em máquinas 

virtuais. O tempo de uso é determinado pelo tempo que o processador estava sendo 

utilizado para realizar uma determinada atividade. Essa métrica é empregada 

quando estamos observando o comportamento do processador em abstrações 

virtuais baseadas em containers. Isso porque o gerenciador de controle de recursos 

não oferece informações sobre ociosidade de processamento em containers. 
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A métrica de rede utilizada é a vazão (ou output), que consiste na quantidade 

de pacotes que deixa o servidor em um dado intervalo de tempo. 

A métrica de memória é o uso, ou seja, a quantidade de memória RAM 

utilizada em um determinado intervalo de tempo. Uma das características dessa 

métrica é sua capacidade de manter-se constante em boa parte do tempo em um 

experimento. 

Outra métrica importante é a qualidade do serviço prestado. Essa métrica é 

observada pelo cliente e, juntamente com as demais métricas, será utilizada para 

quantificar o isolamento. O serviço utilizado é um servidor Web e a métrica 

observada é o tempo de resposta das solicitações realizadas pelos clientes. 

3.3.3 Cenário de teste 

Para contemplar as possíveis combinações dos níveis das técnicas de 

virtualização utilizados entre as infraestruturas virtuais que fornecerá o serviço e 

aquela que não fornecerá o serviço, três cenários são utilizados. Em todos os 

cenários, 100 clientes simulados realizam 9000 solicitações que serão respondidas 

pelos servidores web que executam nas abstrações virtuais. 

O primeiro cenário (Cenário 1) trabalhará com servidores de infraestruturas 

virtuais utilizando a técnica de para-virtualização, e a infraestrutura virtual que não 

fornece serviço utilizará uma máquina virtual. 

O segundo cenário (Cenário 2) trabalhará com servidores de infraestrutura 

virtuais utilizando a técnica de virtualização em nível de sistema operacional, 

utilizando na infraestrutura virtual que não fornece serviço um container. 

O terceiro cenário (Cenário 3) trabalhará também com servidores de 

infraestrutura virtuais utilizando a técnica de para-virtualização, diferenciando 

apenas do primeiro cenário a infraestrutura virtual que não fornece serviço que, 

nesse caso, será um container. 

Os cenários 1 e 2 são classificados no grupo dos servidores homogêneos, 

pois todas as abstrações virtuais são do mesmo tipo. Já o cenário 3 é classificado no 

grupo dos servidores heterogêneos, pois a infraestrutura virtual que fornece o 

serviço é de um tipo enquanto que a infraestrutura virtual que não fornece serviço é 

de um tipo diferente. 
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Cada cenário será responsável por observar as métricas definidas de cada 

recurso especificado em dois momentos. No primeiro momento a abstração virtual 

que não executa o serviço não será sobrecarregada. No segundo momento os 

componentes são sobrecarregados um por vez. Iniciando as medições pelas 

métricas de processamento, seguidas pelas métricas de rede, memória e serviço. 

Com o resultado obtido da realização das análises de isolamento, são 

propostos cenários híbridos com o intuito de utilizar os recursos evitando ou 

diminuindo as quebras de isolações observadas. Em cenários cuja quebra do 

isolamento em um determinado recurso de uma abstração virtual foi pequena, pode-

se utilizar aquela abstração em conjunto com outro tipo de abstração e observar seu 

comportamento nesse cenário. 
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4 CAPÍTULO 4 

Esse capítulo apresenta a aplicação do método de análise de isolamento 

adaptado do Capítulo 3 nos cenários propostos com o intuito de estudar a eficiência 

do comportamento do isolamento provido pelos ambientes virtuais. Nesse estudo 

tenta-se também através dos resultados obtidos, elaborar ambientes heterogêneos 

provendo a melhor interação possível, beneficiando principalmente o serviço 

prestado pela infraestrutura virtual. 

Observando os fatores e níveis definidos, cada seção procura observar os 

recursos e comportamentos do serviço quando os componentes sofrem ou não 

sobrecarga. 

4.1 ANÁLISES DE SOBRECARGA DE PROCESSAMENTO 

Nessa seção observamos em cada cenário o comportamento de cada 

componente em dois momentos diferentes: No primeiro momento não existe a 

presença da sobrecarga do processamento na abstração virtual que não executa o 

serviço web. No segundo momento existe a presença da sobrecarga do 

processamento na abstração virtual que não executa o serviço web. 

