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RESUMO

Um das principais características da tecnologia de virtualização é a Live
Migration, que permite que máquinas virtuais sejam movimentadas entre má-
quinas físicas sem a interrupção da execução. Esta característica habilita a
implementação de politicas mais sofisticadas dentro de um ambiente de com-
putação na nuvem, como a otimização de uso de energia elétrica e recursos
computacionais. Entretanto, a Live Migration pode impor severa degradação
de desempenho nas aplicações das máquinas virtuais e causar diversos im-
pactos na infraestrutura dos provedores de serviço, como congestionamento
de rede e máquinas virtuais co-existentes nas máquinas físicas. Diferente de
diversos estudos, este estudo considera a carga de trabalho da máquina vir-
tual um importante fator e argumenta que escolhendo o momento adequado
para a migração da máquina virtual pode-se reduzir as penalidades impostas
pela Live Migration. Este trabalho introduz a Application-aware Live Migration
(ALMA), que intercepta as submissões de Live Migration e, baseado na carga
de trabalho da aplicação, adia a migração para um momento mais favorável.
Os experimentos conduzidos neste trabalho mostraram que a arquitetura redu-
ziu em até 74% o tempo dasmigrações para os experimentos com benchmarks
e em até 67% os experimentos com carga de trabalho real. A transferência de
dados causada pela Live Migration foi reduzida em até 62%. Além disso, o pre-
sente introduz um modelo que faz a predição do custo da Live Migration para
a carga de trabalho e também um algoritmo de migração que não é sensível à
utilização de memória da máquina virtual.



ABSTRACT

A key feature in virtualization technology is the Live Migration, which allows
a Virtual Machine to be moved from a physical host to another without execu-
tion interruption. This feature enables the implementation of more sophistica-
ted policies inside a cloud environment, such as energy and computational re-
sources optimization. However, live migration can impose severe performance
degradation for virtual machine application and cause multiple impacts in ser-
vice provider infrastructure, such as network congestion and co-located virtual
machine performance degradation. Unlike of several studies this work consi-
der the virtual machine workload an important factor and argue that carefully
choosing a proper moment to migrate it can reduce the live migration penal-
ties. This work introduces the Application-aware Live Migration Architecture
(ALMA), which intercepts live migrations submissions and, based in the ap-
plication workload, postpone the migration to a more propitious live migration
moment. The experiments conducted by this work demonstrated that the archi-
tecture reduced up to 74% for live migration time for benchmarks and 67% for
real applications workload. The network data transfer during the live migration
was reduced up to 62%. Also, the present work introduces a model to predict
live migration cost for the application and an algorithm that it is not memory
usage sensitive.
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1 INTRODUÇÃO

A computação como serviço é um antigo conceito da década de 60

(PARKHILL, 1966) que se popularizou como Computação na Nuvem (do in-

glês Cloud Computing). Apesar de ser factível a implementação de Compu-

tação na Nuvem com máquinas reais, como no caso de supercomputadores

(MENESES et al., 2014), foi com o ressurgimento da virtualização na arquite-

tura x86 (SMITH; NAIR, 2005) que a Computação na Nuvem pôde prosperar

na academia e na indústria. A virtualização, que, por meio de técnicas de

multiplexação, possibilita que no mesmo hardware possam coexistir cargas e

aplicações de diferentes usuários sem que haja interferência entre as máqui-

nas virtuais, permitiu que empresas e universidades pudessem disponibilizar

recursos computacionais para terceiros que de outra forma estariam ociosos.

A otimização do uso de recursos computacionais que é proporcionado

pela virtualização vai além da multiplexação de máquinas virtuais. A Live

Migration permite que uma Máquina Virtual possa ser movimentada de uma

máquina física para outra sem que haja interrupção da execução do Sistema

Operacional e, consequentemente, das aplicações subjacentes. Tal caracte-

rística possibilita inúmeras vantagens ao provedor de Computação na Nuvem,

como a execução de manutenção em máquinas físicas (hospedeiros) sem

causar danos ao usuário.
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Amigração demáquinas virtuais elevou os níveis de otimização de uso dos

recursos computacionais ao permitir que os provedores pudessem consolidar

diversas máquinas virtuais em alguns hospedeiros e desligando (ou colocando

em estado de hibernação) os hospedeiros ociosos, com o objetivo de reduzir

o consumo de energia. Essas estratégias são conhecidas como estratégias

de consolidação (SRIKANTAIAH; KANSAL; ZHAO, 2008). Há também a pos-

sibilidade de distribuir a carga das máquinas virtuais em outros hospedeiros

que dispõem de maior capacidade computacional em resposta à demanda cir-

cunstancial, estas conhecidas como estratégias de balanceamento de carga

(NUAIMI et al., 2012).

Entretanto, tanto as estratégias de consolidação como as de distribuição

de carga de trabalho geram significativa sobrecarga na infraestrutura do pro-

vedor de computação da nuvem, podendo causar considerável deterioração

no desempenho das máquinas virtuais (ROYTMAN et al., 2013). O problema

citado é devido principalmente aos algoritmos usados para realizar a Live Mi-

gration, cujo desempenho está fortemente atrelado à forma como a memória é

utilizada na máquina virtual. A migração individual de uma máquina virtual irá

transferir, no melhor cenário, uma quantidade de dados equivalente a quanti-

dade de memória alocada a ela. Esse tráfego de dados excessivo gerado para

transferir a memória da máquina virtual é amplificado de forma notável quando

as estratégias de consolidação ou balanceamento de carga entram em cena.

Ao utilizar estratégias de consolidação ou de balanceamento de carga, é

natural que ocorra uma migração massiva de máquinas virtuais, isto é, deze-

nas ou mesmo centenas de máquinas virtuais são migradas simultaneamente.

Neste cenário, a excessiva quantidade de migrações simultâneas consequen-

temente causará congestionamento de rede, mesmo que o segmento de rede

para migração seja dedicado, causando atrasos no processo de migração e,



19

em última instância, gerando impactos na aplicação e na percepção do usuá-

rio.

A principal hipótese deste trabalho é que, escolhendo um instante conve-

niente para executar a Live Migration, pode-se reduzir consideravelmente os

inerentes danos causados por esse processo na infraestrutura. A hipótese tem

como fundamento duas observações: (1) a sensibilidade do desempenho dos

algoritmos de Live Migration à utilização de memória e (2) muitas cargas de

trabalho possuem natureza cíclica, isto é, um padrão bem definido de execu-

ção em função do tempo. Em geral, esse padrão pode ser sazonal tal como

as cargas de ambientes web que possuem maior acesso em certos períodos

do dia ou por conta de características da própria aplicação, como as científi-

cas, que podem apresentar longos períodos de uso intensivo de processador

seguido de alguns acessos a disco e uso de memória.

Neste trabalho, é apresentada uma orquestração de migração massiva

de máquinas virtuais em que as execuções do conjunto de aplicações em

processamento têm um comportamento cíclico, isto é, com períodos pré-

determinados de operações de E/S, períodos de ociosidade e de computação

intensiva (BARUCHI; MIDORIKAWA; SATO, 2015). As migrações são adia-

das para os momentos do ciclo da aplicação que gerem menos carga no pro-

cesso de migração. Os resultados obtidos, com a implementação da arquite-

tura ALMA (Application-aware Live Migration Architecture (BARUCHI; MIDO-

RIKAWA; NETTO, 2014)) são positivos, mostrando que a hipótese considerada

é válida.

Para a implementação da orquestração, que terá análise cíclica como prin-

cipal critério para adiar migrações, naturalmente deve-se conhecer o compor-

tamento da carga de trabalho da máquina virtual. Para esse fim, a arquitetura

utiliza técnicas de classificação Bayesiana e análise de frequência, que iden-
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tifica o tempo de duração das cargas de trabalho das máquinas virtuais. As

submissões de Live Migration são interceptadas e, de acordo com as carac-

terísticas da carga de trabalho, a migração da máquina virtual pode ser exe-

cutada imediatamente ou adiada até que o período da carga de trabalho seja

mais favorável. A caracterização da carga de trabalho é realizada por classifi-

cadores Bayesianos e a identificação dos padrões cíclicos é feita utilizando-se

a Transformada Rápida de Fourier (BERGLAND, 1968).

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma nova forma de gerencia-

mento de migrações em uma infraestrutura de computação em nuvem, através

de uma estratégia de orquestração de migração massiva de máquinas virtuais

baseada em análise cíclica de cargas de trabalho. A migração massiva de má-

quinas virtuais ocorre quando dezenas ou centenas de máquinas virtuais são

migradas em um curto intervalo de tempo. A orquestração da migração apre-

sentada tem como principal critério a análise cíclica das cargas de trabalho das

aplicações em execução. Esta análise busca encontrar o momento adequado

para as migrações, otimizando aspectos globais, tais como congestionamento

de rede e tempo de migração. Para tanto, é necessário identificar e caracteri-

zar os períodos cíclicos da carga de trabalho durante a execução da aplicação.

Um método de caracterização e identificação dos ciclos é apresentado neste

trabalho. Para a implementação da orquestração proposta é apresentada a

arquitetura ALMA.

A estratégia de orquestração proposta é uma solução macro para o pro-

blema da migração massiva de máquinas virtuais, como o congestionamento

de rede e o tempo demigração das máquinas virtuais. Entretanto, na migração

de máquinas virtuais individuais, estes problemas são causados, majoritária-
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mente, pelo algoritmo de migração de máquinas virtuais que é implementado

na camada do monitor de máquinas virtuais. É neste contexto que foi de-

senvolvido um algoritmo cujo desempenho, avaliado em quantidade de dados

trafegados durante o processo de migração, não depende de como a memória

está sendo utilizada e, por essa razão, tem um comportamento determinístico.

Esse algoritmo atuaria em um meio termo entre a migração inteira da máquina

virtual e a migração de um único processo, como os implementados em clus-

ters de alto desempenho. Com essa característica, a quantidade de dados

trafegados na rede seria reduzido consideravelmente e a migração continua-

ria sendo um processo imperceptível do ponto de vista do usuário.

Em um planejamento de migrações de máquinas virtuais é interessante

mensurar o impacto que o processo demigração imporá à aplicação em execu-

ção das máquinas virtuais. Esta métrica baseia-se no histórico das migrações

anteriores para estimar a sobrecarga na aplicação damáquina virtual e poderia

ser utilizada para prevenir que migrações desvantajosas sejam realizadas.

1.1.1 Objetivos Específicos

Tem-se como objetivos específicos:

• Desenvolver uma metodologia para classificar cargas de trabalho que

sejam favoráveis ou não para a migração;

• Elaborar um método para extrair padrões repetitivos em uma carga de

trabalho;

• A partir dos padrões extraídos dessa carga de trabalho, determinar os

períodos que imponham menor sobrecarga no ambiente durante uma

migração;
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• Desenvolver um modelo de estimativa de sobrecarga que é imposta à

aplicação pelo processo de migração;

• Desenvolver um algoritmo demigração demáquinas virtuais cujo desem-

penho seja independente da carga de trabalho da máquina virtual.

1.2 Justificativa e Relevância

Nos últimos anos, tanto a comunidade acadêmica como a indústria têm vol-

tado atenção ao paradigma deComputação Verde (GreenComputing) (WANG;

WANG, 2011). Uma das principais preocupações desse paradigma é a redu-

ção do consumo de energia de Data Centers. Assim, estratégias de consoli-

dação de servidores são fundamentais para sua implementação (TSAI; LIAO,

2012) (ARTHI; HAMEAD, 2013) (ZUO; JIA, 2013).

Nesse contexto, as estratégias de consolidação têm o papel de concentrar

a carga de diversas máquinas virtuais em um grupo reduzido de máquinas fí-

sicas, também chamadas de hospedeiros. Antigos hospedeiros, que tiveram

suas respectivas máquinas virtuais movimentadas para os novos hospedei-

ros, são então desligados ou colocados em um estado reduzido de consumo

de energia (ou hibernação). Entretanto, estratégias de consolidação possuem

dois problemas fundamentais: (1) decidir para qual hospedeiro uma determi-

nada máquina virtual deve ser migrada e (2) sobrecarga gerada na infraes-

trutura por conta de uma quantidade excessiva de Live Migrations ocorrendo

simultaneamente.

Decidir quais máquinas virtuais devem ser migradas e para quais hospe-

deiros é, em geral, feito por estratégias baseadas em heurísticas, pois trata-se

de um problema de otimização combinatória NP-Difícil (VERMA; AHUJA; NE-

OGI, 2008), análogo ao problema do Mochileiro (do inglês, Bin Packing). A
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sobrecarga imposta na infraestrutura tem se tornado um ponto de atenção e

algumas estratégias também passaram a considerá-la como um dos parâme-

tros a serem analisados durante o processo de avaliação e decisão de quais

máquinas devem ser migradas e para qual destino (TZIRITAS et al., 2013).

Além da Computação Verde, outros paradigmas computacionais também

têm tirado proveito da possibilidade de migrar máquinas virtuais para outros

hospedeiros. A computação de alto desempenho na nuvem, por exemplo, tem

se tornado um tema relevante de pesquisa (GUPTA et al., 2013) e com grande

potencial para usufruir das características da Live Migration. Um exemplo tí-

pico seria a migração de diversas máquinas virtuais para hospedeiros com

maior poder computacional ou ainda diminuir a latência de comunicação co-

locando máquinas virtuais que fazem constantes trocas de mensagens mais

próximas umas das outras. Esse paradigma não sofre tanto com o problemas

de explosão combinatória, como ocorre com a consolidação, mas a migração

em massa de máquinas virtuais pode vir a ocorrer, causando sobrecarga na

infraestrutura e, consequentemente, a degradação de desempenho.

Lidar com problemas de sobrecarga na infraestrutura ou mesmo com im-

pacto que a Live Migration impõe na aplicação é deixado em segundo plano

pelas estratégias atuais de consolidação e de balanceamento de carga. Isso

se deve ao fato de que a sobrecarga do processo de Live Migration é cau-

sada pelos próprios algoritmos de Live Migration, como o Pré-Cópia (THEI-

MER; LANTZ; CHERITON, 1985) e o Pós-Cópia (HINES; GOPALAN, 2009),

sendo que, a princípio, não é escopo dessa estratégias lidar com os problemas

gerados por eles. Como resultado dessa limitação de escopo, as estratégias

de consolidação e balanceamento de carga são pouco utilizadas - ou aca-

bam não sendo utilizadas - por provedores de serviço na nuvem (BIRKE et al.,

2013) para evitar penalidades em decorrência do não atendimento a Níveis de



24

Serviço (do inglês Service Level Agreement - SLA) contratados.

A arquitetura proposta nesta tese explora as características dos algoritmos

de Live Migration e faz a mediação entre as estratégias de consolidação e

de balanceamento de carga e os algoritmos de Live Migration, minimizando

impactos causados por uma migração em massa de máquinas virtuais, típicos

dessas estratégias.

Figura 1: Cargas de trabalho reais.
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(b) Ambiente WEB.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

A estratégia baseia-se na observação de que algumas cargas de trabalho

possuem padrões cíclicos. Dois exemplos de cargas reais estão apresentados

na Figura 1. As Figuras 1a e 1b apresentam a utilização média de recursos de

um servidor de Banco de Dados de uma empresa de telecomunicações e um

conjunto de servidores Web virtuais de uma grande editora, respectivamente,

sendo que em ambas nota-se de forma nítida que há um padrão cíclico de

uso de recursos no decorrer do tempo. Nas duas cargas, o ideal é que, qual-

quer que seja a necessidade, a migração dessas máquinas virtuais ocorra em

períodos que o uso de recursos computacionais esteja mais baixo.

O padrão cíclico pode ser temporal, como observado nos exemplos da Fi-

gura 1, cuja carga possui variações de acordo com o horário do dia e períodos

do mês/ano. Um exemplo de cargas que seguem esse padrão, são sites de

vendas que podem ter maior acesso durante períodos específicos do ano, pró-
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ximo de dias comemorativos. Podem ocorrer padrões cíclicos que são ineren-

tes da própria aplicação. Em geral, aplicações científicas e paralelas possuem

um comportamento cíclico inerente que pode depender dos parâmetros de en-

trada, como arquivos ou argumentos.

1.3 Contribuições e Resultados

As principais contribuições deste trabalho são:

• A apresentação e a implementação de uma arquitetura para controlar

a migração de máquinas virtuais que considera a carga de trabalho e

a identificação de padrões cíclicos (BARUCHI; MIDORIKAWA; NETTO,

2014). Essa arquitetura tem como principal característica a implementa-

ção de uma camada entre os hospedeiros e o orquestrados de máquinas

virtuais, onde geralmente são desenvolvidas as estratégias de balance-

amento de carga e consolidação. Basicamente, quando uma migração é

executada, a ALMA intercepta a solicitação e pode adiar a migração da(s)

máquina(s) virtual(is), evitando degradação de desempenho da aplica-

ção e sobrecarga na infraestrutura do provedor de serviços;

• O desenvolvimento de uma metodologia para caracterizar a carga de

trabalho e, com isso, determinar o comportamento cíclico da carga de

trabalho da máquina virtual;

• Apresentação de um método para quantificar e predizer a degradação

de desempenho de uma aplicação durante o processo de Live Migration.

Esse tipo de informação pode ser de grande valia, pois possibilita de-

terminar se a migração compensa. Em um cenário em que a migração

da máquina virtual provocará um período maior de processamento de-

vido ao impacto do processo da Live Migration, pode ser mais vantajoso
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manter o processamento no hospedeiro atual;

• Desenvolvimento de um algoritmo para migração de máquinas virtuais

cujo desempenho é independente da carga de trabalho em execução.

Esse algoritmo, diferente dos algoritmos tradicionais de Live Migration,

não depende de como a memória é usada pela máquina virtual. Para

esse fim, ao invés de enviar o conteúdo de toda a memória da máquina

virtual, o algoritmo enviará a memória do ambiente de execução da apli-

cação (processos, arquivos abertos, estado da rede, entre outros), per-

mitindo que o algoritmo seja determinístico e que a quantidade de dados

trafegados na rede seja conhecida a priori.

1.4 Organização

O restante desta Tese está organizado da seguinte forma: o capítulo 2

aborda conceitos sobre virtualização e computação na nuvem; no capítulo 3

é abordado o tema migração de máquinas virtuais em que são abordados os

algoritmos de migração de Live Migration e os conceitos de consolidação e

balanceamento de carga, bem como os trabalhos relacionados a este trabalho

e no capítulo 4 são apresentadas as técnicas de caracterização e de identifica-

ção de ciclos, que posteriormente serão usados na implementação da arqui-

tetura ALMA e também contém conceitos para o entendimento do mecanismo

de orquestração de migração de máquinas virtuais. No capítulo 5 é discute-se

como a orquestração de máquinas virtuais utiliza a análise cíclica para definir

o instante das migrações e também apresenta-se a idéia do funcionamento de

um algoritmo de live migration de desempenho independente do uso da me-

mória da máquina virtual. A implementação do orquestrador de migração de

máquinas virtuais na arquitetura ALMA é apresentada no capítulo 6 e os re-

sultados obtidos com esta arquitetura apresentados e discutidos no capítulo 7.
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No capítulo 8 é apresentada uma métrica de custo da migração de máquinas

virtuais e o protótipo do algoritmo de migração de máquinas virtuais. Por fim,

as conclusões e trabalhos futuros são abordados no capítulo 9.
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2 VIRTUALIZAÇÃO E COMPUTAÇÃO NA
NUVEM

No decorrer deste capítulo serão abordados alguns conceitos necessários

para o entedimento da proposta. Isso é importante para demonstrar a situação

atual da virtualização, principalmente no que diz respeito ao processo de Live

Migration e computação na nuvem.

2.1 Conceitos

Apesar de ser uma tecnologia bastante difundida nos dias de hoje, a virtua-

lização é um conceito do início dos anos 70 (GOLDBERG, 1974) e foi comercia-

lizada pela primeira vez no IBM/370. Atualmente, existem diversas técnicas de

implementação da virtualização e também diversas maneiras de classificá-las.