A partir daí, é possível analisar se ocorreu alguma quebra de isolamento em 

algum recurso quando o processamento sofre sobrecarga. Os cenários que se 

mostrarem menos propícios a quebras de isolamento são candidatos a serem 

utilizados em ambientes que executem mais de um serviço (nesse caso, o ambiente 

poderia prover um serviço de web e outro serviço que, por natureza, utilizasse como 

recurso principal o processamento). 

4.1.1 Processamento 

A Figura 15 apresenta as análises da ociosidade do processamento em todos 

os cenários. 
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Figura 15: Ociosidade do processador com sobrecarga de processador 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, a média da ociosidade no momento que a sobrecarga 

está desligada é de 98,06% com intervalo de confiança entre 97,48% e 98,65%. Já 

no segundo momento, quando a sobrecarga está ligada, a média da ociosidade é de 

97,33% com intervalo de confiança entre 96,78% e 97,88%. Como existe uma 

sobreposição do intervalo de confiança entre os dois momentos, podemos 

considerá-los como estatisticamente equivalentes. 

No segundo cenário, a média de ociosidade no momento que a sobrecarga 

está desligada é de 99,38% com intervalo de confiança entre 99,06% e 99,70%. No 

momento que a sobrecarga está ligada, a média de ociosidade é de 98,99% com 

intervalo de confiança entre 98,67% e 99,32%. A existência de sobreposição nos 

intervalos de confiança indica que os grupos são estatisticamente iguais. 

Comparando os cenários podemos observar que as estatísticas de ociosidade do 

processamento no primeiro cenário são menores que a do segundo. Isso é 

devidamente justificado pelas diferenças de tecnologias implementadas em ambos 

os cenários que podem apresentar melhores usos de recurso. Entretanto, o foco 

principal é observar se houve ou não problemas com quebra de isolamento dos 

recursos, o que nem sempre pode ocorrer em um cenário que apresente melhores 

resultados de utilização de recursos. 

No terceiro cenário, a média de ociosidade no momento que a sobrecarga 

está desligada é de 98,17% com intervalo de confiança entre 97,64% e 98,70%. No 
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momento que a sobrecarga está ligada, a média de ociosidade é de 97,91% e o 

intervalo de confiança está localizado entre 97,78% e 98,04%. Aqui, novamente 

existe uma sobreposição dos intervalos de confiança apresentando desse modo 

amostras estatisticamente iguais. 

4.1.2 Rede 

Após o encerramento das análises de processamento, introduzimos as 

análises voltadas à rede que analisam a vazão dos dados do servidor observando se 

existe alguma diferença nas análises antes e após a sobrecarga. 

A Figura 16 apresenta as análises de rede quando a sobrecarga de 

processamento está presente. 

 

Figura 16: Vazão de rede com sobrecarga de processador 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média de 

ociosidade é de 254,35 Kbps com intervalo de confiança entre 244,71 e 263,98 

Kbps. Já quando a sobrecarga de processamento está presente, a média de 

ociosidade é de 261,75 Kbps com intervalo de confiança entre 260,02 e 263,48 

Kbps. Como existe a sobreposição dos intervalos de confiança, observamos que a 

sobrecarga de processamento não interfere diretamente a vazão utilizada, 

garantindo assim que as amostras são estatisticamente iguais. 
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No segundo cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média de 

ociosidade é de 249,79 Kbps com intervalo de confiança entre 247,92 e 251,66 

Kbps. Quando a sobrecarga está operante, a média de ociosidade é de 252,38 Kbps 

com intervalo de confiança entre 250,74 e 254,03 Kbps. Comparando os dois 

momentos, observamos a presença de uma sobreposição nos intervalos de 

confiança, concluindo assim que as amostras são estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média de 

ociosidade é de 238,33 Kbps com intervalo de confiança entre 236,23 e 240,43 

Kbps. Com a presença da sobrecarga de processamento, a média de ociosidade é 

de 248,13 com intervalo de confiança entre 237,74 e 242,52 Kbps. Uma rápida 

comparação com o primeiro cenário aponta uma semelhança nos resultados obtidos. 

4.1.3 Memória 

Observaremos as análises de uso da memória nos cenários na presença da 

sobrecarga de processamento. A Figura 17 apresenta os gráficos do uso da 

memória por cada cenário, com e sem sobrecarga de processamento. 

 

Figura 17: Uso da memória com sobrecarga de processador 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, no momento em que não existe sobrecarga de 

processamento, a média do uso da memória é de 6,21 MB com intervalo de 
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confiança variando entre 6,09 e 6,31 MB. Como esse serviço não é focado no uso 

da memória, e sim da rede, o consumo permanece bastante baixo em todos os 

cenários. No momento que a sobrecarga de processamento está ligada, a média do 

uso da memória é de 6,45 MB com intervalo de confiança variando entre 6,29 e 6,63 

MB. Como existe a sobreposição dos intervalos de confiança, podemos classificar os 

momentos como estatisticamente iguais. 

No segundo cenário, no momento que não existe sobrecarga de 

processamento, a média do uso de memória é de 2,72 MB com intervalo de 

confiança variando entre 2,61 e 2,83 MB. Quando a sobrecarga de processamento 

está ligada, a média do uso de memória é de 2,73 MB com intervalo de confiança 

variando entre 2,58 e 2,91 MB. Aqui, observamos que as médias e os intervalos são 

bastante semelhantes e que são também estatisticamente iguais. Além disso, uma 

rápida comparação com os valores obtidos no primeiro cenário mostra que o 

consumo de memória pelo mesmo serviço sendo executado em um container 

apresentou um consumo menor de memória. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de processamento se encontra 

inoperante, a média do uso de memória é de 6,1 MB com intervalo de confiança 

variando entre 5,93 e 6,26 MB. Já quando a sobrecarga de processamento se 

encontra operante, a média do uso de memória é de 6,48 com intervalo de confiança 

variando entre 5,93 e 6,26 MB. Como os intervalos de confiança se sobrepõem, 

podemos classificar os momentos como estatisticamente iguais. Comparando 

brevemente com os resultados obtidos no primeiro cenário, os valores de consumo 

apresentam-se bastante semelhantes, mostrando assim que, no caso do uso da 

memória em ambientes cuja presença de alto processamento, a memória não sofre 

uma quebra independente se a presença de alto processamento seja executada em 

uma máquina virtual ou um container. 

4.1.4 Serviço 

A Figura 18 apresenta o tempo que o serviço levou para responder todas as 

solicitações realizadas pelos clientes em cada cenário. 
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Figura 18: Tempo de resposta do serviço com sobrecarga de processador 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga de processamento se encontra 

inoperante, a média do tempo decorrido é de 95,19 segundos com intervalo de 

confiança entre 90,82 e 99,55 segundos. Quando a sobrecarga se encontra 

operante, a média do tempo decorrido é de 100,58 segundos com intervalo de 

confiança entre 96,71 e 104,44 segundos. Como ocorre uma sobreposição nos 

intervalos de confiança dos dois momentos, podemos afirmar que as amostras são 

estatisticamente iguais. 

No segundo cenário, no primeiro momento, a média do tempo decorrido 

encontra-se em 95,24 segundos com intervalo de confiança entre 92,66 e 96,55 

segundos. Na presença da sobrecarga de processamento, a média do tempo 

decorrido apresenta o valor 99,09 segundos com intervalo de confiança entre 97,11 

e 100,10 segundos. Aqui, ocorre novamente a sobreposição dos intervalos de 

confiança, indicando que as amostras são estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga se encontra inoperante, a média do 

tempo decorrido é de 103,81 segundos com intervalo de confiança entre 101,06 e 

106,56 segundos. Na presença da sobrecarga de processamento, a média do tempo 

decorrido é de 108,34 segundos com intervalo de confiança variando entre 105,05 e 

111,63. Novamente ocorre a sobreposição dos intervalos de confiança, indicando 

que ambas as amostras são estatisticamente iguais. 
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O que se percebe com a análise de sobrecarga de processamento é que 

ambas as abstrações virtuais conseguem manter-se estáveis com a presença ou 

não de sobrecarga de processamento e que tanto os recursos como o serviço 

prestado não apresentam diferenças entre o momento anterior e posterior a 

sobrecarga, indicando a não existência de quebra de isolamento. 

4.2 ANÁLISES DE SOBRECARGA DE REDE 

Anteriormente, analisamos o comportamento da sobrecarga de 

processamento utilizando o método adaptado tentando encontrar alguma quebra de 

isolamento que afetasse os diferentes momentos analisados. Semelhante à seção 

anterior observaremos a existência da quebra de isolamento, desta vez 

sobrecarregando a rede da abstração virtual que não executa um serviço. 