A técnica de virtualização empregada é determinante em diversos aspectos

como, desempenho, escalabilidade, portabilidade e isolamento. Neste traba-

lho serão apresentadas duas formas de classificação (SMITH; NAIR, 2005):

• De acordo com a camada em que o Monitor de Máquinas Virtuais é im-

plementado;

• De acordo com a camada ISA.
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2.1.1 Camada do Monitor de Máquinas Virtuais

Esta forma de classificação de máquinas virtuais é bastante comum na li-

teratura por ser uma taxonomia bastante genérica e que engloba praticamente

todas as técnicas de virtualização disponíveis. De acordo com essa classifica-

ção, existem dois tipos de virtualização: o tipo I e o tipo II. Pode existir, ainda,

uma terceira classificação denominada Híbrida, que utiliza algumas técnicas

de otimização ao implementar o tipo I ou II. As figuras 2a e 2b ilustram estas

duas classificações de virtualização.

Figura 2: MVs do (a) Tipo I e (b) Tipo II.

Hardware

Monitor

Convidado Convidado

Aplicação Aplicação

Hardware

Sistema 
Anfitrião

Monitor Aplicação

Convidado

Aplicação

(a) (b)

Fonte: Smith e Nair (2005)

• Tipo I: neste tipo de virtualização o monitor de máquinas virtuais situa-se

entre o Hardware e a Máquina Virtual (ou sistema convidado);

• Tipo II: neste tipo de virtualização, o monitor de máquinas virtuais é im-

plementado como um processo ordinário no SistemaOperacional afitrião;
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• Híbrido: em linhas gerais, o tipo Híbrido pode ser ummonitor demáquina

virtual do tipo I ou II mas com algumas técnicas de otimização que são

implementadas em ambos os tipos, I ou II.

Os monitores de máquinas virtuais do tipo I possuem controle sobre o

Hardware e, acima dele, são criadas as máquinas virtuais que podem exe-

cutar o seu próprio sistema operacional. Como exemplos, podem ser citados

o VMWare ESX Server (WALDSPURGER, 2002) e o Xen (BARHAM et al.,

2003).

Em contra partida, os monitores de máquinas virtuais do tipo II são imple-

mentados como um processo comum dentro do sistema operacional anfitrião.

Nesse tipo de virtualização, o sistema operacional é uma camada adicional en-

tre o monitor de máquinas virtuais e o Hardware. Como exemplos deste tipo

de virtualização, podem ser citados o Virtual Box1 e o Bochs2.

2.1.2 Camada ISA

A segunda forma de classificação de monitores de máquinas virtuais é

realizada de acordo com a camada ISA (do inglês, Instruction Set Architec-

ture). Essa taxonomia é utilizada tanto para máquinas virtuais de sistemas

como para máquinas virtuais de processos (como a Java Virtual Machine -

JVM (LINDHOLM; YELLIN, 1999)). Nesta classificação, as máquinas virtuais

são divididas primeiramente em máquinas virtuais de sistema ou de processo

e, em seguida, são classificadas de acordo com a ISA, isto é, se a máquina

virtual possui ou não emulação da camada ISA.

A máquina virtual do tipo I é chamada de máquina virtual clássica (Classic

System) e a máquina virtual do tipo II é chamada de máquina virtual convi-
1Disponível em: <https://www.virtualbox.org/>
2Disponível em: <http://bochs.sourceforge.net/>

https://www.virtualbox.org/
http://bochs.sourceforge.net/
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Figura 3: Taxonomia de acordo com a camada ISA.
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dada. Como se observa na Figura 3, as máquinas virtuais do tipo I e do tipo

II estão na mesma classe, uma vez que possuem a mesma camada ISA. Na

classe em que a camada ISA do hospedeiro e da máquina virtual convidada

são diferentes, estão as máquinas virtuais completamente virtualizadas e as

coprojetadas.

• Máquinas Virtuais Completamente Virtualizadas: todo o sistema e as

aplicações dependem de uma determinada camada ISA para funcionar

corretamente (por exemplo, Windows IA32 e Apple PowerPC). Nesse

cenário, a máquina virtual deve emular tanto o código da aplicação como

do sistema operacional. Um exemplo desse tipo de virtualização é oWine

(AMSTADT; JOHNSON, 1994);

• Máquinas Virtuais Coprojetadas: nesse tipo de virtualização é imple-

mentado um tipo de camada ISA proprietária para melhorar o desempe-

nho e a eficiência do Hardware. Uma máquina virtual coprejatada não

possui aplicações ISA nativas, isto é, o próprio monitor de máquinas vir-

tuais se apresenta como parte da implementação doHardware. Sua prin-
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cipal função é emular a camada ISA da máquina virtual convidada. Um

exemplo é o Transmeta Crusoe (HALFHILL, 2000).

2.2 Computação na Nuvem

O conceito de computação como serviço é análogo a outros serviços de

que usufruímos atualmente, como a energia elétrica ou de telefonia: ao ligar

um aparelho elétrico na tomada não há necessidade de conhecer detalhes

de como a energia elétrica é gerada ou mesmo como ela percorre o caminho

até chegar ao equipamento. O principal objetivo da computação na nuvem

é tornar a computação acessível da mesma forma, abstraindo as partes

complexas de seus usuários.
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Figura 4: Convergência de tecnologias para o surgimento da computação na
nuvem.
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Além das características técnicas da computação na nuvem, há também

características de negócio. Assim como alguns serviços públicos tradicionais,

como energia e saneamento básico, a computação na nuvem oferece um mo-

delo de pagamento de acordo com a utilização dos recursos computacionais,

sem a necessidade de contratos caros e de longo prazo com empresas de

terceirização (ARMBRUST et al., 2009).

O amadurecimento da computação na nuvem e sua rápida adoção nas

empresas deve-se ao advento e convergência de outras tecnologias que vi-

abilizaram o seu modelo. A Figura 4 ilustra a convergência das principais

tecnologias que tornaram possível a computação na nuvem da forma como

é implementada atualmente.

2.2.1 Tipos de Serviços

Apesar de diversos serviços serem oferecidos na nuvem, basicamente,

estes podem ser divididos em três classes de acordo com o nível de abstração.

Todos os serviços são entregues e consumidos pelos usuários em tempo real

através da Internet ou de uma rede local. As três classes de serviços são

(BUYYA; BROBERG; GOSCINSKI, 2011):

• Infraestrutura como Serviço (Infrastructure as a Service - IaaS): esse

tipo de serviço oferece recursos computacionais virtualizados, como Sto-

rages e servidores. O usuário pode escolher diversas imagens de ins-

talação de sistema operacional, configuração do hardware entre outras

customizações, permitindo a instalação de suas aplicações livremente

no servidor (ou em qualquer que seja o equipamento) disponibilizado.

Exemplos de provedores de IaaS são a Amazon EC2 e Rackspace;
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• Plataforma como Serviço (Platform as a Service - PaaS): os provedores

desse tipo de serviço oferecem um nível de abstração acima do IaaS.

A PaaS é um serviço orientado ao desenvolvimento de aplicações por

meio do qual usuários podem criar e executar suas aplicações na nuvem

sem se preocupar, por exemplo, com a configuração de hardware ou

software, pois o provedor fornece um ambiente pronto para o trabalho

de desenvolvimento de software. Exemplos de provedores desse tipo de

serviço são o Google AppEngine e Microsoft Azure;

• Software como Serviço (Software as a Service - SaaS): por meio desse

serviço os usuários podem acessar aplicações completas, como bancos

de dados, Enterprise Resource Planning (ERPs), pacotes de produtivi-

dade (como planilhas e editores de texto), entre outros. Esse serviço

representa o mais alto nível de abstração, pois os usuários não precisam

possuir conhecimento algum sobre computação e, em geral, o serviço é

acessado apenas pelo navegador. Aqui a aquisição de licenças de uso

de software não são mais necessárias, o que o torna atraente.

É possível encontrar referências na Internet e na literatura a respeito de

outros tipos de serviço como DaaS (Data as a Service) ou STaaS (Storage as

a Service), etc. Entretanto, esses serviços mais especializados poderiam ser

reduzidos a qualquer um dos tipos de serviços citados acima, de acordo com

o grau de abstração que é oferecido.

2.2.2 Tipos de Nuvens

Além da classificação dos tipos de serviços oferecidos, há também clas-

sificação do tipo de nuvem. A classificação da nuvem varia de acordo com

quais usuários podem ter acesso aos serviços disponibilizados pelo provedor
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(RIMAL; CHOI; LUMB, 2009), e também de acordo com o meio de acesso.

Nesse último caso, a nuvem pública é acessível pela Internet, enquanto uma

nuvem privada pode ser, eventualmente, acessada pela Internet.

2.2.2.1 Nuvens Públicas

Uma nuvem será considerada pública quando o acesso aos seus serviços

for realizado através da Internet e quando puder ser acessada pelo público em

geral, bastando somente um meio de pagamento válido. Nesse modelo de nu-

vem, os usuários pagam pelos serviços de acordo com a demanda solicitada.

Apesar dos fornecedores desse tipo de nuvem oferecerem excelentes ní-

veis de disponibilidade, a dependência da Internet (muitas vezes com alta la-

tência, variação de banda e falta de segurança) pode ser um fator limitador

desse modelo. Além disso, provedores de nuvens públicas possuem suas pró-

prias APIs, dificultando, por exemplo, a migração de serviços entre provedores

diferentes.

2.2.2.2 Nuvens Privadas

Em contraponto à nuvem pública, há o conceito de nuvem privada. Em

geral, as nuvens privadas são criadas a partir de recursos computacionais oci-

osos dentro da própria empresa, que são virtualizados e disponibilizados aos

usuários, os quais fazem uso do serviço através de uma rede local privada.

Esse tipo de nuvem é acessível somente a pessoas autorizadas e sua princi-

pal vantagem é o controle da empresa sobre os recursos disponibilizados e a

segurança do ambiente.

Entretanto, para que uma empresa possa implementar esse modelo, é ne-

cessário que ela tenha alguma maturidade, tanto em conhecimento técnico

como em governança. A criação descontrolada de máquinas virtuais, por



37

exemplo, poderia causar diversos problemas, como: congestionamento de

equipamentos de rede, desperdício de recursos computacionais, entre outros.

2.2.2.3 Nuvens Híbridas

As nuvens híbridas são uma combinação das nuvens públicas e privadas,

na qual há uma sinergia entre ambas as nuvens. Os principais exemplos de

aplicação de nuvens híbridas são:

• Ambiente de Disaster Recovery (DR): a nuvem pública, ou a nuvem

privada, fica em estado de espera (ou standby). Na ocorrência de uma

indisponibilidade, a nuvem em espera assume a função principal, dimi-

nuindo o tempo de interrupção do serviço oferecido;

• Prolongamento: modelo em que, a nuvem pública serve como um pro-

longamento da nuvem privada, isto é, os dados mais críticos ficam arma-

zenados e são processados na nuvem privada enquanto a nuvem pública

assume um trabalho ”menos nobre”, processando dados de baixa critici-

dade. Há também a situação na qual as empresas utilizam temporaria-

mente alguma nuvem pública para dar vazão a picos de demanda, que

de outra forma não poderiam ser supridos pelo parque computacional

interno.
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3 MIGRAÇÃO DE MÁQUINAS VIRTUAIS

A propriedade de encapsular o ambiente de execução de um sistema ope-

racional é fundamental para que a Live Migration possa ser realizada (SMITH;

NAIR, 2005). A virtualização permite: (1) que, a qualquer momento, uma má-

quina virtual seja congelada, (2) que todas as informações necessárias para

que ela continue a executar do ponto de parada sejam armazenadas (ou en-

capsuladas) em um arquivo e (3) que, a partir dessas informações, o proces-

samento possa ser retomado em qualquer máquina física. Entretanto, para

que a Live Migration ocorra com sucesso, algumas condições precisam ser

satisfeitas1:

• Armazenamento Compartilhado: os discos das máquinas virtuais, que

podem ser um arquivo convencional ou dispositivos de bloco, devem es-

tar acessíveis tanto para a máquina de origem como para a máquina de

destino;

• Mesma Arquitetura: os processadores das máquinas físicas envolvidas

na Live Migration devem possuir a mesma arquitetura. Em geral micro-

arquiteturas diferentes são aceitas com algumas restrições que podem

variar de acordo com o fornecedor do monitor de máquinas virtuais;
1<https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Virtualization/3.

0/html/Administration_Guide/References_RHEV_3_Migration_Migration_Prerequisites.html>

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Virtualization/3.0/html/Administration_Guide/References_RHEV_3_Migration_Migration_Prerequisites.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Virtualization/3.0/html/Administration_Guide/References_RHEV_3_Migration_Migration_Prerequisites.html
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• Mesma Rede Local: é necessário que os hospedeiros estejam na

mesma rede. Em alguns casos, é recomendável que a rede usada para

o tráfego de dados da Live Migration seja separada das demais.

Deve-se notar que essas três condições são de sérios limitadores do pro-

cesso de Live Migration, as quais têm sido objeto de diversos estudos (NAGIN

et al., 2011), pois impõem limites para que este seja implementado, por exem-

plo, em sites geograficamente distribuídos.

A classificação dos algoritmos de Live Migration pode ser feita de acordo

com o momento em que o conteúdo da memória da máquina virtual é copiado

para sua réplica no hospedeiro de destino. Os dois tipos de algoritmos de

migração são: Pré-cópia e Pós-cópia. O primeiro faz a cópia da memória

antes da máquina virtual iniciar a execução no hospedeiro destino, enquanto

o último realiza a cópia depois que a máquina virtual iniciou sua execução no

hospedeiro de destino.

Para que os algoritmos possam ser comparados, a grande maioria dos

estudos utilizam, basicamente, quatro métricas. No quesito de desempenho

da Live Migration, tem-se duas métricas:

• Tempo Total de Migração: intervalo de tempo entre o início do processo

de Live Migration até o reinício da execução da máquina virtual no hos-

pedeiro destino;

• Downtime: intervalo de tempo durante o qual a máquina virtual não está

executando e, consequentemente, não está disponível para o usuário.

As outras duas métricas de avaliação são referentes ao impacto da Live

Migration na carga de trabalho da máquina virtual.

• Tempo de Execução: refere-se ao tempo que uma aplicação levará



40

para executar, dado que durante sua execução a máquina virtual sofreu

uma migração;

• Vazão: quantidade de processamento executado na máquina virtual em

um intervalo de tempo com e sem a ocorrência de Live Migration.

3.1 Algoritmo Pré-Cópia

Esse algoritmo inicia a cópia do conteúdo da memória da máquina virtual

para o novo local antes que amáquina virtual comece a executar no hospedeiro

de destino. Além disso, por ser um algoritmo que possui mais segurança,

é amplamente usado pelos monitores de máquinas virtuais comerciais, pois

a máquina virtual somente é efetivamente migrada quando toda memória já

está no hospedeiro de destino.A cópia da memória entre os hospedeiros é

realizada de forma iterativa. Este algoritmo pode ser dividido em cinco estágios

(KIKUCHI; MATSUMOTO, 2012):

• Estágio 1 - Reserva de Recursos: verifica se o hospedeiro de destino

possui recursos suficientes para receber a máquina virtual;

• Estágio 2 - Pré-Cópia Iterativa: transfere toda a memória da máquina

virtual para o hospedeiro de destino na primeira iteração. Nas iterações

subsequentes, somente as páginas de memória alteradas (dirty pages)

durante o processo de cópia da iteração anterior são transferidas;

• Estágio 3 - Parada e Cópia: amáquina virtual é suspensa no hospedeiro

de origem e uma última iteração de cópia da memória é realizada;

• Estágio 4 - Encerramento: a máquina virtual é descartada no hospe-

deiro de origem e todos os recursos que estavam assinalados para ela
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são liberados;

• Estágio 5 - Ativação: o hospedeiro de destino ativa a máquina virtual.

Um dos problemas desse algoritmo é a possibilidade dos ciclos de cópia de

memória continuarem indefinidamente. Uma forma de conter esse problema

é criar condições de parada. Tomando como exemplo o monitor de máquinas

virtuais Xen (BARHAM et al., 2003), as condições de parada dos ciclos de

cópia são:

• Menos de cinquenta páginas foram atualizadas desde a última iteração

(páginas de memória marcadas como dirty pages);

• Máximo de 29 iterações de ciclos de cópia;

• Quantidade de dados transferidos superior a 3 vezes a memória RAM

alocada para a máquina virtual.

Além disso, observa-se que esse algoritmo pode sofrer grande variação de

desempenho em função da taxa de atualização de páginas de memória (dirty

page rate) e também da banda de rede disponível para transferir a memória.

Alguns estudos, como o apresentado por Strunk (2012), formalizam a depen-

dência do algoritmo com a taxa de atualização de páginas e a banda de rede.

O autor define limites inferiores e superiores, apresentados nas inequações

3.1 e 3.2 para o tempo de migração e tempo de downtime, respectivamente:

Vmem

B
≤ Tmig ≤

(M + 1) ∗ Vmem

B
(3.1)

0 ≤ Tdown ≤
(M + 1) ∗ Vmem

B
(3.2)
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Onde:

Vmem: quantidade de memória alocada na máquina virtual que será migrada;

B: banda de rede disponível para transferir a memória;

Tmig: tempo de migração;

Tdown: tempo de downtime;

M: número máximo de vezes que a memória total pode ser transferida na fase

de pré-cópia.

O limite inferior das inequações 3.1 e 3.2 refere-se à situação em que a

máquina virtual está ociosa. Nessa situação, o tempo de migração é limitado

somente pela banda de rede entre os dois hospedeiros e o tempo de down-

time é mínimo devido à baixa atualização de páginas de memória. Já o limite

superior das inequações está relacionado a uma alta taxa de modificação de

páginas de memória, levando a ocorrência de vários ciclos de cópia. O pior

caso acontece quando a taxa de modificação de páginas for superior à vazão

de rede entre os hospedeiros envolvidos.

Existem outros fatores que podem influenciar no tempo de migração, con-

forme observado por Xu et al. (2013), como a quantidade de migrações con-

correntes. Entretanto a taxa de atualização das páginas de memória ainda é

fator dominante no desempenho da Live Migration.

3.2 Algoritmo Pós-Cópia

A ideia principal desse algoritmo é realizar a migração o mais rápido possí-

vel para o hospedeiro de destino. Inicialmente, a máquina virtual é suspensa e

as informações pertinentes ao seu estado, como os valores dos registradores

e um conteúdo mínimo da memória, são enviadas ao hospedeiro de destino.

Entretanto, a execução será iniciada com informações parciais do estado cor-
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rente da máquina virtual. Assim, uma severa degradação de desempenho nos

momentos iniciais de execução poderá ser percebida.

Como somente parte da memória é transferida em um primeiro instante,

o restante da memória deve ser preenchido à medida que os acessos a ela

ocorrem. Como grande parte da memória ainda está localizada no hospedeiro

de origem, o usuário pode experimentar períodos de degradação de desem-

penho, até que a memória seja devidamente preenchida.

O principal benefício desse algoritmo é a redução do tempo de downtime,

comparado com o algoritmo de Pré-Cópia durante o processo de migração,

pois assim que a máquina virtual é suspensa, a execução é iniciada no hos-

pedeiro de destino. A degradação de desempenho e o longo processo de

migração são os pontos fracos do algoritmo pós-cópia.

3.3 Consolidação e Balanceamento de Carga

Estratégias de consolidação e balanceamento de carga possuem objeti-

vos diferentes, sendo que as primeiras tem como meta principal concentrar

as máquinas virtuais em algumas máquinas físicas e as segundas, distribuir

as máquinas virtuais entre diversas máquinas físicas. É importante observar

que um provedor de serviço na nuvem pode implementar uma estratégia de

consolidação ou de balanceamento de carga com finalidades diferentes. Por

exemplo, pode-se executar um processo de consolidação com a finalidade de

redução de consumo de energia ou simplesmente por conta de uma manuten-

ção em diversas máquinas físicas. O mesmo princípio pode ser aplicado às

estratégias de balanceamento de carga, nas quais um provedor pode distri-

buir as máquinas virtuais em diversas máquinas físicas para otimizar o uso de

recursos computacionais ou para não ferir níveis de serviço acordados.
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Como as finalidades da implementação de qualquer que seja a estratégia

são muitas e variam de acordo com a necessidade de cada provedor e, mais

importante, são indiferentes para o entendimento deste trabalho, elas não se-

rão aprofundadas2.

3.3.1 Consolidação

Estratégias de consolidação (de carga ou de máquinas virtuais) consis-

tem em escolher, de acordo com algum(s) critério(s), determinadas máquinas

virtuais e concentrá-las em alguns poucos hospedeiros. Em geral, essas estra-

tégias de consolidação são aplicadas quando o provedor de serviços precisa

reduzir o consumo de energia elétrica, procedimento muito comum quando há

interesse em implementar um data center verde (ou computação verde).