4.2.1 Processamento 

A Figura 19 apresenta os gráficos das análises de processamento de todos os 

cenários quando a sobrecarga de rede está presente. 

 

Figura 19: Ociosidade do processador com sobrecarga de rede 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 
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No primeiro cenário, quando a sobrecarga de rede está inoperante, a média 

de ociosidade é de 97,27% com intervalo de confiança entre 97,5 e 97,84%. Já 

quando a sobrecarga de rede está operante, a média de ociosidade é de 97,31% 

com intervalo de confiança entre 97,13 e 97,49%. Como existe uma sobreposição 

nos intervalos de confiança, as amostras podem ser consideradas estatisticamente 

iguais. Um detalhe a se observar é que os intervalos de confiança presentes estão 

todos a uma curta distância da média, o que indica pouca variabilidade dos dados. 

No segundo cenário, quando a sobrecarga de rede está inoperante, a média 

de ociosidade é de 97,85% com intervalo de confiança entre 97,67 e 98,03%. Já 

quando a sobrecarga de rede está operante, a média de ociosidade é de 97,81% 

com intervalo de confiança entre 97,64 e 97,98%. Aqui, existe claramente a 

sobreposição dos intervalos de confiança indicando que as amostras são 

estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de rede está inoperante, a média de 

ociosidade é de 97,85% com intervalo de confiança localizado entre 97,67 e 98,03%. 

Quando a sobrecarga de rede está operante, a média de ociosidade é de 97,56% 

com intervalo de confiança entre 97,45 e 97,67%. Uma pequena sobreposição pode 

ser observada nos intervalos de confiança das duas amostras o que indicam que 

elas são estatisticamente iguais no grau de confiança determinado. 

Em todos os cenários, a margem de erro para 95% foi bastante pequena, 

resultado da pequena variabilidade dos dados, não passando de 0,2 pontos para 

mais ou para menos. 

4.2.2 Rede 

A Figura 20 apresenta o gráfico dos cenários quando analisamos a vazão da 

rede na presença de sobrecarga de rede. 
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Figura 20: Vazão da rede com sobrecarga de rede 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média da vazão 

utilizada é de 254,35 Kbps com intervalo de confiança entre 253,0 e 255,70 Kbps. Já 

quando a sobrecarga de rede está operante, a média da vazão é de 255,41 Kbps 

com intervalo de confiança entre 253,67 e 257,15 Kbps. Aqui, é possível observar 

uma sobreposição, indicando que as amostras são estatisticamente iguais. 

No segundo cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média da vazão 

utilizada é de 249,79 Kbps com intervalo de confiança entre 247,92 e 251,66 Kbps. 

Quando a sobrecarga está operante, a média da vazão é de 253,12 Kbps com 

intervalo de confiança entre 251,38 e 254,86 Kbps. Aqui, a sobreposição acontece 

nos limites do intervalo, indicando assim que as amostras são estatisticamente 

iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média da vazão 

utilizada é de 238,33 Kbps com intervalo de confiança entre 236,26 e 240,43 Kbps. 

Quando a sobrecarga está operante, a média da vazão é de 256,3 Kbps com 

intervalo de confiança entre 255,46 e 257,14 Kbps. Aqui, não podemos observar 

nem nos limites dos intervalos a sobreposição dos intervalos de confiança, não 

permitindo alegar as igualdades de amostras. O que se pode concluir é que quando 

duas abstrações virtuais diferentes operam no mesmo ambiente, a abstração virtual 

sem serviço com a rede sobrecarregada acaba não obedecendo aos limites 
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impostos e infringi diretamente na vazão da abstração virtual que executa o serviço, 

o que aponta uma quebra no isolamento. 

4.2.3 Memória 

A Figura 21 apresenta o gráfico da análise de uso da memória de cada 

cenário utilizado. Podemos observar e comparar com a Figura 18 e observar certa 

semelhança em ambos os cenários. 

 

Figura 21: Uso da memória com sobrecarga de rede 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, no momento em que não existe sobrecarga, a média do 

uso da memória é de 6,21 MB com intervalo de confiança variando entre 6,09 e 6,31 

MB. No momento que a sobrecarga de rede está ligada, a média do uso da memória 

é de 6,36 MB com intervalo de confiança variando entre 6,19 e 6,52 MB. Como 

existe a sobreposição dos intervalos de confiança, podemos classificar os momentos 

como estatisticamente iguais. 

No segundo cenário, no momento que a sobrecarga de rede está inoperante, 

a média do uso de memória é de 2,72 MB com intervalo de confiança variando entre 

2,61 e 2,83 MB. Quando a sobrecarga de rede está operante, a média do uso de 

memória é de 2,73 MB com intervalo de confiança variando entre 2,58 e 2,91 MB. 
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Aqui, observamos que as médias e os intervalos são bastante semelhantes e que 

são também estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de memória se encontra inoperante, 

a média do uso de memória é de 6,1 MB com intervalo de confiança variando entre 

5,93 e 6,26 MB. Já quando a sobrecarga de memória se encontra operante, a média 

do uso de memória é de 6,48 com intervalo de confiança variando entre 5,93 e 6,26 

MB. Como os intervalos de confiança se sobrepõem, podemos classificar os 

momentos como estatisticamente iguais. 

4.2.4 Serviço 

Na Figura 22 observamos o tempo de resposta total do serviço em cada 

cenário executado. 

 

Figura 22: Tempo de resposta do serviço com sobrecarga de rede 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga de rede está inoperante, o valor 

médio do tempo de resposta é de 104,79 segundos com intervalo entre 97,25 e 

112,33 segundos. Já quando a sobrecarga está operante, o valor médio do tempo 

de resposta é de 116,73 segundos com intervalo de confiança entre 113,09 e 120,37 

segundos. Observamos que não existe, nem nos extremos, uma sobreposição dos 

intervalos de confiança, o que leva a concluir que as amostras não são 
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estatisticamente iguais, mostrando aqui que houve uma interferência da sobrecarga 

e apontando uma quebra de isolamento. 

No segundo cenário, quando a sobrecarga de rede está inoperante, o valor 

médio do tempo de resposta é de 97,47 segundos com intervalo de confiança entre 

94,3 e 100,64 segundos. Já quando a sobrecarga está operante, o valor médio do 

tempo de resposta é de 102,02 segundo com intervalo de confiança entre 98,03 e 

106,01 segundos. Aqui, observamos a existência da sobreposição apontando que as 

amostras são estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de rede está inoperante, o valor 

médio do tempo de resposta é de 116,58 segundo com intervalo de confiança entre 

113,65 e 119,51 segundos. Já quando a sobrecarga está operante, o valor médio do 

tempo de resposta é de 117,58 segundos com intervalo de confiança entre 115,43 e 

119,93 segundos. Novamente, observamos a existência da sobreposição dos 

intervalos, indicando que as amostras são estatisticamente iguais. 

Conforme observado em toda análise de sobrecarga de rede, em alguns 

cenários foram possíveis observar algumas variâncias nas conclusões de igualdade 

das amostras, o que indica que os recursos de rede em alguns cenários, utilizando 

certas abstrações virtuais não se apresentaram bem isolados. Esse é o principal 

motivo para que tecnologias como SR-IOV ganhe força, permitindo realizar o 

isolamento de recursos de rede em nível de hardware, que serão utilizados por 

abstrações virtuais. 

4.3 ANÁLISES DE SOBRECARGA DE MEMÓRIA 

A partir de agora, a sobrecarga utilizada na abstração virtual que se encontra 

sem executar o serviço será a de memória. Utilizar-se-á o método de análise de 

isolamento adaptado onde se observa em dois momentos distintos o comportamento 

de um determinado recurso, o primeiro momento sem nenhuma sobrecarga e o 

segundo momento com sobrecarga de memória. 

4.3.1 Processamento 
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A Figura 23 apresenta os gráficos das análises de processamento de todos os 

cenários quando a sobrecarga de memória está presente. 

 

Figura 23: Ociosidade do processador com sobrecarga de memória 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga de memória está inoperante, a 

média de ociosidade é de 97,27% com intervalo de confiança entre 97,5 e 97,84%. 

Já quando a sobrecarga de memória está operante, a média de ociosidade é de 

97,51% com intervalo de confiança entre 97,33 e 97,69%. Como existe uma 

sobreposição nos intervalos de confiança, as amostras podem ser consideradas 

estatisticamente iguais. Um detalhe a se observar é que os intervalos de confiança 

presentes estão a uma curta distância da média, o que indica pouca variabilidade 

dos dados. 