O principal problema das estratégias de consolidação é encontrar uma

combinação ótima de concentração demáquinas virtuais, minimizando a quan-

tidade de máquinas físicas ligadas com a maior quantidade possível de má-

quinas virtuais. Outro dilema da consolidação é evitar quantidade excessiva

de Live Migrations (FERRETO et al., 2011) para alcançar algum resultado.

É importante notar que a soma dos recursos alocados paras as máquinas

virtuais não deve exceder a quantidade de recursos existentes na máquina

hospedeira. Essa restrição, como discutido na Introdução, torna a consolida-

ção um problema NP-Difícil de otimização combinatória, análogo ao problema

do Mochileiro (do inglês Bin Packing).

A ilustração apresentada na Figura 5 é um cenário simplificado em que se

deseja desligar um dos hospedeiros, no caso, o host_A. Inicialmente, tem-se

duas máquinas virtuais no host_A e uma máquina virtual no host_X e outra no
2As estratégias de consolidação e de balanceamento de carga serão referenciadas como

Função Objetivo, quando a estratégia utilizada for indiferente para a discussão.
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Figura 5: Cenários de Consolidação.
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host_Y (Figura 5a). Mesmo neste cenário simplificado, temos duas soluções

possíveis: uma que deixa os dois hospedeiros com algum recurso livre (Figura

5b) e outra na qual um dos hospedeiros (host_X) fica com muito recurso livre

e o outro saturado (Figura 5c). Ambos os casos apresentam uma solução sa-

tisfatória, entretanto, ao extrapolar para um cenário com centenas ou milhares

de máquinas virtuais e máquinas físicas o problema torna-se muito complexo

para ser resolvido em tempo polinomial.

Os métodos mais comuns de implementação de estratégias de consolida-

ção é por Heurísticas (FELLER; MORIN; ESNAULT, 2012) ou Programação

Linear (FERRETO et al., 2011), sendo que a primeira forma é a mais explo-

rada por pesquisadores. Implementações utilizando Heurísticas costumam ser

mais flexíveis e a solução (mesmo que subótima) pode ser obtida mais rapida-

mente. Já estratégias que implementam a Programação Linear são eficientes

quando existem mais restrições a serem satisfeitas, como Nível de Serviço e

quantidade máxima de Live Migrations.
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3.3.2 Balanceamento de Carga

O oposto da Consolidação é o Balanceamento de Carga, cujo objetivo é

distribuir as máquinas virtuais e suas respectivas cargas de trabalho em diver-

sos hospedeiros. As estratégias de balanceamento de carga são empregadas

em situações em que se quer extrair melhor utilização dos recursos computa-

cionais (DOMANAL; REDDY, 2014). O ambiente de computação na nuvem é

bastante dinâmico com máquinas virtuais sendo criadas e destruídas a todo

momento, sendo que essa característica pode concentrar máquinas virtuais

em alguns poucos hospedeiros a longo prazo, gerando gargalos na infraestru-

tura. Ainda assim, o balanceamento de carga é característica essencial para

que um provedor de computação na nuvem seja escalável (RANDLES; LAMB;

TALEB-BENDIAB, 2010). Outro cenário não muito comum é a necessidade

de privilegiar o processamento de algum usuário com níveis de serviço mais

agressivos, logo com maior prioridade.

Na Figura 6, o estado inicial (Figura 6a) é idêntico ao discutido na sessão

anterior. Entretanto, nesse caso o host_A está sobrecarregado e as máquinas

virtuais hospedadas nele devem ser distribuídas entre o host_X e o host_Y.

No primeiro cenário ocorre uma troca de máquinas virtuais entre o host_X e

o host_A (Figura 6b). No cenário ilustrado na Figura 6c, os três hospedeiros

são envolvidos no processo. Uma máquina virtual do host_A é migrada para

o host_X e, por sua vez, o host_Y recebe uma máquina virtual do host_X.

Os principais desafios das estratégias de balanceamento de carga são

(NUAIMI et al., 2012):

• Distribuição Geográfica dos Nós: provedores de maior porte estão co-

meçando a construir data centers em diversas localidades, geografica-

mente distribuídos. Levar em consideração hospedeiros em outras ci-
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Figura 6: Cenários de Balanceamento de Carga.
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dades ou mesmo países é um grande desafio, pois variáveis como a

velocidade da rede e localização dos usuários em relação aos recursos

computacionais começam a exercer maior influência;

• Replicação e Armazenamento: em geral, os algoritmos de balancea-

mento de carga não consideram a utilização dos recursos de armaze-

namento. Além disso, implementar técnicas de replicação de dados em

longas distâncias pode gerar maior lentidão no processo de migração de

máquinas virtuais;

• Complexidade do Algoritmo: para que um algoritmo tome decisões

mais acertadas é interessante que haja coletas de dados dos hospedei-

ros e da situação das cargas de trabalho e que tudo isso seja processado

e levado em consideração. Entretanto, a coleta excessiva de dados e

imposição de muitas restrições pode torná-lo mais complexo e, conse-

quentemente, mais ineficiente;

• Ponto de Falha: algoritmos de balanceamento de carga centralizados

possuem maior controle sobre a situação atual do ambiente, contudo,

a centralização das decisões de balanceamento de carga torna-se um

ponto único de falha, podendo comprometer a escalabilidade e o desem-
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penho do provedor de serviços.

3.3.3 Taxonomia

As estratégias de consolidação e balanceamento de carga podem ser im-

plementadas de diversas maneiras de acordo com os fatores a serem consi-

derados para solucionar o problema. É comum a implementação de estraté-

gias centralizadas (HERMENIER et al., 2009) (SONI; KALRA, 2014) quando

a solução para o problema é tratada de forma macro, desconsiderando o es-

tado individual das aplicações ou de um hospedeiro específico. As soluções

distribuídas (RANDLES; LAMB; TALEB-BENDIAB, 2010) (FELLER; MORIN;

ESNAULT, 2012) lidam com o problema em uma granularidade menor, respei-

tando a situação individual dos hospedeiros ou de alguma aplicação. A Figura

7 resume as principais formas de implementação das estratégias de consoli-

dação e balanceamento de carga em um diagrama de Venn.

As implementações dinâmicas das estratégias de balanceamento de carga

(CHEN et al., 2014) e de consolidação (BELOGLAZOV; BUYYA, 2013) têm

como principal característica a constante atualização do estado do data cen-

ter. Novas medições são realizadas de forma automática regularmente ou

executadas por mecanismos de monitoração. As implementações dinâmicas

são atraentes, pois conseguem captar o estado do ambiente contudo, cons-

tantes atualizações podem causar problemas de desempenho ou então gerar

o efeito ping-pong3.

Em contra partida, as implementações estáticas de consolidação (VEN-

KATARAMAN et al., 2013) e balanceamento de carga (RAHMAWAN; GON-

DOKARYONO, 2009) são executadas somente com intervenção humana e

dependem da experiência e habilidade dos administradores de sistemas. A
3Quando uma máquina virtual é constantemente migrada entre dois hospedeiros.
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Figura 7: Taxonomia de estratégias de consolidação e balanceamento de
carga em computação na nuvem.
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computação de um novo mapa4, através de estratégias estáticas, costumam

ser mais elaboradas pois contam com a interação humana.

3.4 Trabalhos Relacionados

Os principais estudos que, de alguma forma, tratam o problema de sobre-

carga e do custo da Live Migration em um ambiente de computação na nuvem

estão relacionados à consolidação de máquinas virtuais. A consolidação tem

sido o foco de muitas pesquisas, pois um bom algoritmo de consolidação

poderá proporcionar uma redução significativa de custos ao provedor de

serviços e, consequentemente, retornos financeiros.

4Uma mapa, em computação na nuvem, é a localização das máquinas virtuais nos hospe-
deiros.
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Neste capítulo os trabalhos relacionados foram divididos em dois tipos. Os

primeiros são os trabalhos que analisam o comportamento da Live Migration,

isto é, que contabilizam o processo de migração como sobrecarga ou para a

aplicação ou para a infraestrutura. Esses trabalhos serão descritos na seção

de estratégias analíticas de Live Migration. Os trabalhos do segundo tipo são

aqueles que apresentam alguma estratégia para controlar a migração de má-

quinas virtuais visando a redução do congestionamento de rede gerado pela

migração em massa de máquinas virtuais. Esses trabalhos são apresentados

na seção de estratégias de controle de Live Migration.

3.4.1 Estratégias Analíticas de Live Migration

Como discutido na seção 3.3, a consolidação trata, em linhas gerais, da

seleção de algumas máquinas virtuais e sua movimentação para algum hos-

pedeiro de destino em comum, a fim de desligar ou reduzir o consumo dos

hospedeiros de origem. Por se tratar de um problema NP-Difícil, diversas so-

luções baseadas em heurística são abordadas na literatura. Entretanto, a mai-

oria das estratégias não contabiliza a sobrecarga damigração na infraestrutura

e nas próprias cargas de trabalho das máquinas virtuais, isto é, uma vez que

foi definida a necessidade da migração, elas são executadas imediatamente.

No trabalho apresentado por Xu et al. (2013), é apresentada uma estra-

tégia que leva em conta o custo computacional da migração nos hospedeiros

envolvidos no processo (origem e destino), nas máquinas virtuais a serem mi-

gradas e também nas máquinas já em execução no hospedeiro de destino.

O iAware é uma estratégia de migração de máquinas virtuais que tem como

principal objetivo evitar violações em acordos de níveis de serviço, prevenindo

que uma migração afete outras máquinas virtuais. No trabalho, os autores

mostram que o processo de migração é, essencialmente, de uso intensivo de



51

rede e de processamento moderado e, por esta razão, afeta não somente a

máquina virtual a ser migrada, mas também as máquinas virtuais já em exe-

cução nos hospedeiros envolvidos.

Um aspecto muito importante do iAware é a modelagem do impacto da

migração em outras máquinas virtuais baseando-se no uso de recursos dos

hospedeiros, principalmente na quantidade de interrupções geradas pelas má-

quinas virtuais. De forma similar ao trabalho aqui apresentado, o iAware é uma

técnica que pode ser incorporada em estratégias já existentes de consolidação

ou de balanceamento de carga. Além disso, ambas as estratégias tem como

objetivo a redução da degradação de desempenho causada pelo processo de

migração.

Entretanto, apesar de haver similaridades nítidas entre os dois trabalhos, o

iAware não considera a carga de trabalho da máquina virtual, mas somente a

sobrecarga nos hospedeiros que, quando perto da saturação, causam impacto

em todas as máquinas virtuais que estejam em execução. O processo de mi-

gração por si só tem um custo computacional, portanto, postergar a migração

de máquinas virtuais para períodos em que a máquina virtual está com uma

carga mais favorável irá, consequentemente, reduzir o custo computacional do

algoritmo de migração e a sobrecarga no hospedeiro.

O trabalho de Verma et al. (2011), em que é apresentado o CosMig, versa

sobre o impacto da migração nas cargas de trabalho e no tempo que uma

migração levará para finalizar em função da carga de trabalho. Os autores

argumentam que um ambiente de computação na nuvem é bastante dinâmico

por conta de alterações constantes, como a criação e a remoção de máquinas

virtuais, oscilações de cargas de trabalho, entre outros. Omodelo apresentado

no CosMig é baseado em parâmetros de uso de processador e memória. Para

determinar o impacto de migração de uma máquina virtual, os autores utilizam
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as seguintes métricas:

• Duração: Tempo que leva para uma migração finalizar;

• Impacto Próprio: Razão entre a redução da vazão de processamento

durante a migração e a vazão de processamento sem a ocorrência da

migração;

• Impacto em Máquinas Virtuais Coexistentes: Razão entre a redução

da vazão de processamento durante a migração e a vazão de processa-

mento sem a ocorrência da migração, mas em máquinas virtuais instala-

das no mesmo hospedeiro que a máquina virtual a ser migrada.

Algumas das conclusões dos autores corroboram as observações feitas

neste trabalho, entre elas; (1) um modelo de migração efetivo de máquinas

virtuais deve levar em conta o comportamento da aplicação, (2) amigração, por

si só, não melhora o desempenho de uma aplicação; são diversos os fatores

que podem promover a melhora do desempenho que vão desde a capacidade

computacional do hospedeiro de destino até a ocorrência de desfragmentação

da memória da máquina virtual.

A principal similaridade entre o presente trabalho e o CosMig é a avaliação

do impacto da migração na carga de trabalho da máquina virtual. Apesar das

métricas utilizadas para a modelagem serem distintas, os dois estudos reali-

zam uma modelagem do impacto da Live Migration na carga de trabalho. A

diferença fundamental entre os trabalhos é a forma como as informações so-

bre a carga da máquina virtual é utilizada. No CosMig a pergunta feita é se a

migração de uma determinada máquina virtual trará ou não ganhos de desem-

penho para a aplicação. Na arquitetura ALMA a pergunta realizada é quando

uma migração poderá ser executada sem gerar impactos na infraestrutura e,

consequentemente, na aplicação.
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Por fim, o trabalho de Stage e Setzer (2009) introduz um modelo de es-

calonamento de migração de máquinas virtuais as classifica de acordo com

a carga de trabalho e, baseando-se nessa informação, identifica os requisi-

tos mínimos de recursos de rede necessários para que uma migração seja

executada. De acordo com os autores, a migração de uma única máquina vir-

tual pode consumir uma significativa parte da banda de rede por um intervalo

considerável de tempo (em torno de 500 Mb/s por dez segundos para migrar

uma máquina virtual com um web server instalado). Nesse trabalho os autores

apresentam uma arquitetura com alguns aspectos similares com a arquitetura

ALMA. Há um gerenciador de escalonamento de migração, que decide quando

uma máquina virtual será migrada de acordo com o consumo de rede e os pa-

râmetros necessários (banda de rede e tempo mínimo aceitável para o tempo

de migração) para que a migração seja executada dentro do tempo previsto.

Na arquitetura também há um classificador de cargas de trabalho, que pode

classificar uma carga de trabalho de acordo com os seguintes atributos:

• Previsível: Uma carga de trabalho é dita previsível se o seu comporta-

mento tem um prognóstico confiável por um dado período de tempo;

• Tendenciosa: Refere-se ao grau de oscilação de uma tendência;

• Cíclica: Indica o comprimento e o grau de recorrência de padrões.

De acordo com os atributos de uma carga de trabalho, os autores definem

grupos de aplicações e estimam o tempo e recursos computacionais neces-

sários para que a migração de cada grupo ocorra dentro de um determinado

prazo. A principal diferença é que, no trabalho apresentado por Stage e Set-

zer (2009), o escalonamento e a migração das máquinas virtuais ocorrem em

função do consumo da banda de rede. De acordo com estimativas baseadas

no tipo da carga de trabalho e no tempo máximo aceitável de duração de uma
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migração (definido pelo administrador ou pelo usuário), a arquitetura escalona

as migrações para que sejam atendidas dentro do tempo estimado. Apesar de

haver uma classificação da carga de trabalho, a arquitetura utiliza essa infor-

mação apenas para agrupar as máquinas virtuais e não para definir o instante

ideal de migração para uma carga específica, como feito na arquitetura ALMA.

3.4.2 Estratégias de Controle de Live Migration

O trabalho de Beloglazov e Buyya (2013) propõe uma estratégia de conso-

lidação dinâmica de máquinas virtuais, mas que difere de outras estratégias,

pois além das métricas tradicionais para definir quais máquinas virtuais de-

vem ser migradas e para qual hospedeiro, os autores também levam em conta

quando a migração deve ocorrer. Os autores argumentam que a migração ins-

tantânea, tão logo as migrações a serem executadas estejam definidas, pode

levar a diversos problemas, principalmente o congestionamento da rede e ele-

vados períodos de downtime. A abordagem apresentada tem como principal

objetivo minimizar o consumo de energia e maximizar a qualidade de serviço

(QoS) entregue pelo provedor de serviços que, segundo os autores, formam o

impasse energia-desempenho. Para que seja possível maximizar a qualidade

de serviço, a principal métrica de referência para os autores, umas das estra-

tégias abordadas é evitar que diversas migrações ocorram simultaneamente.

Para isso desenvolve-se uma estratégia para identificar os hospedeiros mais

sobrecarregados e definem-se intervalos de tempo em que as migrações po-

dem ocorrer com o objetivo de não prejudicar a qualidade de serviço.

A principal semelhança entre os trabalhos é a determinação de momentos

mais favoráveis para a migração das máquinas virtuais. Entretanto, a maneira

como as migrações são adiadas é a principal diferença. Enquanto no trabalho

de Beloglazov e Buyya (2013) a migração é adiada segundo a carga de traba-
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lho dos hospedeiros, na arquitetura ALMA a migração é adiada de acordo com

a carga de trabalho das máquinas virtuais. Basicamente, nada na estratégia

desenvolvida pelos autores impede que uma máquina virtual seja migrada du-

rante uma carga de trabalho que seja nociva ao processo de migração e, na

arquitetura ALMA, nada impede que duas máquinas virtuais sejam migradas

simultaneamente, desde que possuam cargas favoráveis para isso.

No trabalho de Ye et al. (2012) é introduzido um framework, chamado VC-

Migration que controla a migração em um cluster composto por máquinas virtu-

ais. O VC-Migration possui estratégias de migração previamente configuradas

que decide quantas máquinas virtuais serão migradas (granularidade) em um

dado momento. A decisão baseia-se, principalmente, na situação atual de uti-

lização de recursos computacionais dos hospedeiros. As estratégias definidas

pelo framework são:

• Migração Concorrente: Estratégia de migrar diversas máquinas virtuais

simultaneamente de um mesmo cluster;

• MigraçãoMútua: Estratégia aplicada quando os hospedeiros envolvidos

na migração migram máquinas virtuais entre si;

• Migração Homogênea de Multi-Clusters: Quando diversos clusters vir-

tuais, com a mesma quantidade de máquinas virtuais, são migrados;

• Migração Heterogênea Multi-Clusters: Mesma estratégia que a homo-

gênea, mas quando os clusters envolvidos possuem tamanhos diferen-

tes.

O framework opta pela melhor estratégia em função da quantidade de má-

quinas virtuais a serem migradas e do consumo de rede. De acordo com os

autores a inter-dependência da aplicação, comum em ambientes de cluster,
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reduz o impacto na infraestrutura de rede e na própria aplicação ao organizar

a migração das máquinas virtuais de um mesmo cluster. A principal diferença

com o presente trabalho é o foco em ambientes de alto desempenho do fra-

mework VC-Migration.
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4 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE CÍCLICA

Neste capítulo é abordado o modelo proposto de caracterização e de aná-

lise cíclica da carga de trabalho de uma máquina virtual. Os modelos que

serão discutidos a seguir são de extrema importância para o entendimento da

solução final.

Inicialmente será abordado o modelo de caracterização de cargas de tra-

balho e serão detalhadas as coletas de índices de carga de trabalho e os mé-

todos probabilísticos de caracterização. A análise cíclica será abordada em

seguida, pois depende da caracterização obtida para que seja possível extrair

os resultados deste modelo.

4.1 Caracterização de Carga de Trabalho

As estratégias de caracterização de cargas de trabalho são ferramentas de

grande importância na computação na nuvem. Muitas delas são usadas na im-

plementação de consolidação ou de balanceamento de carga, pois é desejável

que cargas de trabalho que concorrem com o mesmo recurso computacional

não fiquem no mesmo hospedeiro. Existem alguns desafios na caracterização

em ambientes de computação na nuvem e a maior parte delas surge devido às

características da própria computação na nuvem, como a elasticidade (ARM-

BRUST et al., 2009) (capacidade de adaptação a uma determinada carga de

trabalho sem downtime). Entretanto, a variação de recursos computacionais
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nas máquinas virtuais podem causar situações de ambiguidades caso a estra-

tégia de caracterização utilizada não esteja pronta para lidar com este tipo de

cenário.

Outro problema encontrado em ambientes de computação na nuvem é a

coleta e a interpretação das métricas das máquinas virtuais. O problema de

GapSemântico (GARFINKEL; ROSENBLUM, 2005) torna a coleta e a interpre-

tação dos dados difícil e pode levar a caracterizações imprecisas ou erradas.