No segundo cenário, quando a sobrecarga de memória está inoperante, a 

média de ociosidade é de 97,85% com intervalo de confiança entre 97,67 e 98,03%. 

Já quando a sobrecarga de memória está operante, a média de ociosidade é de 

97,8% com intervalo de confiança entre 97,63 e 97,97%. Aqui, existe também a 

sobreposição dos intervalos de confiança, indicando que as amostras são 

estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de memória está inoperante, a 

média de ociosidade é de 97,85% com intervalo de confiança localizado entre 97,67 

e 98,03%. Quando a sobrecarga de memória está operante, a média de ociosidade 
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é de 97,56% com intervalo de confiança entre 97,45 e 97,67%. Uma pequena 

sobreposição pode ser observada nos intervalos de confiança das duas amostras o 

que indicam que elas são estatisticamente iguais no grau de confiança determinado. 

Em todos os cenários observados apresentaram resultados de ociosidade de 

processamento quando a sobrecarga de memória está ativa semelhante aos 

cenários cuja sobrecarga presente era a de processador, indicando que aqui a 

sobrecarga de memória não gera uma quebra de isolamento que é observada no 

processador. 

4.3.2 Rede 

A Figura 24 apresenta o gráfico dos cenários quando analisamos a vazão da 

rede na presença de sobrecarga de memória. 

 

Figura 24: Vazão da rede com sobrecarga de memória 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média da vazão 

utilizada é de 254,35 Kbps com intervalo de confiança entre 253,0 e 255,70 Kbps. Já 

quando a sobrecarga de memória está operante, a média da vazão é de 254,11 

Kbps com intervalo de confiança entre 253,11 e 255,11 Kbps. Aqui, é possível 

observar uma sobreposição, indicando que as amostras são estatisticamente iguais. 
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No segundo cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média da vazão 

utilizada é de 200,21 Kbps com intervalo de confiança entre 198,86 e 201,56 Kbps. 

Quando a sobrecarga está operante, a média da vazão é de 201,5 Kbps com 

intervalo de confiança entre 199,76 e 203,24 Kbps. Existe uma sobreposição nos 

intervalos de confiança, indicando assim que as amostras são estatisticamente 

iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga está inoperante, a média da vazão 

utilizada é de 251,96 Kbps com intervalo de confiança entre 251,07 e 252,85 Kbps. 

Quando a sobrecarga está operante, a média da vazão é de 253,12 Kbps com 

intervalo de confiança entre 252,41 e 253,83 Kbps. 

4.3.3 Memória 

A Figura 25 apresenta o gráfico da análise de uso da memória de cada 

cenário utilizado. Podemos comparar também com as demais sobrecargas e verificar 

que os resultados são bastante semelhantes. 

 

Figura 25: Uso da memória com sobrecarga de memória 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, no momento em que não existe sobrecarga, a média do 

uso da memória é de 6,21 MB com intervalo de confiança variando entre 6,09 e 6,31 

MB. No momento que a sobrecarga de memória está ligada, a média do uso da 
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memória é de 6,30 MB com intervalo de confiança variando entre 6,13 e 6,46 MB. 

Como existe a sobreposição dos intervalos de confiança, podemos classificar os 

momentos como estatisticamente iguais. 

No segundo cenário, no momento que a sobrecarga de memória está 

inoperante, a média do uso de memória é de 2,81 MB com intervalo de confiança 

variando entre 2,68 e 2,93 MB. Quando a sobrecarga de memória está operante, a 

média do uso de memória é de 2,75 MB com intervalo de confiança variando entre 

2,59 e 2,90 MB. Aqui, observamos que as médias e os intervalos são bastante 

semelhantes e que são também estatisticamente iguais.  

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de memória encontra-se 

inoperante, a média do uso de memória é de 6,1 MB com intervalo de confiança 

variando entre 5,93 e 6,26 MB. Já quando a sobrecarga de memória encontra-se 

operante, a média do uso de memória é de 6,31 com intervalo de confiança variando 

entre 6,08 e 6,53 MB. Como os intervalos de confiança se sobrepõem, podemos 

classificar os momentos como estatisticamente iguais.  

Em todos os cenários observados, a memória mostrou-se um recurso bem 

isolado, pois não apresentou nenhuma diferença entre os resultados obtidos antes e 

depois da sobrecarga de memória. 

4.3.4 Serviço 

Na Figura 26 observamos o tempo de resposta total do serviço em cada 

cenário executado quando a sobrecarga de memória está presente. 
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Figura 26: Tempo de resposta do serviço com sobrecarga de memória 

 
Fonte: (AUTOR, 2016). 

 

No primeiro cenário, quando a sobrecarga de memória está inoperante, o 

valor médio do tempo de resposta é de 104,79 segundos com intervalo entre 97,25 e 

112,33 segundos. Já quando a sobrecarga está operante, o valor médio do tempo 

de resposta é de 105,71 segundos com intervalo de confiança entre 102,07 e 109,35 

segundos. 

No segundo cenário, quando a sobrecarga de memória está inoperante, o 

valor médio do tempo de resposta é de 97,47 segundos com intervalo de confiança 

entre 94,3 e 100,64 segundos. Já quando a sobrecarga está operante, o valor médio 

do tempo de resposta é de 102,31 segundo com intervalo de confiança entre 98,32 e 

106,3 segundos. Aqui, observamos a existência da sobreposição apontando que as 

amostras são estatisticamente iguais. 

No terceiro cenário, quando a sobrecarga de memória está inoperante, o valor 

médio do tempo de resposta é de 116,58 segundos com intervalo de confiança entre 

113,65 e 119,51 segundos. Já quando a sobrecarga está operante, o valor médio do 

tempo de resposta é de 117,58 segundos com intervalo de confiança entre 115,43 e 

119,93 segundos. Novamente, observamos a existência da sobreposição dos 

intervalos, indicando que as amostras são estatisticamente iguais. 

Em todos os cenários, a sobrecarga da memória não afetou o tempo de 

resposta do serviço, mostrando a estabilidade do serviço mesmo que uma abstração 

virtual comece a utilizar recursos de memória abruptamente.  
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5 CONCLUSÃO 

O método de quantificação de isolamento adaptado utilizado mostra-se 

eficiente e consegue obter as mesmas conclusões que são encontradas na 

literatura, com vantagem de unificar os dois principais métodos utilizados, permitindo 

uma visão mais abrangente do comportamento dos recursos, utilizando diferentes 

perspectivas. 

Os resultados obtidos neste trabalho servem também como reforço para o 

que a literatura já apresentava: que os containers ainda não são bons substitutos 

para máquinas virtuais devido a problemas de isolamento observado nos cenários 

constituídos por esse tipo de abstração virtual, embora muito progresso venha sendo 

realizado nos últimos anos. Os resultados apontam que recursos de rede ainda não 

são bem isolados e que sofrem interferência que podem ser observadas inclusive no 

serviço que está sendo prestado dependendo de sua natureza, fato esse observado 

também em trabalhos semelhantes e que levaram a implementação de técnicas de 

isolamento de recursos de rede em nível de hardware.  

Longe de abandonar totalmente o uso de containers em ambientes de 

computação em nuvem, o trabalho em ambientes heterogêneos mostrou-se, em 

alguns cenários, uma alternativa possível e indicada, devido sua leveza em 

comparação com outras técnicas e que pode substituir parcialmente outras 

abstrações virtuais, quando o interesse principal é fornecer um ambiente leve e com 

bom isolamento, considerando o tipo de serviço que será prestado e como os 

recursos são isolados. 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Com novas melhorias sendo realizadas em abstrações virtuais como 

containers objetivando melhorar o uso dos recursos, existem grandes possibilidades 

de novos estudos serem realizados para observar como as abstrações virtuais estão 

prestando serviços e como os recursos estão sendo utilizados. Abaixo, alguns 

possíveis trabalhos que podem ser realizados. 

Expandir os experimentos em ambientes propícios para fornecimento de 

serviço em nuvem (centro de dados com tecnologias de virtualização em nível de 
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hardware de processadores e rede) parece ser o próximo passo para observar se os 

resultados obtidos utilizando o método de quantificação de isolamento adaptado 

nesse trabalho condizem com ambientes de maior porte. Resultados obtidos por 

esse trabalho podem ajudar a propor melhorias no isolamento dos recursos 

utilizados pelas abstrações virtuais.  

Utilizar outros fatores e métricas para avaliar os recursos além das definidas 

nesse trabalho é uma ideia interessante, acrescentando mais informações e 

maneiras diferentes de observar o uso dos recursos e o isolamento dos mesmos. Os 

resultados obtidos podem auxiliar administradores de ambientes em nuvem para 

tomada de decisões, prezando o isolamento dos recursos. 