A maioria das técnicas tradicionais de caracterização de carga de trabalho

são computacionalmente caras e tornam-se proibitivas em um ambiente de

computação na nuvem com centenas ou milhares de máquinas virtuais sendo

executadas simultaneamente. As recentes técnicas de caracterização especi-

alizadas em ambientes virtualizados possuem alta complexidade para serem

implementadas em um provedor de computação na nuvem, pois baseiam-se

em métricas especializadas do monitor de máquinas virtuais (AHMAD, 2007)

ou em alterações na própria máquina virtual e no monitor de máquinas virtuais

subjacente (DU; SEHRAWAT; ZWAENEPOEL, 2011).

Desse modo, uma estratégia de caracterização para ambientes de compu-

tação na nuvem deve possuir as seguintes características (BARUCHI; MIDO-

RIKAWA, 2013):

• Independência: as métricas utilizadas devem ser independentes da tec-

nologia de virtualização empregada;

• Não Intrusiva: os dados não devem ser gerados ou coletados a partir

de alterações no código-fonte ou no comportamento da máquina virtual

e do monitor de máquinas virtuais;

• Segurança: em ambientes de computação na nuvem é comum o com-

partilhamento do mesmo hospedeiro entre diversos usuários. Os dados
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coletados não devem ser observados nem alterados por terceiros;

• Baixa Complexidade: o algoritmo de caracterização deve possuir baixa

complexidade computacional (linear ou, no pior caso, polinomial);

• Precisão: a caracterização deve ser a mais exata possível. Estratégias

de caracterização imprecisas podem ser mais nocivas do que a ausência

de caracterização.

4.1.1 Índices de Carga

Um índice de carga é uma métrica cujo objetivo é quantificar o estado da

carga em um dado instante ou intervalo de tempo que dependerá da frequência

em que a métrica é atualizada (BRANCO, 2004). As principais características

que um índice de carga deve possuir são (BRANCO, 2004):

• A métrica deve refletir com precisão o real estado do sistema;

• Deve ser facilmente calculado ou coletado, gerando o mínimo de sobre-

carga no sistema;

• Deve ser capaz de absorver e representar de maneira correta picos de

carga;

• Capacidade de medir, com a mesma precisão, sistemas heterogêneos.

Os índices de carga podem ser classificados como simples ou compostos,

o que dependerá da extensão e composição da métrica. Os índices de carga

simples são aqueles baseados em apenas um valor e, em geral, representam

o uso de apenas um recurso computacional, como uso de memória ou disco.

Por outro lado, os índices de carga compostos são a combinação de uso de

diversos recursos em um único valor.
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Para este trabalho, foram desenvolvidos índices de carga simples que são

submetidos ao algoritmo de caracterização.

Os índices de carga estão relacionados a dois recursos computacionais:

processador e memória. Entretanto, é importante salientar que, apesar dos ín-

dices estarem associados somente a dois recursos computacionais, é possível

identificar outros tipos de cargas, como uso de disco, por exemplo.

4.1.1.1 Índices de Carga de Processador

A avaliação da utilização do processador é feita a partir de cinco índices

distintos. A Tabela 1 apresenta uma breve descrição dos índices que são co-

letados nas máquinas virtuais e o intervalo de valores que estes retornam.

As métricas utilizadas são amplamente disponíveis na maioria dos Sistemas

Operacionais de propósito geral.

Tabela 1: Índices de carga de Processador.

ID. Índice Descrição Valor (intervalo)
P1 Mede a razão entre o tamanho da fila de

processos (run queue) e a quantidade de
processadores.

[0, ∞]

P2 Mede a proporção entre o tempo de pro-
cessamento em rotinas do Kernel (sys) e o
tempo total.

[0, 1]

P3 Mede a proporção entre o tempo gasto de
processamento do usuário (usr) e o tempo
total.

[0, 1]

P4 Mede a proporção entre o tempo gasto de
processamento esperando por operações
de E/S (I/O Wait) e o tempo total.

[0, 1]

P5 Mede a proporção entre o tempo gasto de
processamento ocioso (idle) e o tempo to-
tal.

[0, 1]

Os índices P1 e P3 foram usados por indicar o uso do processador em pe-

ríodos de uso intensivo de processamento. As cargas com estas característi-

cas forçam outros processos a esperarem por uma liberação do Processador
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e, com isso, aumentam a fila de processos (run queue).

Os índices P2 e P4, tem como objetivo inferir cargas que geram muito

consumo de dispositivos de E/S (como disco e memória) e medem o tempo

gasto em processamento de rotinas do Kernel e o tempo gasto esperando por

operações de E/S. Por fim, o índice P5 tem a função de ajudar a identificar

quando o sistema está ocioso.

4.1.1.2 Índices de Carga de Memória

Ao todo são avaliados seis índices de carga relacionados ao uso de me-

mória. Os índices, apresentados na Tabela 2, indicam a intensidade do uso de

memória e também a forma como a memória está sendo usada pelo Sistema

Operacional.

Tabela 2: Índices de carga de Memória.

ID. Índice Descrição Valor (Intervalo)
M1 Mede a proporção entre a quantidade de

páginasmodificadas (dirty pages) e a quan-
tidade total de páginas.

[0, 1]

M2 Mede a proporção entre a quantidade de
memória usada em cache e a quantidade
total de memória.

[0, 1]

M3 Mede a proporção entre a quantidade de
memória usada em buffer e a quantidade
total de memória.

[0, 1]

M4 Mede a proporção entre a quantidade de
memória Livre (free) e a quantidade total de
memória.

[0, 1]

M5 Mede a proporção entre a quantidade de
memória ativa (memória não sujeita a pa-
ginação) e a quantidade total de memória.

[0, 1]

M6 Mede a proporção entre a quantidade de
memória anativa (memória sujeita a pagi-
nação) e a quantidade total de memória.

[0, 1]
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Os índices M1 e M5 são utilizados para inferir cargas que dependem e

geram muitos acessos e modificação na memória. O índice M1 indica a quan-

tidade de memória que sofreu alterações e o índice M5 indica a quantidade

de memória que está efetivamente em uso. Os índices M2, M3 e M6 são uti-

lizados para inferir cargas de uso intensivo de E/S, pois indicam a quantidade

de memória que está sendo usada para cache e buffers. O índice M4 é aná-

logo ao índice P5 do processador e é utilizado para identificar a ociosidade do

sistema.

4.2 Estratégias de Caracterização

Neste trabalho, foram avaliados dois algoritmos de caracterização de carga

de trabalho, Naive Bayes e Árvores de Decisão, sendo que ambos são algorit-

mos amplamente utilizados na área demineração de dados (WITTEN; FRANK;

HALL, 2011) (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2005). A escolha dos algoritmos

deve-se principalmente à baixa complexidade computacional, característica

de grande importância para um ambiente de computação na nuvem.

Além da baixa complexidade, os dois algoritmos utilizam o método de

Aprendizagem Supervisionada que indica a necessidade de submissão de

uma massa de dados previamente rotulados ao crivo do algoritmo de carac-

terização. Os dados para a fase de aprendizagem foram gerados a partir do

Isolation Benchmark, que foi avaliado e utilizado em trabalhos anteriores (WU;

LIU; YANG, 2012) (BARUCHI; MIDORIKAWA, 2012).
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4.2.1 Naive Bayes

Este algoritmo de classificação é baseado no teorema de Bayes, que é

amplamente utilizado no campo de probabilidade. O termo Naive (em portu-

guês, ingênuo) deve-se à premissa de que os eventos para realizar o cálculo

das probabilidades são independentes.

Os classificadores Bayesianos, como são chamados os algoritmos base-

ados no teorema de Bayes, têm como objetivo estimar a classe mais prová-

vel de um conjunto de características utilizando probabilidades conhecidas a

priori, calculadas a partir dos dados de aprendizagem. O teorema de Bayes

exige, no mínimo, três termos - uma probabilidade condicional e duas proba-

bilidades incondicionais - para calcular uma terceira probabilidade condicional

(RUSSELL; NORVIG, 2009). Formalmente, pode-se escrever o teorema de

Bayes como:

P(Y | X) = P(X | Y) P(Y)
P(X)

(4.1)

Onde:

P(Y | X): probabilidade do evento Y ocorrer dado que X ocorreu;

P(X | Y): probabilidade do evento X ocorrer dado que Y ocorreu;

P(X): probabilidade do evento X ocorrer;

P(Y): probabilidade do evento Y ocorrer.

Uma das principais características de classificadores Bayesianos é o re-

sultado quantitativo. Ao submeter uma entrada para classificação, o algoritmo

retornará a classe mais provável que aquela entrada possui e sua respectiva

probabilidade, sendo possível, dessa forma, tratar desvios ou elaborar meca-

nismos de otimização.
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4.2.1.1 Discretização Entrópica

A despeito da boa precisão do algoritmo Naive Bayes (NB), foi observado

que, ao utilizar valores discretos, a precisão das classificações melhorou de

forma considerável. O processo de discretização consiste em atribuir um nú-

mero inteiro para um determinado intervalo de valores.

Um dos desafios para utilização desse processo é a definição de critérios

para dividir o conjunto de dados da melhor forma possível. Para esse fim,

foi utilizada a técnica de discretização entrópica (ou discretização baseada

em entropia) (WITTEN; FRANK; HALL, 2011). Em um primeiro momento, o

algoritmo de discretização escolhe alguns candidatos a serem utilizados como

limite inferior e superior do intervalo por meio de uma medida chamada de

entropia de classe, que mede a quantidade de informações necessárias para

descrever uma determinada classe.

Em geral, o primeiro intervalo escolhido pelo algoritmo é bastante amplo.

Utilizando recursão, este particiona o intervalo inicial em frações menores até

que alguma condição de parada seja satisfeita, condições estas que podem

variar de acordo com o algoritmo implementado. Neste trabalho, o critério de

parada utilizado é o Minimum Description Lenght (MDL) (versão implemen-

tada no software de aprendizagem de máquina Weka (HALL et al., 2009)),

que utiliza como critério a quantidade mínima de atributos para definir uma

determinada classe.

Para demonstrar a melhora obtida com a discretização no algoritmo Naive

Bayes, foi construída umamatriz de confusão, apresentada na Tabela 3. A par-

tir dos dados de treinamento do algoritmo, foram selecionadas aleatoriamente

1014 amostras (aproximadamente 33% do total) de cada classe e submetidas

ao crivo do algoritmo. Nota-se que a precisão do algoritmo com a discretiza-
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ção (CD) é consideravelmentemelhor do que a classificação sem discretização

(SD).

A classificação de cargas de E/S intensivo são as mais difíceis de serem

identificadas pois estressam diversos subsistemas, principalmente o proces-

sador. Entretanto, com a discretização foi possível melhorar significativamente

a classificação desse tipo de carga.

Tabela 3: Matriz de Confusão do Algoritmo Naive Bayes.

CPU
(Predição)

MEM
(Predição)

IO
(Predição)

Precisão
(%)

1013
(SD)

0
(SD)

1
(SD)

99,9
(SD)CPU

(Real) 1014
(CD)

0
(CD)

0
(CD)

100
(CD)

0
(SD)

1014
(SD)

0
(SD)

100
(SD)MEM

(Real) 0
(CD)

1014
(CD)

0
(CD)

100
(SD)

1
(SD)

43
(SD)

957
(SD)

95,6
(SD)IO

(Real) 2
(CD)

1
(CD)

1011
(CD)

99,7
(CD)

4.2.2 Árvores de Decisão

As árvores de decisão (AD) pertencem a uma classe de mineração de da-

dos que é baseada em disciplinas estatísticas, assim como a regressão linear

(TAN; STEINBACH; KUMAR, 2005). O objetivo da árvore de decisão é encon-

trar uma relação entre os dados de entrada e o conjunto de dados utilizados

para construir a árvore, no caso, os dados utilizados na fase de aprendizagem.

Entre as principais características das árvores de decisão, pode-se citar

(TAN; STEINBACH; KUMAR, 2005): (1) facilidade em produzi-las, interpretá-

las e utilizá-las, e (2) agilidade de adaptação a novos dados, isto é, as árvores

de decisão podem ser expandidas ou reduzidas com a contabilização de novos

dados de aprendizagem. Considerando-se essas características, o uso de
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árvores de decisão torna-se muito atrativo em ambientes de computação na

nuvem.

Existem diversas implementações e metodologias para gerar árvores de

decisão. O algoritmo ora utilizado é o C4.5, implementado no software de

Aprendizagem de Máquina Weka. Entretanto, diferentemente do que ocorre

com o Naive Bayes, as árvores de decisão mantiveram a precisão sem a ne-

cessidade de submeter os dados a um processo de discretização.

4.2.3 Avaliação dos Algoritmos de Caracterização

A avaliação dos algoritmos de caracterização foi realizada com dois ben-

chmarks e uma aplicação científica, descritos na Tabela 4. Os benchmarks

possuem um comportamento mais constante no decorrer da execução e por

esta razão, são mais indicados para verificar a precisão dos algoritmos apre-

sentados. Por outro lado, a aplicação científica apresenta oscilações ao longo

da execução, possibilitando a comparação da sensibilidade dos algoritmos

quando o tipo de carga é alterado.

Para tal avaliação, os benchmarks e a aplicação foram executados em

quatro diferentes configurações de máquinas virtuais, de acordo com as des-

crições na Tabela 5. Para cada uma das configurações, cada um dos ben-

chmarks e a aplicação foram executados dez vezes. No decorrer dos testes,

foram coletadas informações pertinentes ao uso dos recursos computacionais,

como processador, memória e disco. As máquinas virtuais foram configuradas

em um hardware composto por um processador Intel Core2 Quad de 2,66MHz,

2 Gigabytes de memória RAM e um disco com capacidade de 500 Gigabytes

de 5400 RPM e vazão nominal de 3Gigabytes/Segundo. Para configuração

de software, foi utilizado como monitor de máquinas virtuais o Xen 4.1.3 e

o Sistema Operacional, no hospedeiro, OpenSuse 12.1 com Kernel 3.1.10.
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As máquinas virtuais foram instaladas com imagens do CentOS 5.9 e kernel

2.6.18.

Tabela 4: Descrição dos benchmarks e da aplicação científica.
Aplicação /
Benchmark Descrição

SPEC CPU2000
(SAIR; CHARNEY, 2000)

Um benchmark amplamente utilizado para comparação de sistemas computacionais.
Possui diversos subprogramas que estressam o processador. Dentre os programas que
o compõe, foi utilizado o MCF para este trabalho, pois trata-se de um programa de otimização combinatória.

LAME
(JOHNSTON; FERREIRA, 1992)

O LAME é um codificador MP3 utilizado como Benchmark. Recebe como entrada
arquivos em diversos formatos e transforma para o formato MP3. Para os testes
apresentados, o arquivo de entrada possuía tamanho em torno de 2,8 GB.

openModeller
(MUñOZ et al., 2011)

É uma aplicação científica utilizada na Biologia, que faz a modelagem
de distribuição de espécies baseada em pré-requisitos ecológicos (como a
composição da vegetação, altitude, etc.) e extrapola o modelo para diversas regiões do planeta.

Os resultados obtidos com os algoritmos estão sumarizados na Tabela 6,

na qual é apresentado o uso médio dos recursos computacionais, com os

respectivos desvio-padrão entre parênteses e as classificações, nas últimas

colunas, obtidas pelo algoritmo Naive Bayes (NB) e pela Árvore de Decisão

(AD). Como a caracterização é feita no decorrer da execução dos experimen-

tos, podem ocorrer variações e para captar essa oscilação, foi elaborada uma

notação que representa a carga predominante e a carga secundária (quando

identificada pelo algoritmo) que é feito da seguinte maneira:

CP/CS

Onde:

CP: Classificação Predominante;

CS: Classificação Secundária.

Para cada algoritmo avaliado, existe uma classificação usando apenas os

índices de processador (coluna CPU) e outra com os índices de memória (co-

luna MEM). Esta divisão permite que os algoritmos de caracterização consi-

gam identificar cargas de trabalhos mistas. Alguns tipos de cargas ficam mais

evidentes ao avaliar índices de processador e outros índices de memória.

A coluna da Tabela 6, que apresenta o uso médio do processador (co-

luna CPU %), não distingue se o processador está sendo usado na camada
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Tabela 5: Configurações das Máquinas Virtuais.

ID.
Configuração

Processador
(VCPUs)

Memória
(GB)

C1 1 1
C2 2
C3 2 1
C4 2

do usuário (usr) ou na camada do sistema (sys). A mesma coisa ocorre com

o uso médio da memória (coluna MEM %) que não faz distinção entre o que

está sendo usado em Buffers ou Cache. A métrica utilizada para mensurar as

operações de E/S neste trabalho é a quantidade de operações de E/S realiza-

das por segundo (do inglês, Input Output Per Second - IOPS). Essa métrica

sintetiza tanto leitura como escrita em uma única grandeza (GULATI; AHMAD;

WALDSPURGER, 2009).

Tabela 6: Sumário das Caracterizações obtidas com os algoritmos.

Utilização Média Recursos Computacionais Caracterização
NB AD

Benchmark Conf. ID CPU
(%)

MEM
(%) IOPS CPU MEM CPU MEM

SPEC

C1 96 (±18) 17 (±5) 85771 (±851811) CPU/IO CPU/MEM CPU/IO CPU/MEM
C2 96 (±18) 9 (±2) 93674 (±898949) CPU/IO MEM CPU/IO IO/MEM
C3 49 (±12) 17 (±5) 93226 (±699789) IO IO/MEM IO MEM/CPU
C4 49 (±11) 10 (±3) 93830 (±931227) IO/MEM IO IO IO/MEM

LAME

C1 98 (±15) 7 (±1) 7646221 (±2680530) CPU/IO IO/CPU CPU/IO IO
C2 98 (±15) 5 (±1) 7630012 (±2650733) CPU/IO IO CPU/IO IO
C3 50 (±11) 7 (±1) 7810689 (±2968733) IO IO IO IO
C4 51 (±11) 5 (±1) 7585084 (±2774450) IO IO IO IO

OpenModeller

C1 100 (±5) 15 (±1) 490064 (±733006) CPU/IO IO CPU/IO IO
C2 99 (±11) 8 (±1) 533604 (±1121545) CPU/IO IO CPU/IO IO
C3 51 (±11) 15 (±1) 573838 (±1162654) IO/MEM IO IO IO
C4 51 (±11) 9 (±1) 568933 (±1177646) IO/MEM IO IO IO

Nas classificações do SPEC, utilizando a configuração C1 e C2, quando a

máquina virtual estava configurada com apenas um processador, ambos os al-

goritmos classificaram a carga predominantemente como CPU intensivo, com

algumas flutuações para IO e Memória. Os momentos classificados como IO

devem-se ao fato do SPEC esporadicamente armazenar informações em ar-

quivos sobre a execução do benchmark, como tempo de execução, FLOPS,

entre outras informações. As classificações pontuais de uso intensivo de Me-
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mória também eram esperadas, pois dentre os algoritmos do SPEC, foi es-

colhido um que tem considerável utilização de memória (MCF). Na coluna de

utilização média de memória, este foi o benchmark que mais fez uso deste

recurso computacional.

A classificação da carga de trabalho do LAME foi a que representou menor

dificuldade para os algoritmos. Este benchmark faz a decodificação de arqui-

vos de áudio para o formato MP3 e possui um comportamento de uso intensivo

de processador e E/S. Conforme a arquivo de entrada é processado, o LAME

escreve o arquivo MP3 de saída, gerando muitas operações de E/S.

O uso de processador fica mais evidente para todos os benchmarks nas

configurações C1 e C2 devido à presença de apenas um processador. Com a

adição de um segundo processador, conforme as configurações C3 e C4, os

algoritmos começam a identificar outros perfis de cargas, principalmente do

tipo IO (operações intensivas de E/S).

A caracterização do OpenModeller, representando uma classe de aplica-

ções científicas, tem um perfil de muito consumo de processador, com alguma

sensibilidade ao consumo de memória e com diversas operações de E/S. Am-

bos os algoritmos conseguem classificar de forma bastante precisa a carga

do OpenModeller, cuja classificação predominante como CPU intensivo é em

decorrência das configurações C1 e C2. Entretanto, nas configurações C3

e C4, em que há dois processadores e quantidade de memória suficiente, o

OpenModeller é classificado com uma carga predominante de uso intensivo

de memória e IO.

A Figura 8 apresenta a classificação dos dois algoritmos no decorrer da

execução dos benchmarks e do OpenModeller. O uso dos recursos e a classi-

ficação obtida com os algoritmos é colocada de forma sobreposta nas figuras,

mostrando como foi o comportamento da carga e sua respectiva classificação.
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Na Figura 8a, que representa a caracterização do OpenModeller na configura-

ção C4, nota-se que as operações de E/S concentram-se no início e no fim da

execução, uma vez que esta aplicação recebe um arquivo como entrada, que

precisa ser analisado para, em seguida, iniciar uma fase de computação inten-

siva e, finalmente, retornar os resultados em um arquivo de saída. Entretanto,

há atualizações sutis no arquivo de saída no decorrer da execução que fazem

com que o arquivo fique em Cache constantemente em tal momento. Mesmo

havendo consumo de processador, com bastante oscilação no decorrer da

execução, o uso médio fica em torno de 51%, isto é, um dos processadores

permanece praticamente ocioso.

A classificação apresentada na Figura 8b é referente ao benchmark SPEC

na configuração C1 e, como esperado, houve um consumo considerável de

processador. Apesar de haver algum consumo de memória (experimento que

mais consumiu memória comparativamente) a classificação utilizando Naive

Bayes foi predominante de CPU e IO intensivo. Já a caracterização utilizando

Árvores de Decisão classificou-o como uso intensivo de CPU e MEM. A clas-

sificação equivocada do algoritmo Naive Bayes com os índices de memória

(classificação predominante de IO intensivo) deve-se ao fato do SPEC ter man-

tido em memória Cache alguns arquivos quando foi iniciado. O uso de Cache

e Buffers são indícios de que a carga possui perfil de IO intensivo. Entretanto,

como não houve liberação do Cache, o algoritmo identificou um possível pa-

drão de IO intensivo.

Por fim, a Figura 8c apresenta a classificação do LAME em uma máquina

virtual na configuração C3. O LAME, como discutido anteriormente, não ofe-

receu dificuldades para os dois algoritmos de classificação avaliados neste

trabalho. Os dois gráficos que ilustram o decorrer da caracterização da carga

de trabalho são muito similares tanto para o algoritmo Naive Bayes quanto
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para as árvores de decisão.

Figura 8: Caracterização com Naive Bayes e Árvores de Decisão.

(a) Classificação do OpenModeller na Configuração C4.
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(b) Classificação do SPEC na Configuração C1.
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(c) Classificação do LAME na Configuração C3.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Ambos os algoritmos apresentaram um bom desempenho na classificação

das cargas de trabalho dos benchmarks e do OpenModeller, representando

uma aplicação científica. A caracterização com as Árvores de Decisão possui

maior sensibilidade a picos de utilização e sofre maior variação no decorrer da

execução das cargas de trabalho. Por outro lado, o algoritmo Naive Bayes tem

maior estabilidade por conta do processo de discretização que os dados são

submetidos.
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A complexidade assintótica das duas estratégias é linear, o que é de ex-

trema importância para um ambiente de computação na nuvem que pode con-

ter centenas de máquinas virtuais em execução em um dado momento. As

Árvores de Decisão tem complexidade dada por Θ(i), onde i é a quantidade

de nós da Árvore de Decisão (desconsiderando os nós folhas). Já no algo-

ritmo Naive Bayes, deve-se contabilizar o processo de discretização e o cál-

culo das probabilidades, uma vez que a discretização dos índices é apenas

uma sequência de comparações que deverá ser feita para cada uma das mé-

tricas e, portanto, a complexidade do processo de discretização é de Θ(k),

onde k é a quantidade de índices a serem discretizados. A complexidade para

o cálculo das probabilidades é em função da quantidade das classes a serem

avaliadas e é dada por Θ(n), onde n é a quantidade dessas classes. Com isso,

a complexidade total do algoritmo Naive Bayes é Θ(n + k). Ambas as estraté-

gias satisfazem as características discutidas no início da Seção 4.2 e, dessa

forma, viabilizam a caracterização em grande escala de máquinas virtuais.

Figura 9: Algoritmos de caracterização e Live Migration.

Classificador 
(NB ou AD)

Índices de
Carga

Não Propício para
Live Migration 

(NLM)

Propício para
Live Migration 

(LM)

CPU OCIOSO IO MEM

Fonte: Próprio Autor (2015).

Utilizando os algoritmos de caracterização discutidos, torna-se possível

identificar quando uma máquina virtual pode ser movimentada entre hospedei-
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ros. Relembrando o capítulo 3, foi mostrado que os algoritmos de Live Migra-

tion possuem grande sensibilidade à forma como a memória é utilizada (equa-

ções 3.2 e 3.1). Com o uso dos algoritmos de classificação apresentados,

pode-se agora verificar qual o tipo de carga predominante em uma máquina

virtual e, ao invés de classificar uma carga entre CPU, MEM, IO ou OCIOSA,

as cargas serão classificadas como propícias (LM) para serem submetidas ao

processo de Live Migration ou como não propícias para o processo de Live Mi-

gration (NLM). A Figura 9 apresenta o elo entre os classificadores e o processo

de Live Migration. As cargas de uso intensivo de memória e de operações de

E/S (IO) são as mais nocivas para a migração de máquinas virtuais, pois pos-

suem constante atualização de memória. Já cargas com predominância de

uso de processador ou ociosas são mais favoráveis à migração.

4.3 Análise Cíclica

Uma vez que a carga de trabalho é caracterizada como propícia (LM) ou

não propícia (NLM) para ser submetida ao processo de migração, pode-se ex-

trair padrões cíclicos, caso existam, das caracterizações realizadas ao longo

do tempo. Dado que as classes possíveis para uma carga de trabalho agora

foram reduzidas para somente duas (LM ou NLM), pode-se identificar e de-

compor os ciclos da carga de trabalho.

O processo de extração dos ciclos é feito pela Transformada Rápida de

Fourier (TRF) (BERGLAND, 1968). A TRF possui complexidade O(n log n),

onde n é a quantidade de amostras usadas para calcular o ciclo e possibilita

converter o tempo (ou espaço) em frequência.

Neste trabalho, um ciclo é definido como um padrão repetitivo da carga

de trabalho, que pode ser constituído de diversos períodos, favoráveis ou não
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Figura 10: Composições de um mesmo ciclo
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Fonte: Próprio Autor (2015).

para a migração, e um período pode ter qualquer duração de tempo. Adici-

onalmente, um mesmo ciclo pode possuir diversas composições, como apre-

sentado na Figura 10, em que, a carga de trabalho é considerada cíclica, pois

possui um padrão repetitivo no decorrer do tempo. O formato ou composição

do ciclo, dependerá do instante inicial. Os ciclos apresentados nas Figuras

10a, 10b e 10c são, essencialmente, o mesmo ciclo, mas iniciando em instan-

tes diferentes. O ciclo terá um formato diferente dependendo do instante em

que a coleta dos dados da carga foi iniciada, entretanto, a duração de cada

uma das fases e também dos tempo total do ciclo será a mesma.

Além disso, neste trabalho um ciclo pode ser considerado simples ou

complexo. Um ciclo simples é aquele que possui até três períodos intercala-

dos, ou a ocorrência de um dos períodos somente uma vez. Ainda na Figura

10, todos são exemplos de ciclos simples. Mesmo no ciclo A”, da Figura 10c,

observa-se apenas três períodos intercalados (LM, NLM e LM), ou somente a
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Figura 11: Exemplo de ciclo complexo.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

ocorrência de um período NLM. A Figura 11 apresenta um exemplo de ciclo

complexo, em que se observa que ocorrem dois períodos NLM e dois LM. A

facilidade em identificar tanto ciclos simples como ciclos complexos também

foi um fator determinante para a escolha do uso da TRF.

Figura 12: Periodograma da carga do benchmark TPC.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Para avaliar a precisão da identificação de ciclos da TRF, foi executado

o benchmark TPC (HSU; SMITH; YOUNG, 2001) e, a cada quinze segun-

dos, sua carga foi submetida a um classificador Naive Bayes que a identificou

como favorável ou não favorável para a Live Migration. A classificação foi, en-
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tão, submetida à TRF que retornou um ciclo a cada 456,125 segundos1, como

mostrado no Periodograma gerado da Figura 12.

A classificação da carga do TPC é apresentada na Figura 13. A linha

tracejada indica o tamanho do ciclo identificado pela TRF. Além da baixa

complexidade da TRF, a precisão para identificar o tamanho do ciclo foi o

principal fator que levaram a escolhê-lo. Além disso, quanto maior o histórico

das coletas submetidas à TRF, maior será sua precisão.

Figura 13: Identificação de ciclos na carga do benchmark TPC.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

1Este valor deve ser multiplicado por quinze, pois a coleta foi realizada a cada quinze se-
gundos, portanto 6842 segundos.
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5 ORQUESTRAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE
MÁQUINAS VIRTUAIS BASEADA EM
ANÁLISE CÍCLICA

A migração individual de uma máquina virtual, como visto anteriormente,

pode gerar uma quantidade de tráfego de dados, no mínimo, equivalente ao

tamanho da memória alocada. Dessa forma, estratégias de consolidação e

balanceamento de carga, que podem ativar diversas migrações simultanea-

mente, podem gerar uma quantidade de tráfego acima da capacidade da rede

e, como consequência, gerar congestionamento na rede afetando outras mi-

grações em curso e as aplicações em execução nas máquinas virtuais.

Este capítulo apresenta uma orquestração de migração de máquinas

virtuais em que é aplicada a análise cíclica para definir o momento mais

propício de migração, independente do algoritmo de migração implementado

no monitor de máquinas virtuais (BARUCHI; MIDORIKAWA; SATO, 2015).

Para extrair o comportamento cíclico da carga de trabalho, é aplicada a

metodologia apresentada no capítulo anterior. Em um primeiro momento,

a carga é caracterizada e, em seguida, extraem-se os ciclos da carga de

trabalho. Com essas informações é possível definir o melhor momento para

submeter a máquina virtual ao processo de migração. No capítulo seguinte,

será apresentada a arquitetura ALMA (Application-aware Live Migration Ar-

chitecture) que é uma implementação da discussão abordada neste ponto.
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Além disso, será apresentada uma métrica para inferir se a migração de

umamáquina virtual poderá ou não gerar sobrecarga na aplicação em sua exe-

cução. Essa métrica pode ser usada para definir se migrações futuras podem

trazer mais custo para a aplicação do que benefícios e, dessa forma, evitar

migrações desnecessárias. Será apresentado também um algoritmo cujo de-

sempenho não está associado ao uso de memória pela máquina virtual. Esse

algoritmo é um meio termo entre a migração implementada nos monitores de

máquinas virtuais e a migração de processos, implementado em ambientes de

computação de alto desempenho. Os resultados da métrica de custo de migra-

ção e a implementação de um protótipo do algoritmo de migração de máquinas

virtuais é apresentado no capítulo 8.

5.1 Migração Orquestrada

Ao implementar uma estratégia de balanceamento ou consolidação de má-

quinas virtuais em um ambiente de computação na nuvem, as migrações ocor-

rerão de forma imediata, assim que as movimentações necessárias para al-

cançar um objetivo final, que pode ser a redução do consumo de energia ou

a melhora no desempenho de um conjunto de máquinas virtuais de um deter-

minado usuário, estiver calculado. Entretanto, as migrações ocorrerão para-

lelamente, gerando grande tráfego de rede e que é potencializado quando a

migração ocorrer em um instante em que a carga de uma ou mais máquinas

virtuais estiver fazendo operações de E/S ou fazendo diversas alterações em

memória.

Na Figura 14, são ilustradas duas situações: uma em que a consolidação

ou balanceamento de carga faz a migração das três máquinas virtuais imedi-

atamente após o cálculo para definir quais serão as máquinas físicas que as

receberão (Figura 14a), e outra situação, em que as máquinas virtuais têm
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suas migrações orquestradas em função da carga de trabalho (Figura 14b).

Nesta Figura, os vales representam um período em que a carga de trabalho

possui maior potencial de elevar o congestionamento de rede ao ser migrada

e os picos são períodos em que a carga não é nociva à rede.

Figura 14: Orquestração de migração de máquinas virtuais utilizando análise
cíclica.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Nos casos das máquinas virtuais ilustradas da Figura 14, fica evidente que

a migração simultânea causará um tráfego excessivo na rede. Todas as má-

quinas virtuais da Figura 14a sofrem o processo de migração em um período

que não é favorável para tal. Além disso, nota-se que, se a migração fosse adi-

ada em apenas alguns instantes, provavelmente as máquinas virtuais MV01 e

MV02 teriam sido migradas em um período mais adequado, sem gerar dema-

siado tráfego na rede.

O objetivo de aplicar a análise cíclica na carga de trabalho das máquinas

virtuais é identificar o padrão de execução da carga e, com isso, adiar migra-

ções com potencial de gerar tráfego de rede para períodos mais favoráveis

ao processo de migração. Na Figura 14b, as movimentações das máquinas
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virtuais foram computadas, mas ao invés das migrações terem sido submeti-

das simultâneamente, elas foram adiadas para períodos mais propícios. Ao

orquestrar as migrações de acordo com a carga de trabalho, espera-se obser-

var uma redução no tempo da migração das máquinas virtuais e na quantidade

de dados trafegados na rede, eliminando ou, pelo menos, reduzindo de forma

considerável o congestionamento na rede.

5.2 Sinergia entre Análise Cíclica e Estratégias de
Migração Massiva

As estratégias que podem gerar uma quantidade massiva de migração

(consolidação ou balanceamento de carga) têm, como discutido anteriormente,

a função de otimizar o uso de recursos do data center. Em geral, ao aplicar

uma estratégia dessa natureza, o provedor de serviço de computação na nu-

vem quer reduzir o desperdício de recursos, seja este recurso computacional

ou não (como energia elétrica). Para este fim, as estratégias de migração

massiva utilizam algoritmos complexos, muitos deles baseados em heurísti-

cas para computar quais máquinas virtuais devem ser movimentadas.

Não é escopo deste trabalho decidir a melhor heurística ou qual estratégia

utilizar, mas sim reduzir os efeitos colaterais dessas estratégias. Portanto,

para que isso seja possível é necessário que haja uma forma de criar uma

sinergia, ou cooperação mútua entre essas estratégias e a orquestração de

migração de máquinas virtuais. Uma solução para implementar essa sinergia

é interceptar ou receber as movimentações que foram computadas pelas

estratégias e, com essa informação, orquestrar as migrações de acordo com

o ciclo das cargas de trabalho das máquinas virtuais envolvidas.
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Em uma implementação convencional, as migrações calculadas são

passadas diretamente aos monitores de máquinas virtuais, que por sua vez

executam as migrações. A ilustração da Figura 15 mostra como seria uma

implementação com a orquestração de migração. Antes das solicitações

chegarem aos monitores de máquinas virtuais, o orquestrador receberá quais

máquinas virtuais serão migradas e para qual máquina física de destino. As

migrações ficam, então, represadas no orquestrador que irá executá-las assim

que a carga for favorável. Baseando-se no padrão cíclico das máquinas virtu-

ais, o orquestrador tem uma estimativa de quanto tempo ainda resta para que

a migração seja submetida. Isso possibilita que sejam feitas configurações

como tempo máximo que uma migração pode esperar para ser executada

ou ainda se o período favorável está no final e por isso é prudente esperar o

próximo período.

Figura 15: Migração Massiva e Orquestração migração de máquinas virtuais.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Neste modelo, tanto os algoritmos desenvolvidos para a implementação

das estratégias de balanceamento ou consolidação como os algoritmos de mi-

gração de máquinas virtuais (Pré-cópia ou Pós-cópia) não precisam ser mo-

dificados. Na prática, devem ocorrer alterações na implementação das estra-
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tégias de migração em massa, como por exemplo, nas APIs, pois a comuni-

cação não será mais feita diretamente com o monitor de máquinas virtuais.

Entretanto, os algoritmos centrais dessas estratégias não precisariam de mo-

dificações. O monitor de máquinas virtuais também não sofre alterações, pois

neste modelo a ordem de migração é oriunda do orquestrador e não mais das

implementações de consolidação ou balanceamento de carga. No capítulo 6

é apresentada a arquitetura ALMA, que implementa as ideias discutidas nesta

seção. Os resultados obtidos com esta arquitetura são apresentados no capí-

tulo 7.

5.3 Migração Individual de Máquinas Virtuais

Os algoritmos de LiveMigration implementados emmonitores demáquinas

virtuais fazem a movimentação de toda a máquina virtual, levando os proces-

sos do usuário e também processos do próprio sistema operacional, sendo que

possuem grande sensibilidade em função da taxa de atualização das páginas

de memória, como ilustrado na Figura 16a. De acordo com o comportamento

de uso da memória alocada pela máquina virtual, a migração sofrerá degrada-

ção de desempenho.

Existem também estratégias que fazem a movimentação de apenas um

processo especificamente entre duas máquinas, conforme Figura 16b. Em

geral, esses mecanismos são implementados em computação distribuída

com o objetivo de continuar a computação independentemente de falhas

sem que seja necessário reiniciar o processamento (STELLNER, 1996)

(GIOIOSA et al., 2005). A proposta do algoritmo de migração de máquinas

virtuais apresentada neste trabalho, conforme a Figura 16c, é uma solução

intermediária entre os algoritmos tradicionais de Live Migration e os mecanis-

mos de checkpoint/restart usados em ambientes de computação distribuída.
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Neste algoritmo, o principal objetivo é reduzir a dependência da utilização de

memória no processo de migração da máquina virtual e uma das estratégias

para atingir este objetivo é reduzir a quantidade de dados transferida na rede

referente à memória.

Figura 16: Modelos de migração existentes.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

O algoritmo consiste em mover o processo do(s) usuário(s), os arquivos

que os processos estão usando emanter as conexões de rede ativas no hospe-

deiro de destino. Esse processo continuaria sendo transparente para o usuário

das aplicações, da mesma forma que ocorre com a Live Migration tradicional.

Entretanto, a quantidade de dados trafegados seria reduzida e, consequente-

mente, a indisponibilidade e tempo da migração seriam reduzidos considera-

velmente.
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5.4 Custo da Live Migration

Neste trabalho é definido o conceito de custo da Live Migration em função

da sobrecarga na aplicação. Isto é, uma vez que no decorrer da execução da

aplicação em uma determinada máquina virtual houve a ocorrência de uma

migração, o tempo adicional (ou reduzido) para que a aplicação termine é o

que definirá o custo da Live Migration.

Esta métrica permite quantificar o ganho ou perda de desempenho de uma

aplicação na ocorrência de uma Live Migration. Tomando como exemplo a

ilustração da Figura 17, observa-se que a aplicação demora um determinado

tempo para executar na máquina virtual que está na máquina host A e 25% a

mais do tempo para executar a mesma aplicação, na mesma máquina virtual,

mas agora na máquina host B. O caso 1 da Figura 17 é uma situação em que

o custo da migração será maior, isto é, no instante t ocorreu uma migração na

qual a máquina virtual, originalmente no host A, foi para o host B. Além do custo

intrínseco da migração propriamente dita (parte em vermelho), há a diferença

de desempenho entre as duas máquinas. A soma de todos os fatores resulta

em uma sobrecarga maior para a aplicação do que tê-la deixado em execução

no host A.

No caso 2 observa-se a situação oposta, isto é, a mesma aplicação inicia

na máquina virtual, mas agora no host B. No mesmo instante t ocorre a

migração para o host A. Neste cenário, apesar do custo da movimentação da

máquina virtual entre as duas máquinas, ocorre que o desempenho do host

A é superior ao do host B. Neste caso, o custo da migração para a aplicação

seria positivo pois a aplicação terminaria antes do tempo, caso a migração

não tivesse acontecido.



85

Figura 17: Representação do custo da Live Migration.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Ambos os cenários são factíveis em um ambiente de computação na nu-

vem, pois apesar da máquina virtual possuir a mesma quantidade de recur-

sos (mesma configuração de software e hardware) independentemente da

máquina física, a tecnologia subjacente desta última, ou mesmo parâmetros

de otimização, podem ser diferentes e poderiam causar essa situação. Além

disso, como observado por Birke et al. (2013) o uso de máquinas com diferen-

tes gerações de tecnologias é o cenário mais comum entre os provedores de

computação na nuvem. No capítulo 8 é abordada a utilização dessa métrica.
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6 ARQUITETURA ALMA

A análise cíclica, baseada na caracterização de carga de trabalho, pode

agora ser utilizada para definir os momentos propícios para a migração de

máquinas virtuais, trazendo benefícios para os usuários da nuvem e para o

provedor de serviços. Para isso, será proposta uma arquitetura que fará a

mediação entre as estratégias de consolidação ou balanceamento de carga1

e as máquinas físicas (hospedeiros) do data center.