Serviços que utilizam outros tipos de recurso principal (de natureza diferente) 

expandem ainda mais o entendimento do isolamento e qual melhor tipo de abstração 

virtual que pode ser utilizada para prestar aquele determinado serviço sem grandes 

interferências ou quebras de isolamento, utilizando o método adaptado apresentada 

nesse trabalho. 

A observação do isolamento agregando ferramentas usuais a administradores 

de nuvens como migração de abstrações virtuais a outras máquinas físicas podem 

expandir ainda mais os possíveis cenários a serem estudados e trazer a tona novos 

métodos de análise de isolamento. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Scripts de monitoramento dos recursos utilizados. 
 

Os scripts utilizados servem para coletar os dados dos recursos que serão 
tratados posteriormente para isolar as variáveis que se quer observar. 

Os scripts que são responsáveis em coletar dados dos containers precisam 
de permissão de super-usuário para seu pleno funcionamento. 
 
 
Tempo de resposta do serviço das VMs e CTs 
 
#!/bin/bash 
for X in `seq 1 60`; do 
    echo -e "--$X--" 
    ab –n 9000 -k -c 100 http://192.168.0.100/index.html > “$1"$X".txt" 
    sleep 5 
done 
 
Uso da CPU das VMs 
 
#!/bin/bash 
sar -u 1 > "$1"".cpu" 
 
Uso da CPU dos CTs 
 
#!/bin/bash 
 
while [ true ]; do 
    lxc-info -n $1 >> $2 
    echo "----------------" >>$2 
    sleep 1 
done 
 
Uso da memória das VMs 
 
#!/bin/bash 
 
while [ true ]; do 
    free -m | grep [m-p]: >> "$1"".memory" 
    sleep 1 
done 
 
Uso da memória dos CTs 
 
#!/bin/bash 
PASS=0 
while true;do 
    LIMIT=`lxc-cgroup -n CT1 memory.limit_in_bytes` 
    USAGE=`lxc-cgroup -n CT1 memory.usage_in_bytes` 
    FAIL=`lxc-cgroup -n CT1 memory.failcnt` 
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    DIFF=$(($USAGE - $LIMIT)) 
    echo "Limit: $LIMIT" >> $1 
    echo "Usage: $USAGE" >>$1 
    echo "Fail: $FAIL" >>$1 
    echo "Diff: $DIFF">> $1 
    if [ "$DIFF" -gt 0 ] ;then 
       PASS=$(($PASS + 1)) 
       echo "Ultrapassou o limite: $PASS" >>$1 
    fi    
    echo "---------------------" >>$1 
    sleep 1 
done 
 
Uso da rede das VMs e CTs 
 
#!/bin/bash 
ifstat -t -i eth0 1 >> "$1"".network" 
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APÊNDICE B – Scripts de tratamento dos dados. 
 

Os scripts de tratamento dos dados utilizam basicamente ferramentas de 

edição de fluxo de texto, redirecionando a saída editada para um arquivo. As 

ferramentas utilizadas são o grep, a linguagem awk, sed e o cat. 

 

 Tratamento do tempo de serviço de VMs e CTs 

 

#!/bin/bash 

for x in `seq 1 60`;do 

    cat $1$x.txt|grep "Time taken"|awk '{print $5}' >> $1.txt 

done 

 

sed ':a;$!N;s/\n/,/g;ta' $1.txt > $1.txt2 

 

Tratamento do tempo de ociosidade do processador de VMs 

 

#!/bin/bash 

cat $1 | grep -v Ave | grep -v CPU | awk '{print $9}' > $1"processed" 

 

Tratamento do tempo de uso do processador de CTs 

 

#!/bin/bash 

cat $1 | grep CPU | awk '{print $3}' > $1"processed" 

 

Tratamento do uso da memória de VMs 

 

#!/bin/bash 

cat $1 | grep CPU | awk '{print $3}' > $1"processed" 

 

Tratamento do uso da memória de CTs 

 

#!/bin/bash 

cat $1 | grep Usage | awk '{print $2}' > $1"processed" 
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Tratamento do output da rede de VMs e CTs 

 

#!/usr/bin/awk -f 

BEGIN { 

   ORS="," 

} 

 

{ 

    if ($3 >= 100 && $3 <= 500){ 

        print $3 

    } 

} 

 