Além da descrição da arquitetura, neste Capítulo será apresentada uma

métrica que indica o custo, ou o impacto, que uma migração terá em uma

dada carga de trabalho. Essa métrica, quando bem utilizada, poderá evitar

migrações desnecessárias que poderiam gerar sobrecarga na infraestrutra ou

ferir contratos de níveis de serviço. No final do Capítulo serão abordados os

algoritmos usados para estimar o melhor momento de execução da migração

de acordo com o ciclo e da carga de trabalho.

6.1 Visão Geral da Arquitetura

Em geral, os esforços para resolver problemas das funções objetivo, que

lidam com problemas macro do data center - como consumo de energia ou

consumo de recursos computacionais - e problemas relacionados aos algo-
1Neste capítulo, tanto as estratégias de consolidação como as estratégias de balancea-

mento de carga serão referenciadas como Função Objetivo.
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ritmos de migração de máquinas virtuais - que têm como foco algoritmos de

migração menos complexos ou mais eficientes - são tratadas separadamente.

A arquitetura proposta, baseando-se na carga de trabalho das máquinas vir-

tuais, faz a mediação entre as duas partes (funções objetivo e algoritmos de

migração).

A Figura 18 compara a arquitetura proposta às duas arquiteturas mais tra-

dicionais de um ambiente de computação na nuvem. A Figura 18a é a arqui-

tetura mais comum, em que a migração das máquinas virtuais propriamente

dita não possui nenhum controle, isto é, uma vez que a função objetivo tenha

definido quais máquinas virtuais serão migradas e para onde, o processo é ini-

ciado e as máquinas virtuais são migradas todas simultaneamente causando

congestionamento na rede do provedor de serviços e severas degradações de

desempenho nas aplicações hospedadas nas máquinas virtuais (SEKI et al.,

2012).

Por outro lado, a arquitetura apresentada na Figura 18b tem algum controle

sobre as migrações. Entretanto, esse controle geralmente é feito na camada

do monitor de máquinas virtuais e não há uma troca de informações com as

estratégias de função objetivo. Em geral, o controle implementado é para re-

duzir o congestionamento de rede, mas não considera, por exemplo, o perfil

da aplicação.

A arquitetura proposta neste trabalho, ilustrada na Figura 18c tem uma

abordagem diferente das demais. Uma vez que a função objetivo é computada

e, portanto, sabe-se quais máquinas virtuais terão de ser migradas as submis-

sões são interceptadas, que baseado nas informações cíclicas das cargas de

trabalho das máquinas virtuais fará a orquestração das migrações. Na arqui-

tetura ALMA (do inglês, Application-aware Live Migration Archtecture) pode-

se implementar uma comunicação de duas vias, isto é, sabendo-se a priori
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Figura 18: Componentes e fluxo de informação nas arquiteturas.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

quais cargas de trabalho estão mais favoráveis para serem migradas a função

objetivo poderia diminuir o escopo da computação a ser feita para decidir as

movimentações das máquinas virtuais.

OMódulo de Controle de Live Migration (MCLM) localizado entre as máqui-

nas físicas e o orquestrador das funções objetivo é o responsável por intercep-

tar as solicitações de migrações. Baseado nos dados coletados das máquinas

virtuais e nos ciclos das respectivas cargas de trabalho o MCLM, pode adiar

ou, caso seja possível, cancelar a migração de uma máquina virtual. O adi-

amento da migração pode acontecer quando a carga estiver na iminência de

entrar em um período propício para ser migrada. Os casos de cancelamento

de migração devem ser tratados de forma mais cautelosa, uma situação típica

de cancelamento ocorre quando o custo de migrar a máquina virtual incorrerá
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em uma sobrecarga na aplicação desnecessário. Por exemplo, no caso da

carga de trabalho já estar terminando ou se a migração implicar em um tempo

maior de execução.

A implementação do MCLM poderia ser feita de tal modo a aceitar paramê-

tros do provedor de serviços e do usuário da nuvem. O provedor pode limitar

o tempo máximo que uma máquina virtual pode esperar para ser migrada, o

que evitaria que cargas com ciclos muito longos ficassem esperando indefi-

nidamente pelo momento favorável à migração. Um segundo paramêtro, a

critério do usuário, é informar o tempo máximo aceitável para a execução da

aplicação. Com essa informação e sabendo-se o custo de migrar uma má-

quina virtual, podem-se criar mecanismos de definir o tempo limite máximo em

que uma máquina virtual pode ser migrada.

6.2 Algoritmos

Para que a implementação da arquitetura proposta seja viável, foram de-

senvolvidos dois algoritmos para aplicar as ideias discutidas e apresentadas

na Seção 4.3. Classificar e encontrar um padrão cíclico na carga de trabalho é

a primeira parte do desafio a ser transposto. A segunda parte, uma vez com o

tamanho do ciclo calculado, é verificar quanto tempo ainda resta até que haja

um momento favorável para a migração ou, caso a carga esteja no momento

favorável, quanto tempo ainda resta para que a migração seja executada.

Os algoritmos poderiam ser abordados como um só, entretanto, a fim de

facilitar o entendimento da estratégia, a solução foi dividida em duas partes: (1)

decomposição do tipo da carga (LM ou NLM); e (2) verificar em qual instante,

em relação ao ciclo, a carga se encontra.

Uma das características da arquitetura proposta é a coleta constante do
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tipo de carga (LM ou NLM) das máquinas virtuais que estão sob a tutela da

arquitetura. Essa informação, armazenada em ordem cronológica, será usada

como insumo para a entrada do algoritmo 1. A título de exemplo, a Figura

19 representa o vetor C, usado como entrada no algoritmo 1. Supondo que

cada posição do vetor tenha uma classificação para a carga da máquina virtual

naquele dado instante, em que o instante é a própria posição do vetor, utiliza-

se a Transformada Rápida de Fourier para identificar o tamanho do ciclo para

essa carga (linha 2 do algoritmo 1). A partir de então, as análises serão feitas

no trecho do vetorC que representa um ciclo completo. Na ilustração da Figura

19, o tamanho do ciclo é de 190 unidades de tempo.

Figura 19: Processo de Decomposição do Ciclo.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

O trecho do vetor que representa um ciclo completo da carga de trabalho

é então analisado e dividido em dois vetores menores (linhas 5 até a 13 do

algoritmo 1). Um vetor armazenará os instantes favoráveis à Live Migration

(VetorLM) e o segundo os instantes não favoráveis (VetorNLM). O conteúdo

dos vetores será o instante e não a classificação da carga.

O algoritmo 2 tem como objetivo reconhecer o momento corrente (ou pre-

sente) em relação ao ciclo. A ilustração da Figura 20 mostra um ciclo de 190
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Algoritmo 1 Decomposição do ciclo em dois vetores.
Entrada Um vetor C com os dados de classificação da carga da máquina vir-

tual durante um determinado intervalo de tempo. O vetor deve estar orde-
nado cronologicamente.

1: função Decomposicao(C)
2: TamanhoCiclo← TRF(C) ◃ Transformada Rápida de Fourier.
3: LMCont ← 1
4: NLMCont ← 1
5: para i← 1 até TamanhoCiclo faça
6: se C[i] == LM então
7: VetorLM[LMCont]← i
8: LMCont ← LMCont + 1
9: senão
10: VetorNLM[NLMCont]← i
11: NLMCont ← NLMCont + 1
12: fim se
13: fim para
14: devolve VetorNLM,VetorLM
15: fim função

unidades de tempo (calculado pela TRF). Supondo que tenha ocorrido uma

solicitação de migração no instante t=470, é necessário saber em que mo-

mento, em relação ao ciclo, o instante 470 representa. Para isso, calcula-se

o resto da divisão entre o momento corrente (Mpresente) e o tamanho do ciclo

(TamanhoCiclo), linha 2 do algoritmo 2 e que na Figura 20 é 470 e 190, respec-

tivamente. O resultado da operação é 90 (Mcorrespondente), isto é, em relação ao

ciclo, o instante 470 é análogo ao instante 90.

Algoritmo 2 Identificação do instante para executar Live Migration.
Entrada Tamanho do ciclo e o momento presente.
1: função Espera(TamanhoCiclo,Mpresente)
2: Mcorrespondente ← Mpresente % TamanhoCiclo
3: se encontre(Mcorrespondente,VetorNLM) então
4: ProximoLM ← encontreMaior(Mcorrespondente,VetorLM)
5: TempoRestante← ProximoLM − Mcorrespondente

6: senão
7: TempoRestante← 0
8: fim se
9: devolve TempoRestante
10: fim função
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Figura 20: Identificação do momento correspondente ao ciclo.
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Fonte: Próprio Autor (2105).

O passo seguinte é descobrir se o instante atual é propício ou não para

a execução da migração. Agora que já se sabe que o instante corrente re-

presenta o instante 90 para o ciclo, busca-se o instante dentro dos vetores

gerados pelo algoritmo 1. Caso o instante 90 esteja inserido em algum inter-

valo do VetorNLM (linha 3 do algoritmo 2), isso indicará que se trata de um

instante não propício para a migração e, para saber o tempo restante, basta

procurar no VetorLM o próximo instante maior que 90 e verificar a diferença

(linhas 4 e 5 do algoritmo 2). No caso do instante 90 estar em algum intervalo

compreendido no vetor VetorLM, isso indicará que o momento atual é propício

para a migração.

Esses dois algoritmos fazem parte do módulo de controle de migração da

arquitetura ALMA e que será avaliado em um próximo Capítulo deste traba-

lho. Entretanto, é importante salientar que existem algumas oportunidades de

otimização, como uso de algoritmos de busca eficientes (por exemplo: busca

binária de complexidade O(log n)), uso de estruturas de dados mais eficientes,

entre outros.

Um dos principais problemas identificados na abordagem apresentada é

uma forma de calcular o comportamento médio do ciclo. A TRF retorna o ta-
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manho do ciclo, porém é necessário escolher um período com o tamanho do

ciclo (a partir do instante t=1) para usar como referência. Apesar do compor-

tamento cíclico, podem acontecer oscilações, mesmo que pequenas, dentro

do ciclo. Nos experimentos verificou-se que uma boa escolha é evitar os pri-

meiros ciclos, pois estes ainda podem estar em uma fase de inicialização e,

por consequência, sofrer com problemas do tipo cold cache (PATTERSON;

GIBSON; SATYANARAYANAN, 1993). A precisão do algoritmo melhorou em

média 8%(±2) quando a escolha pelo ciclo de referência da carga utilizado foi

outra, que não os dois primeiros ciclos.
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7 RESULTADOS E EXPERIMENTOS COM
ARQUITETURA ALMA

O objetivo principal da avaliação exposta neste Capítulo é verificar a pre-

cisão com que a arquitetura identifica os momentos propícios de uma dada

carga de trabalho e submetê-la à migração e medir a redução da sobrecarga

na infra-estrutura ao utilizar a estratégia proposta. Serão avaliadas as métricas

referentes ao impacto na infra-estrutura, conforme apresentado no capítulo 3

e também será avaliada a quantidade de dados trafegados no processo da

migração. Com isso, as três métricas avaliadas serão:

• Tempo Total de Migração: é o intervalo de tempo entre o início do pro-

cesso de Live Migration até o reinício da execução da execução da má-

quina virtual no hospedeiro destino;

• Downtime: intervalo de tempo durante o qual a máquina virtual não está

disponível para o usuário;

• Dados Trafegados: quantidade de dados trafegados na rede entre as

duas máquinas envolvidas na migração (origem e destino).

Inicialmente será apresentada a metodologia de avaliação, com a topolo-

gia e configuração das máquinas. Em seguida, serão apresentados os resul-

tados obtidos com a execução de benchmarks, em que foram criados ciclos

artificialmente. Na segunda bateria de testes, foram utilizadas aplicações, va-

riando entre aplicações científicas, aplicações comerciais e aplicações típicas
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de ambientes de nuvem. Por fim, será feita uma análise de escalabilidade da

arquitetura, cujo objetivo é averiguar o comportamento em casos de grandes

quantidades de máquinas virtuais.

7.1 Método de Avaliação

Para a avaliação da estratégia proposta, optou-se por implementar a ar-

quitetura em um ambiente real de nuvem privada. As métricas de avaliação

da arquitetura não são encontradas em simuladores de computação na nu-

vem tradicionais como o CloudSim (CALHEIROS et al., 2011) ou iCanCloud

(NUñEZ et al., 2012). Em geral, esses simuladores são voltados para a imple-

mentação de escalonadores de máquinas virtuais. Além disso, os resultados

de simuladores são aproximações, podendo, em alguns casos, não corres-

ponder com à realidade. Essa configuração de ambiente de testes, também é

usada em trabalhos similares (VERMA et al., 2011).

Figura 21: Configuração da Nuvem Privada.
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Fonte: Próprio Autor (2015).
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A nuvem privada usada na implementação é composta por cinco servido-

res físicos, atuando como hospedeiros para as máquinas virtuais e um servidor

físico atuando como servidor NAS (do inglês, Network Attached Storage) tam-

bém onde a implementação da arquitetura foi feita. As máquinas físicas foram

instaladas com o openSUSE 12.2 e com o Xen 4.1.6 (kernel 3.4.63-2.44-xen)

atuando como monitor de máquinas virtuais e as máquinas virtuais foram ins-

taladas com o CentOS 6.5 (kernel 2.6.32-431.3.1.el6). Todos os componentes

são conectados por um switch gerenciável de 24 portas, com segmentação

para a rede de dados, administração e migração. Ao todo foram instaladas

dez máquinas virtuais e distribuídas de forma homogênea entre as máquinas

físicas. A Figura 21 apresenta a visão geral da configuração da nuvem privada

usada como ambiente de teste neste trabalho. A configuração do hardware

das máquinas físicas é detalhada na Tabela 7 e as máquinas virtuais, insta-

ladas em três configurações diferentes, são descritas na Tabela 8. O core da

arquitetura foi implementado em Perl, isto é, o classificador e a análise cíclica

baseada nos algoritmos apresentados na seção 6.2. Entretanto, a Transfor-

mada Rápida de Fourier foi implementada em C1.

Tabela 7: Configuração das Máquinas Físicas do ambiente de teste.

Máquina Física
(hostname) # CPU - Modelo Memória Fisica

(GB)
Host_A 4 × 2,66GHz - Intel 2 Quad 4
Host_B 8 × 2,8GHz - Intel i7 8
Host_C 4 × 2,3GHz - AMD Phenon 8
Host_D 4 × 2,3GHz - AMD Phenon 4
Host_E 8 × 1,6GHz - Intel i7 16

1Disponível em: <http://www.fftw.org/>

http://www.fftw.org/
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Figura 22: Nuvem Privada após consolidação em duas máquinas físicas.

Host_A Host_B Host_C Host_D Host_E

 Servidor NAS

Vlan NFS
Vlan Migração
Vlan Dados

vm01_B

vm02_B

vm03_B
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vm02_A

vm03_A

vm01_D

vm02_D

vm01_C

vm02_C

Fonte: Próprio Autor (2015).

Os experimentos conduzidos levaram em conta apenas a consolidação de

servidores, isto é, durante a execução da carga de trabalho, as máquinas virtu-

ais eram consolidadas em dois servidores físicos, conforme Figura 22. Os mo-

mentos de consolidação foram escolhidos aleatoriamente. Entretanto, como

poderá ser observado nas próximas seções, evitaram-se instantes muito pró-

ximos um do outro e, como o tempo de execução das cargas de trabalho são

diferentes, tiveram preferência momentos em que todas as cargas estavam ati-

vas simultaneamente. O objetivo dessa decisão é aproximar os experimentos

o máximo possível da realidade um ambiente de nuvem de produção.

Tabela 8: Configuração das Máquinas Virtuais do ambiente de teste.

Configuração VCPUS Memória
(MB)

Máquina Virtual
(hostname)

Pequena 1 768 vm02_A vm03_A
vm01_B vm02_B

Média 2 1024 vm01_A vm01_C
vm01_D vm02_D

Grande 2 2048 vm03_B vm02_C
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Para coletar o tempo total de migração, foi aumentado o nível de detalha-

mento dos arquivos de registro do Xen. Com esse detalhamento, foi possível

verificar exatamente quando a migração foi iniciada e quando foi considerada

finalizada pelo monitor de máquinas virtuais. Uma amostra da informação ar-

mazenada nesse arquivo é apresentada na Figura 23. A primeira linha mostra

o instante em que a solicitação chega ao Xen e a última linha é o instante

em que a máquina virtual é totalmente liberada do hospedeiro de origem para

iniciar a execução no hospedeiro de destino. No exemplo, o tempo total de

migração foi de onze segundos.

Figura 23: Exemplo do registro feito pelo Xen durante o processo de migração.
Início da Live Migration

Fim da Live Migration

Fonte: Próprio Autor (2015).

O tempo de downtime foi mensurado usando-se o protcolo ICMP (do in-

glês, Internet Control Message Protocol). Quando a solicitação de Live Mi-

gration era executada, um script enviava um pacote ICMP para a máquina

virtual e o período em que os pacotes não tiveram uma resposta foi contabili-

zado como tempo de downtime da máquina virtual. A Figura 24 apresenta um

exemplo de saída que o script implementado gera ao identificar um intervalo

de tempo sem resposta da máquina virtual. O intervalo é contabilizado a partir

do último pacote recebido até o primeiro pacote, após o intervalo, recebido.

No caso ilustrado pela Figura 24, o tempo contabilizado de downtime será de

onze segundos.
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Figura 24: Saída do script de coleta do período de downtime.

Período de Downtime

Fonte: Próprio Autor (2015).

Por fim, a quantidade de dados trafegados na rede de migração foi con-

tabilizada coletando-se os dados diretamente do switch via SNMP (do inglês,

Simple Network Management Protocol). O switch usado nos experimentos

provê uma série de estatísticas a respeito da utilização das portas e a quanti-

dade de pacotes enviadas e recebidas. Todas as vezes que a coleta era feita,

os contadores eram zerados para que em uma coleta subsequente os dados

coletados fossem condizentes somente com uma migração em particular. Um

exemplo da saída gerada pelos scripts usados para esse fim é apresentado na

Figura 25.

Figura 25: Saída do script para coleta de dados trafegados.

Pacotes Recebidos 

Pacotes Enviados 

Fonte: Próprio Autor (2015).
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7.2 Experimentos com Benchmarks

Os experimentos conduzidos nesta seção são aplicações de benchmarks

com comportamento conhecido a priori, como o SPEC, BT, IOZone e Sleep

(maiores detalhes vide Tabela 16). As aplicações usadas como benchmarks

foram executadas gerando ciclos artificiais, primeiramente em três máquinas

virtuais e, em seguida, em quatro máquinas virtuais. Apesar das outras máqui-

nas virtuais estarem ociosas, elas também foram migradas (conforme Figura

22) para gerar ruído na rede. O primeiro experimento visa observar a precisão

com que a arquitetura proposta identificou os ciclos e migrou em momentos

favoráveis. Para esse objetivo, foi elaborado um diagrama de migração, que

é um gráfico que ilustra o comportamento da carga no decorrer do tempo, os

instantes que foram submetidas solicitações de consolidação e quando a mi-

gração foi executada pela arquitetura.

A Figura 26 apresenta o diagrama de migração elaborado com o propó-

sito de demonstrar a precisão da arquitetura para o experimento em que três

máquinas virtuais (30% da nuvem privada) estavam com carga. A linha azul

do diagrama é o comportamento da carga no decorrer do tempo, os vales são

os períodos de tempo que não são favoráveis à migração (NLM) e os picos os

períodos favoráveis (LM). É importante observar que a carga é executada si-

multaneamente nas três máquinas virtuais. As linhas tracejadas em vermelho

indicam os instantes em que a consolidação foi submetida. Quando a carga

chega no instante t, indicado pela linha tracejada em vermelho, as máquinas

virtuais eram consolidadas e a carga de trabalho executada nos hosts físicos

até o fim, sem interrupção. Para que fosse possível comparar com a arquite-

tura proposta, na primeira bateria de testes as máquinas virtuais foram efetiva-

mente migradas nesses instantes (cinco vezes para cada instante, totalizando

50 experimentos). Em uma segunda bateria, a arquitetura foi habilitada e fez a
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interceptação das solicitações, feitas no mesmo instante que a primeira bateria

de consolidação, também repetindo-se cinco vezes, totalizando 50 experimen-

tos. Os instantes em que a migração foi submetida pela arquitetura, referentes

aos testes da segunda bateria, estão representados por uma linha contínua em

cor preta.

Figura 26: Diagrama de migração com três máquinas virtuais executando ben-
chmarks.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000
Tempo (seg)

LM

NLM
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NLM

vm03_A

vm02_C

vm01_D

Fonte: Próprio Autor (2015).

O ideal para a arquitetura é que asmigrações ocorram sempre nosmomen-

tos em que a carga da máquina virtual (linha azul) esteja em período de pico

(LM). Neste experimento, pode-se observar que a arquitetura conseguiu atingir

o principal objetivo de migrar a carga nos momentos mais favoráveis. Como

resultado da precisão apresentada pela arquitetura, as métricas de sobrecarga

na infraestrutura foram reduzidas, conforme Figura 27. Os resultados mais ex-

pressivos foram observados na redução do tempo de migração, chegando até

61% na mv02_C. Apesar de terem ocorrido reduções no tempo absoluto de

downtime, não há evidências de que houve redução no tempo. Os desvios pa-

drões na comparação dos experimentos estão sobrepostos, como observado

na Figura 27a. Adicionalmente, o p-value (WILCOXON, 1945) calculado com

confiabilidade de 95% para a vm03_A e VM01_D são de 0,56 e 1, respectiva-

mente. A vm02_C, com p-value de 0,02 foi a única máquina virtual em que há

evidências de que o downtime com a arquitetura ALMA teve piora. A redução

da quantidade de dados trafegados na rede foi bastante consistente: em torno

de 42%, que representa 5 GigaBytes a menos trafegando na rede (Tabela 9).
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Figura 27: Métricas das três máquinas virtuais executando Benchmark.

(a) Downtime das Máquinas Virtuais.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

O experimento seguinte consiste em usar quatro máquinas virtuais (40%

da nuvem) com carga de trabalho. O diagrama demigração da Figura 28 repre-

senta a carga de trabalho das máquinas virtuais com os respectivos instantes

em que a consolidação foi executada e os instantes que a arquitetura proposta

efetivamente executou a migração da máquina virtual. Novamente, a arquite-

tura obteve desempenho satisfatório, executando as migrações nos períodos

de pico (LM). As migrações solicitadas nos períodos de vale foram adiadas

para os períodos mais propícios para a migração. Para o tempo de downtime,

não há evidências de que a arquitetura ALMA melhorou ou não esta métrica.

O p-value com grau de confiança de 95% calculado para a vm03_A, vm02_C,

vm02_A e vm01_C foram, respectivamente, 0,95, 0,28, 0,43 e 0,73. Entre-

tanto, a redução do tempo de migração chegou a 74% (mv02_A) e a redução

nos dados trafegados foi de 21% (Tabela 10).
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Tabela 9: Resultados comparativos no experimento com três máquinas virtuais
executando Benchmark.

Métrica Máquina
Virtual

Consolidação
Tradicional ALMA Redução

(%)

Downtime
(seg)

vm03_A 16,00 14,50 9,38
vm01_D 23,40 22,90 2,14
vm02_C 23,50 16,40 30,21

Tempo de
Migração
(seg)

vm03_A 29,50 14,00 52,54
vm01_D 31,70 15,30 51,74
vm02_C 98,90 37,70 61,88

Dados
Trafegados

(MB)
12072,60 6969,90 42,27

Figura 28: Diagrama de migração com quatro máquinas virtuais executando
benchmarks.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Tabela 10: Resultados comparativos no experimento com quatro máquinas
virtuais executando Benchmark.

Métrica Máquina
Virtual

Consolidação
Tradicional ALMA Redução

(%)

Downtime
(seg)

vm03_A 20,06 20,44 -1,87
vm02_C 18,63 17,75 4,70
vm02_A 20,75 23,69 -14,16
vm01_C 19,25 18,94 1,62

Tempo de
Migração
(seg)

vm03_A 28,81 12,00 58,35
vm02_C 87,56 42,31 51,68
vm02_A 43,81 11,13 74,61
vm01_C 54,31 26,81 50,63

Dados
Trafegados

(MB)
11557,50 9159,60 21,56
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Figura 29: Métricas das quatro máquinas virtuais executando Benchmark.

(a) Downtime das Máquinas Virtuais.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Em ambos os experimentos, o tempo de downtime foi a métrica que não

se pode afirmar que houve melhora ou piora, devido ao desvio padrão nas

comparações apresentadas nos gráficos estarem sobrepostos e o p-value cal-

culado. O downtime não é beneficiado na arquitetura porque a infraestrutura

de rede criada pelo monitor de máquinas virtuais não é parte do algoritmo de

Live Migration, diferentemente, ela é um processo independente da migração

que ocorrerá quando a máquina virtual já estiver em execução no hospedeiro

de destino. Uma vez que a máquina virtual tenha sido migrada, é necessário

que o hospedeiro de destino atualize as tabelas de roteamento e, para isso,

é enviado um pacote ICMP para atualizar as tabelas ARP (do inglês, Address

Resolution Protocol) dos gateways da rede, indicando que o endereço IP da

máquina virtual migrada está agora residente no hospedeiro de destino. Além

disso, o downtime é bastante sensível ao algoritmo de controle de congestio-
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namento do protocolo TCP. Os resultados obtidos nesses experimento corro-

boram o que foi observado por Kikuchi e Matsumoto (2012): quando um pacote

não chega ao destino, o remetente fará uma nova tentativa de transmissão do

pacote quando o tempo de retransmissão (ou RTO da sigla em inglês - Re-

transmission Time Out) esgotar. O tempo de retransmissão é calculado em

função do tempo de round-trip dos pacotes transmitidos entre as máquinas e

começa com um tempo inicial de três segundos. A cada vez que ocorre uma

retransmissão o RTO é dobrado, aumentando o tempo de Downtime.

7.3 Experimentos com Aplicações

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos ao utilizar aplica-

ções como carga de trabalho para as máquinas virtuais. As aplicações uti-

lizadas, descritas na Tabela 11, foram escolhidas com o objetivo de simular

cargas científicas (BRAMS e OpenModeller) e também aplicações comerciais

(TPC-H) e aplicações de uso rotineiro em nuvens (MapReduce).

Tabela 11: Aplicações utilizadas para gerar a carga de trabalho nas máquinas
virtuais.

Aplicação Descrição Máquinas
Virtuais

TeraSort
(MapReduce)

(DEAN; GHEMAWAT, 2008)

Algoritmo padrão de ordenação que utiliza uma lista ordenada de N-1
exemplares de chaves que definem um intervalo para cada Reduce.

vm01_B
vm02_A
vm01_C

BRAMS
(FREITAS et al., 2009) Modelo do sistema atmosférico brasileiro, usado na previsão de tempo. vm02_C

TPC-H2

(KANDASWAMY; KNIGHTEN, 2000)
Simula um sistema de suporte à decisão (BI). É composto de 22
queries que acessam um grande volume de dados. vm01_D

OpenModeller
(MUñOZ et al., 2011)

É uma aplicação científica utilizada na Biologia. Faz a modelagem de
distribuição de espécies baseado em pré-requisitos ecológicos. vm03_A

Na Figura 30 é apresentada a carga de trabalho das aplicações. Uma ca-

racterística das aplicações foi a ausência de grandes períodos favoráveis a

migração. Entretanto, mesmo em situações como essa a arquitetura proposta

pode identificar e postergar a submissão de migração para os períodos favo-
2Esta aplicação foi usada somente no experimento com três máquinas virtuais.
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ráveis com sucesso. Nas métricas, apresentadas na Figura 31, foi possível

obter reduções no tempo de migração de até 63% na máquina vm01_D e re-

dução de 20% na quantidade de dados trafegados. O tempo de downtime teve

o mesmo comportamento dos experimentos com benchmarks, sem alterações

estatísticas relevantes para ser possível afirmar a ocorrência de melhora ou

piora nesta métrica. Os p-values calculados para o downtime com confiabi-

alidade de 95% foram de 0,95, 0,28, 0,43 e 0,73 para as máquinas virtuais

vm03_A, vm02_C, vm02_A e vm01_C, respectivamente.

Figura 30: Diagrama de migração com três máquinas virtuais executando apli-
cações.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

Tabela 12: Resultados comparativos no experimento com três máquinas virtu-
ais executando Aplicações.

Métrica Máquina
Virtual

Consolidação
Tradicional ALMA Redução

(%)

Downtime
(seg)

vm03_A 19,10 16,80 12,04
vm01_D 19,00 20,30 -6,84
vm02_C 20,10 22,50 -11,94

Tempo de
Migração
(seg)

vm03_A 28,70 10,60 63,07
vm01_D 27,30 9,90 63,74
vm02_C 43,20 36,30 15,97

Dados
Trafegados

(MB)
11557,50 9159,60 20,75

O experimento seguinte consiste na execução dos teste com cinco máqui-

nas virtuais. O clusterHadoop é composto por três máquinas virtuais (vm01_B,

vm02_A e vm01_C). Entretanto, a máquina vm01_B não é migrada para ne-

nhum hospedeiro, pois já está em um dos hospedeiros usados para consolida-
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Figura 31: Métricas das três máquinas virtuais executando aplicações.

(a) Downtime das Máquinas Virtuais.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

ção (Host_B, conforme Figura 22). Assim, as métricas dessa máquina virtual

e os instantes de migração foram suprimidos dos resultados deste trabalho.

No diagrama de migração apresentado na Figura 32, observa-se um com-

portamento bastante peculiar das aplicações. Algumas cargas possuem lon-

gos períodos favoráveis para a migração, como a vm01_C, longos períodos

não favoráveis, como a vm03_A, e cargas com ciclos um pouco mais com-

plexos, como apresentado pela máquina virtual vm01_D. Mesmo com cargas

possuindo ciclos diferenciados, a arquitetura obteve resultados adequados, fa-

zendo a migração nos períodos mais propícios.

A redução no tempo demigração das máquinas virtuais e na quantidade de

dados trafegados para este experimento foi bastante expressiva quando com-

parado aos experimentos anteriores. Isso se deve principalmente por conta do
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Figura 32: Diagrama de migração com quatro máquinas virtuais executando
aplicações.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

cluster Hadoop que movimenta uma grande quantidade de dados localmente

e pela rede, devido à comunicação inerente dos nós que o compõe. Essa apli-

cação, particularmente, se beneficiou bastante da arquitetura, como pode ser

observado no gráfico da Figura 33b, em que as máquinas virtuais que obtive-

ram maior redução no tempo de migração foram a vm01_C e a vm02_A.

Figura 33: Métricas das quatro máquinas virtuais executando aplicações.

(a) Downtime das Máquinas Virtuais.
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Fonte: Próprio Autor (2015).
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Os experimentos com aplicações foram particularmente satisfatórios, pois

além de representarem um desafio para a análise cíclica em si, também são

desafiadores para as estratégias de classificação, pois o comportamento das

aplicações não é conhecido a priori e é sensível aos parâmetros recebidos

como entrada, como arquivos ou queries. Entretanto, mesmo com a adversi-

dade imposta pelas aplicações, a arquitetura classificou as cargas de trabalho

corretamente e os momentos escolhidos para executar as migrações foram

precisos. Os resultados foram reduções significativas no tempo de migração

e na quantidade de dados trafegados na rede. No tempo de downtime o com-

portamento repetiu-se, não havendo evidências de que há melhora ou piora

nesta métrica ao utilizar a arquitetura ALMA. Os valores de p-value com grau

de confiança de 95% calculados para a vm03_A, vm01_D, vm01_C e vm02_A,

respectivamente, são 0,77, 0,54, 0,53 e 0,06.

Tabela 13: Resultados comparativos no experimento com quatro máquinas
virtuais executando Aplicações.

Métrica Máquina
Virtual

Consolidação
Tradicional ALMA Redução

(%)

Downtime
(seg)

vm03_A 21,80 23,00 -5,50
vm01_D 22,60 20,73 8,26
vm01_C 19,07 22,33 -17,13
vm02_A 12,67 17,20 -35,79

Tempo de
Migração
(seg)

vm03_A 31,27 12,73 59,28
vm01_D 12,93 10,60 18,04
vm01_C 39,20 18,67 52,38
vm02_A 38,20 12,40 67,54

Dados
Trafegados

(MB)
14566,47 5504,98 62,21

Quando as aplicações foram executadas sob a arquitetura ALMA,

observou-se uma redução na quantidade de páginas alteradas (Dirty Pages)

por iteração de cópia3, conforme apresentado na Figura 34 e na Tabela 14. Ao

submeter a migração em períodos em que não ocorrem muitas alterações em
3Vide estágio 2, Pré-Cópia Iterativa do algoritmo Pré-Cópia apresentado na seção 3.1
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páginas de memória, a quantidade de iterações que devem ser executadas

para copiar a máquina virtual e a quantidade de páginas copiadas em cada

uma das iterações são reduzidas. A taxa de Dirty Pages por iteração sofreu

uma redução média de 34% com o uso da arquitetura ALMA, em alguns casos

chegando a até 70% como verificado na Figura 34b. O caso da máquina virtual

vm03_A é bem expressivo, pois os períodos não favoráveis para a migração

são predominantes em sua carga de trabalho.

Com a arquitetura ALMA, foi possível reduzir, emmédia, 51% a quantidade

de iterações de cópia que são necessárias para realizar a Live Migration das

máquinas virtuais. Quando uma máquina virtual é migrada em um momento

em que muitas páginas estão sendo atualizadas, foram necessárias diversas

iterações de cópia e, em alguns casos, chegou-se a 30 iterações. Além disso,

a baixa quantidade de iterações de cópia é o principal motivo da redução do

tempo de migração observado nos experimentos.

Tabela 14: Taxa de Dirty Pages por Iteração.

Máquina
Virtual

Dirty Pages/Iteração
Consolidação Tradicional

Dirty Pages/Iteração
Consolidação ALMA

Redução
(%)

vm02_A 1600,48 1287,52 19,55
vm03_A 4210,72 1229,27 70,81
vm01_D 1785,51 1341,08 24,89
vm01_C 1434,93 1125,30 21,58

7.4 Análise de Escalabilidade

O fator de escalabilidade é de grande importância quando se trata de ambi-

entes de computação na nuvem. Uma das principais características de ambi-

entes de computação na nuvem é a elasticidade dos recursos que são provisi-

onados de acordo com a demanda do usuário (ARMBRUST et al., 2009). Um

usuário pode adicionar ou remover máquinas virtuais com grande facilidade
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Figura 34: Taxa de Dirty Pages por Iteração.
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(b) Taxa na vm03_A.
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(c) Taxa na vm01_D.
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(d) Taxa na vm01_C.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

de acordo com a demanda e isso torna o ambiente especialmente sensível a

soluções com baixa capacidade de escalabilidade.

Nesta seção, será apresentada uma análise de escalabilidade na arquite-

tura ALMA. Apesar dos experimentos das seções 7.2 e 7.3 terem sido condu-

zidos em um ambiente real, os experimentos dessa seção foram executados a

partir de simulação da arquitetura. Para isso, foram gerados traces das cargas

de trabalho das aplicações usadas na seção 7.3 e submetidas ao crivo do Mó-

dulo de Controle de Live Migration (MCLM) da arquitetura ALMA. O objetivo é

mensurar a sobrecarga de processamento causado pelo (MCLM), responsável

por classificar e decidir o melhor momento para realizar a migração.

O baseline é o tempo de compilação do Kernel do Linux sem nenhum pro-

cesso em execução. Em seguida, foram submetidos os traces e o tempo adici-
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onal de compilação foi contabilizado como a sobrecarga causada pelo MCLM.

Conforme a Figura 35, para cada máquina virtual um processo é criado den-

tro do MCLM, responsável por classificar, calcular o tamanho do ciclo e fazer

a análise cíclica para definir os momentos propícios de migração para aquela

máquina virtual. A simulação iniciou com cinco máquinas virtuais, aumentando

gradativamente até mil máquinas virtuais (Tabela 15).

Figura 35: Estrutura dos processos dentro do MCLM.

MCLM

Proc 1 Proc 2 Proc 3 Proc N

. . .

Classificador 
Bayesiano TRF

Análise do
Cíclica 

MV 1 MV 2 MV 3 MV N

Fonte: Próprio Autor (2015).

O gráfico da Figura 36 apresenta o resultado obtido com a simulação. Para

cada quantidade de máquina virtual, o experimento foi repetido dez vezes. A

partir dos resultados obtidos, verificou-se a tendência da sobrecarga (linha em

vermelho) e, apesar da ligeira curvatura apresentada da linha, a sobrecarga do

MCLM tem um comportamento bem próximo do linear, aumentando de forma

proporcional a medida que novas máquinas virtuais são adicionadas. Em mé-

dia, para cada cinco máquinas virtuais, há uma sobrecarga de 0,21%. Na

configuração utilizada e, de acordo com os resultados obtidos, a saturação do

MCLM seria atingida com algo em torno de 1800 máquinas virtuais.
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Figura 36: Sobrecarga do MCLM com até mil máquinas virtuais.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

É importante ressaltar que o MCLM pode ser distribuído em diversas má-

quinas pelo ambiente, segmentado por usuário ou por um conjunto de máqui-

nas físicas. Mesmo com os resultados satisfatórios da escalabilidade, a seg-

mentação das máquinas gerenciadas pelo MCLM aumentaria ainda a mais a

capacidade de escalar da arquitetura proposta.

Tabela 15: Resultados obtidos no experimento de escalabilidate.

# Máquinas Virtuais Sobrecarga
(%) # Máquinas Virtuais Sobrecarga

(%)
5 0,31 40 1,70
10 0,43 45 2,30
15 0,94 50 2,27
20 0,67 100 5,28
25 1,30 250 10,54
30 1,24 500 12,49
35 1,68 1000 26,95
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7.4.1 Sobrecarga nas Máquinas Virtuais

Um aspecto importante a ser tratado é a sobrecarga da coleta dos índices

de carga nas máquinas virtuais. Na implementação realizada neste trabalho,

os índices foram coletados via SNMPv2, recomenda-se que para obter maior

segurança seja utilizado a versão 3 do SNMP. Cada requisição de SNMP ge-

rava a execução de um script em Shell que retorna os índices de carga apre-

sentados na seção 4.1.1 (Tabelas 1 e 2).

Figura 37: Sobrecarga nas Máquinas Virtuais.
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(b) Dois processadores.
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Fonte: Próprio Autor (2015).

O processo de avaliação da sobrecarga conduzido nas máquinas virtuais

também foi baseado na compilação do Kernel do Linux. As variações foram

feitas na configuração das máquinas virtuais (processador e memória). O ob-

jetivo é mensurar a sobrecarga causada pela coleta das métricas de acordo

com a quantidade de recursos disponível na máquina virtual.

Foram configuradas máquinas virtuais com um processador e com dois

processadores. A memória inicial de 256 MegaBytes foi aumentada gradati-

vamente até 1080 MegaBytes. Os resultados apresentados na Figura 37 indi-

cam uma sobrecarga desprezível, em torno de 0,75% e 0,5% para maquinas

virtuais com um e dois processadores, respectivamente.
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8 MIGRAÇÃO INDIVIDUAL DE MÁQUINAS
VIRTUAIS

A arquitetura ALMA apresenta uma solução para orquestração de migra-

ção de máquinas virtuais em ambientes de computação na nuvem. Nesse tipo

de ambiente, diversas máquinas podem estar sendo migradas em um dado

momento, em decorrência de estratégias de consolidação ou balanceamento

de carga. Entretanto, neste capítulo, o enfoque é na migração de uma única

máquina virtual. É discutida uma métrica que avalia o impacto da migração

em uma aplicação dada a ocorrência de uma migração durante a execução

que pode ser usada para adiar a migração de máquinas virtuais, cuja carga de

trabalho não apresenta um comportamento cíclico, ou para evitar penalidades

contratuais por ferir acordos de níveis de serviço.

Além disso, neste capítulo é apresentado um algoritmo cujo desempenho

não é dependente da utilização de memória. A idéia principal deste algoritmo

é migrar o ambiente de execução da máquina virtual, que seria um meio termo

entre a migração da uma máquina inteira e a migração de um único processo.

Esta estratégia permite que a migração tenha um comportamento determinís-

tico e, dessa forma, o algoritmo pode ser usado para migrações de máquinas

virtuais cujas cargas de trabalho não possuam um padrão cíclico.
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8.1 Custo da Live Migration

Como apresentado no capítulo 5, a migração de uma máquina virtual é um

processo que causará uma sobrecarga na aplicação. Durante o processo de

migração, a aplicação será parada por um intervalo de tempo que irá variar de

acordo com diversos fatores, tais como vazão de rede, poder computacional

dasmáquinas físicas envolvidas, taxa de atualização damemória, entre outros.

Estamétrica tem como objetivo identificar o custo dasmigrações subsequentes

de uma máquina virtual. De acordo com ela, pode-se inferir se a migração em

um dado instante trará ou não benefícios para a aplicação em execução na

máquina virtual.

8.1.1 Formalização

Como descrito anteriormente, o custo da LiveMigration é a soma de fatores

como a sobrecarga da migração propriamente dita, isto é, a movimentação

da máquina virtual entre as máquinas físicas e o desempenho da aplicação

nas máquinas envolvidas. Portanto, pode-se definir o custo de migrar uma

máquina virtual entre o host A e o host B (CA→B) como:

CA→B = Cmig + DaplB (8.1)

Onde:

Cmig: Sobrecarga intrínseca da movimentação da máquina virtual;

DaplB: Desempenho da aplicação no hospedeiro destino.

É importante salientar que para realizar o cálculo do custo da migração so-

bre a aplicação é necessário que, aomenos uma vez, ela tenha sido executada

em ambos os hospedeiros (de origem e destino) e que tenha ocorrido, também,

ao menos uma vez, uma migração entre esses mesmos hospedeiros. Apesar
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de um ambiente de computação na nuvem ser constituído de centenas de má-

quinas físicas, é comum que asmáquinas virtuais sejammigradas sempre para

os mesmos hospedeiros (BIRKE et al., 2013). Isso se deve principalmente a

restrições comerciais impostos pelos usuários, como não compartilhar os mes-

mos recursos com concorrentes em potencial, ou restrições técnicas como a

impossibilidade de migrar uma máquina virtual para outro data center. Além

disso, o objetivo deste trabalho é modelar o custo de tal forma que seja pos-

sível estimar o custo para a aplicação de migrar a máquina virtual em futuras

solicitações de Live Migration. Com essas informações é possível estimar Cmig

da seguinte forma:

Cmig = [(TmA→B − tA) + tT B] − TB (8.2)

Onde:

TmA→B: tempo médio de execução da aplicação na ocorrência de uma migração

entre o hospedeiro A e o hospedeiro B;

tA: tempo que a aplicação ficou em execução no hospedeiro A;

tT B: tempo que a aplicação ficou em execução no hospedeiro A, mas transfor-

mado para o tempo de execução do hospedeiro B;

TB: tempo médio da execução da aplicação no hospedeiro B, sem a ocorrência

de migração.

O termo tT B da equação 8.2 é uma normalização entre as máquinas físicas

envolvidas no processo de Live Migration. Uma vez que o tempo de proces-

samento de um mesmo trecho de código é diferente nos dois hospedeiros, a

idéia desse termo é aferir qual seria a situação da aplicação no hospedeiro de

destino, caso a aplicação estivesse sendo executada naquela máquina física.

A segunda parte da equação 8.1, o termo DaplB, refere-se ao tempo que

ainda resta de processamento da aplicação, mas na máquina de destino. O

cálculo deste termo também considera a normalização mencionada anterior-
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mente e é calculada conforme a seguir:

DaplB = TB − tT B (8.3)

Onde:

TB: tempo médio da execução da aplicação no hospedeiro B, sem a ocorrência

de migração;

tT B: tempo que a aplicação ficou em execução no hospedeiro A, mas transfor-

mado para o tempo de execução do hospedeiro B.

Dessa forma, substituindo os termos da equação 8.1 pelas equações 8.2

e 8.3, já fazendo as simplificações necessárias, temos que:

CA→B = TmA→B − tA (8.4)

8.1.2 Experimento

Para avaliar o modelo apresentado para calcular o custo da Live Migration

foram utilizados três benchmarks que fazem uso intensivo de um determinado

recurso computacional, conforme apresentado na Tabela 16. Os benchmarks

foram executados em uma sequência diferente para cada uma das quatro má-

quinas virtuais configuradas (Tabela 17).

Tabela 16: Benchmarks utilizados para simular carga nas máquinas virtuais.

Benchmark Comportamento
SPEC

(SAIR; CHARNEY, 2000) CPU

BT (NPB)
(BAILEY et al., 1991) MEM

IOZONE
(TARASOV et al., 2011) IO

sleep1 OCI (ocioso)

O experimento consiste em submeter as máquinas virtuais ao processo
1Disponível em: <http://man7.org/linux/man-pages/man3/sleep.3.html>

http://man7.org/linux/man-pages/man3/sleep.3.html
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de migração em momentos aleatórios durante a execução dos benchmarks e

medir o tempo de execução. Em seguida, foram feitas estimativas do tempo

de execução utilizando o modelo apresentado anteriormente. Os resultados

são apresentados na Figura 38.

Tabela 17: Configuração das máquinas virtuais e sequência de benchmarks
executados.

Máquina Virtual Configuração
(vcpu / memória)

Sequência de
Execução

VM01 2 vcpu / 1048 MB MEM-OCI-CPU-MEM-OCI-CPU
VM02 1 vcpu / 512 MB MEM-CPU-CPU-MEM-CPU-CPU-MEM-CPU-CPU-MEM-CPU-CPU
VM03 2 vcpu / 2048 MB MEM-OCI-CPU-MEM-OCI-CPU-MEM-OCI-CPU-MEM-OCI-CPU
VM04 1 vcpu / 512 MB IO-CPU-CPU-IO-CPU-CPU-IO-CPU-CPU

Figura 38: Comparação entre execução real e estimativas.

(a) Estimativa de execução na má-
quina virtual VM01.
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(b) Estimativa de execução na má-
quina virtual VM02.

0 3000 6000 9000 12000 15000
0

3000

6000

9000

12000

15000

Instantes de Migração (seg)

T
em

po
 d

e 
E

xe
cu

çã
o 

(s
eg

)

Execução Real
Estimativa

(c) Estimativa de execução na má-
quina virtual VM03.
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(d) Estimativa de execução na má-
quina virtual VM04.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Instantes de Migração (seg)

T
em

po
 d

e 
E

xe
cu

çã
o 

(s
eg

)

Execução Real
Estimativa

Fonte: Próprio Autor (2015).

O erro médio da estimativa foi em torno 3%(±1). A carga que apresentou

maior erro médio foi da VM04, apresentada na Figura 38d, com erro médio de

4%(±3). A natureza não determinística de operações de E/S reduzem a preci-
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são do modelo proposto. As requisições de E/S da máquina virtual podem ser

atendidas em momentos totalmente diferentes, que dependem de uma série

de variáveis, como o consumo do cache e buffer, entre outros. As cargas de

trabalho commaior predominância de uso de processador e memória são mais

precisas, com erro em torno de 2%(±1).

8.2 Protótipo do Algoritmo de Live Migration In-
dependente do Uso de Memória

Nesta seção será apresentado um protótipo do algoritmo de Live Migra-

tion proposto que tem como principal característica a migração somente do

ambiente de execução da aplicação e não de toda a máquina a virtual, como

ocorre nos algoritmos tradicionais de Live Migration. Para verificar sua via-

bilidade, foi implementado um protótipo que executa os passos do algoritmo

utilizando diferentes ferramentas já implementadas por terceiros, mas com al-

gumas alterações.

A primeira ação do algoritmo, ao receber uma solicitação de migração,

é criar um checkpoint dos processos do usuário. Em paralelo à criação do

checkpoint, enquanto os processos estão congelados, é gerado também um

snapshot dos sistemas de arquivos que os processos estão acessando. As-

sim que o checkpoint termina, os processos podem continuar com a execu-

ção. O checkpoint e o snapshot são, então, enviados para o hospedeiro de

destino que poderá recriar os processos e os dados a partir do momento que

o checkpoint foi realizado. As conexões de rede podem ser redirecionadas e

mantidas usando-se SDN (do inglês, Software Defined Network) (GHORBANI

et al., 2014).

Uma ilustração do processo de migração é apresentada na Figura 39, em
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Figura 39: Fases do Algoritmo.

Início

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fim

Fonte: Próprio Autor (2015).

que as setas pontilhadas representam o downtime do processo e as setas em

linha contínua representam o processo em execução. A Fase 1 inclui a realiza-

ção do checkpoint do processo e, ao mesmo tempo, a criação do snapshot dos

sistemas de arquivos que o processo está acessando. A Fase 2 representa a

criação de um backup dos arquivos a partir do snapshot gerado. Em seguida,

a Fase 3 é iniciada e consiste na transferência dos arquivos de checkpoint

(com as informações necessárias para recriar os processos do(s) usuário(s))

e o backup criado na Fase 2. Por fim, a Fase 4 é a parada do processo na

máquina virtual de origem e a inicialização do processo na máquina virtual de

destino. Neste momento, ocorre o segundo congelamento do processo e, em

seguida, o processo continua a execução normalmente.

8.2.1 Análise do Algoritmo

Os algoritmos de migração abordados anteriormente (Pré-Cópia e Pós-

Cópia) foram analisados de acordo com o tempo de downtime e o tempo da

migração, nas inequações 3.2 e 3.1 do Capítulo 3. Por esse motivo, os mes-

mos critérios serão usados para a análise do algoritmo apresentado.

Para a análise do algoritmo, serão usadas as seguintes denominações:

TCHP: Tempo para realizar o checkpoint;

TS NAP: Tempo para realizar o snapshot;
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TBKP: Tempo para realizar a cópia dos arquivos acessados pelo processo (bac-

kup);

ACHP: Tamanho do arquivo de checkpoint;

ABKP: Tamanho do arquivo de backup;

TRES T A: Tempo para reiniciar o processo (restart);

TRES TO: Tempo para realizar o restore dos arquivos copiados e a conexão de

rede;

tmig: Tempo de migração;

tdown: Tempo de downtime;

B: Banda de rede entre os hospedeiros de origem e de destino.

A primeira análise a ser realizada é em relação ao tempo demigração, con-

siderando que o melhor cenário ocorre quando o processo a ser migrado não

tem arquivos abertos no momento da migração e não depende de conexões

de rede para a execução (como processos batch). Nesse caso, será neces-

sário realizar apenas o checkpoint do processo, sem necessidade de criar o

snapshot nem o backup dos arquivos. Assim, o melhor cenário seria:

MelhorCaso = TCHP +
ACHP

B
+ TRES T A (8.5)

O pior caso para o tempo demigração é quando o processo possui arquivos

abertos e conexões de rede estabelecidas que deverão ser migradas. Nesse

cenário, o tempo de migração poderia ser contabilizado como:

PiorCaso = TCHP + TS NAP +
ACHP + ABKP

B
+ TRES T A + TRES TO (8.6)

Portanto, podem-se definir os limites inferiores e superiores do tempo de
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migração do algoritmo proposto como:

TCHP +
ACHP

B
+ TRES T A ≤ tmig ≤ TCHP + TS NAP +

ACHP + ABKP

B
+ TRES T A + TRES TO

(8.7)

Na avaliação do tempo de downtime, os mesmos cenários foram conside-

rados. O melhor caso é quando o processo não possui arquivos ou conexões

de rede abertas e o pior caso é considerado o processo com arquivos abertos

e conexões de rede estabelecidas. O melhor caso pode ser descrito como:

MelhorCaso = TCHP + TRES T A (8.8)

O downtime para o pior cenário é:

PiorCaso = TCHP + TS NAP + TRES T A + TRES TO (8.9)

Portanto, os limites inferiores e superiores para o tempo de downtime do

algoritmo proposto será:

TCHP + TRES T A ≤ tdown ≤ TCHP + TS NAP + TRES T A + TRES TO (8.10)

Esta análise mostra que o tempo de migração poderá ser maior em compa-

ração com os demais algoritmos, pois dependendo da quantidade de arquivos

abertos de um processo ou do tamanho dos arquivos, a quantidade de dados

a ser enviada pela rede pode ser superior ao tamanho da memória alocada

para a máquina virtual. O algoritmo sempre terá vantagem no tempo de mi-

gração se ACHP + ABKP for menor que o tamanho da memória alocada para a

máquina virtual, pois o algoritmo de migração Pré-cópia sempre irá transferir,

pelo menos, uma quantidade de dados igual ao tamanho da memória alocado

para a máquina virtual (limite inferior da equação 3.1). Entretanto, sabendo-

se a priori a quantidade e o tamanho dos arquivos abertos e o tamanho dos
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processos em memória, é possível saber a quantidade de dados trafegados e,

por consequência, o tempo de migração. O tempo de downtime do algoritmo

é sensível ao tempo necessário para realizar o checkpoint e o restart do pro-

cesso e, no pior caso, o tempo para se reestabelecer as conexões de rede e

os arquivos abertos pelo processo.

8.2.2 Protótipo e Resultados

Para fins de comparação com o algoritmo de Pré-Cópia foi criado um pro-

tótipo do algoritmo apresentado. A Tabela 18 apresenta as ferramentas que

foram utilizadas para implementar o protótipo. A comparação realizada tem

como objetivo verificar a quantidade de dados trafegados na rede com dois

benchmarks. Um de uso intensivo de memória e outro que realiza muitas ope-

rações de leitura e escrita (NPB e IOZone, ambos descritos na Tabela 16).

Tabela 18: Ferramentas e linguagens utilizadas na implementação do protó-
tipo.

Função Ferramenta / Projeto Linguagem

Checkpoint / Restart BLCR
(CORNWELL; KONGMUNVATTANA, 2011) C

Snapshot ZFS (fuse)1 C
Conexão de Rede SDN2 Perl / Python

Para a realização do Checkpoint/Restart (CR) dos processos foi utilizado

o Berkley Lab Checkpoint Restart (BLCR). O BLCR faz o CR na camada do

sistema operacional, isto é, não há necessidade de alterar as aplicações dos

usuários para a realização do CR. Outra vantagem do BLCR é a implementa-

ção como device driver o que evita alterações no Kernel do Linux.

O snapshot é uma característica que pode ser implementada na camada do

Gerenciador de Volumes Lógicos (do inglês, Logical Volume Manager - LVM).
1Disponível em: <http://zfsonlinux.org/>
2Disponível em: <https://www.opennetworking.org/>

http://zfsonlinux.org/
https://www.opennetworking.org/
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Na implementação do protótipo, foi usado o ZFS (do inglês, Zettabyte File Sys-

tem), que possui boas funcionalidades de snapshot. No Linux, o ZFS ainda

é implementado como FUSE, que é um sistema de arquivos na camada do

usuário, que facilita alterações no código fonte e possui uma biblioteca de pro-

gramação mais completa. Para a migração das conexões de rede, utiliza-se

o OpenFlow, uma das várias implementações de Software Defined Network

(SDN). O SDN permite que os fluxos de rede sejam direcionados de forma

dinâmica e distribuída nos próprios dispositivos de rede.

Os resultados obtidos com o algoritmo de uso intensivo de leitura e es-

crita são apresentados na Tabela 19. A primeira coluna é o instante em que

a migração ocorreu a partir do instante de inicio do benchmark. A segunda e

a terceira coluna mostram o tamanho do processo e a quantidade de dados

referentes a arquivos abertos que foram transmitidos. Portanto, a quantidade

total de dados trafegados usando o algoritmo proposto é a soma da segunda

e terceira coluna. A quarta coluna é a quantidade de dados trafegados usando

o algoritmo Pré-Cópia e, por fim, a última coluna é a redução obtida ao utilizar

o algoritmo proposto.

Na comparação usando o benchmark de leitura e escrita intensivo, o tama-

nho do processo, isto é, a quantidade de memória que ele ocupa na máquina

virtual, é constante. Os tamanhos dos dados sofrem comparações conside-

ráveis no decorrer do teste, e isso se deve ao fato de que num dado instante

o benchmark pode estar com diversos arquivos abertos ou nenhum (como no

caso do instante em que a migração ocorreu após 119 segundos do início do

benchmark).

Os resultados obtidos com o algoritmo sob uma carga de uso intensivo

de memória são apresentados na Tabela 20. O comportamento deste bench-

mark émais determinístico que o benchmark, anterior pois não possui arquivos
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Tabela 19: Comparação entre os algoritmos com benchmark de leitura e escrita
intensiva.

Momento da
Migração
(seg)

Algoritmo Proposto Pré-Cópia
(MB)

Redução
(%)Tamanho Processo

(MB)
Tamanho Dados

(MB)
268 103 252 1270 72,06
257 103 659 1605 52,53
246 103 1026 8837 87,23
239 103 831 5345 82,52
236 103 1026 5519 79,55
221 103 274 5239 92,80
214 103 832 5265 82,24
159 103 1026 3582 68,49
147 103 624 7168 89,86
128 103 278 7896 95,17
119 103 0 2881 96,42
104 103 1026 2790 59,54
94 103 829 8408 88,91
82 103 646 13312 94,37
73 103 383 2785 82,55

de entrada e saída. O processo ocupa maior espaço em memória (685 Me-

gaBytes), mas pelo fato de não haver arquivos abertos a quantidade de dados

trafegados entre as máquinas envolvidas é menor. A redução para esse ex-

perimento ficou em 40%.

Tabela 20: Comparação entre os algoritmos com benchmark de memória.

Momento da
Migração

Algoritmo Proposto
(MB)

Pré-Cópia
(MB)

Redução
(%)

268 685 1153 40,59
257 685 1154 40,64
246 685 1152 40,54
239 685 1151 40,49
236 685 1153 40,59
221 685 1152 40,54
214 685 1151 40,49
159 685 1156 40,74
147 685 1154 40,64
128 685 1155 40,69
119 685 1158 40,85
104 685 1157 40,80
94 685 1144 40,12
82 685 1160 40,95
73 685 1161 41,00
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O algoritmo apresentou redução de tráfego de dados nos experimentos

conduzidos e um comportamento mais estável quando comparado com o al-

goritmo de Pré-Cópia. Ainda existem desafios a serem transpostos para a

sua implementação, como a criação da máquina virtual no hospedeiro de des-

tino. Entretanto, a idéia de movimentar somente os dados necessários para

a continuidade da execução e o uso de SDN tornam a proposta do algoritmo

promissora para ambientes com a banda de rede limitada, situação típica para

migrações entre data centers distribuídos.
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9 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi analisado como reduzir a sobrecarga imposta pelo pro-

cesso de migração de máquinas virtuais tirando proveito dos comportamentos

cíclicos presentes em uma vasta gama de aplicações. Outros trabalhos mos-

traram que as cargas de trabalho mais nocivas para a migração são aquelas

com altas taxas de atualização de páginas. Entretanto, esses períodos podem

não ser constantes no decorrer da execução da aplicação, variando de acordo

com o horário, dia da semana, período do ano ou mesmo de acordo com os

parâmetros de entrada da aplicação. O desafio, então, é identificar cargas que

tenham este comportamento e, dado que o comportamento cíclico foi identifi-

cado, como evitar que as migrações ocorram nos períodos em que a aplicação

mais atualiza a memória.

A identificação do tipo de carga de trabalho, apresentada no capítulo 4, é

feita a partir de índices de carga que captam a utilização do processador e da

memória. Esses índices são submetidos a um classificador (que pode ser um

classificador Bayesiano ou uma Árvore de Decisão) que dirá o comportamento

da carga de trabalho no decorrer do tempo. Essa classificação é então sub-

metida à Transformada de Fourier que retornará o tamanho do ciclo daquela

carga.

Com essas informações, foram elaborados dois algoritmos, abordados no

capítulo 6, capazes de identificar o tempo que resta até um período propício
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para iniciar a migração da máquina virtual ou, caso a máquina virtual ainda es-

teja em um período favorável para a migração, quanto tempo ainda resta para

que a migração seja submetida. Os experimentos, apresentados no capítulo 7,

conduzidos em uma nuvem privada real e com cargas de trabalhos sintéticas e

aplicações reais, indicaram reduções no tempo de migração da ordem de 60%

nos melhores casos, e de até 62% na quantidade de dados trafegados. Não

foi possível identificar reduções ou aumentos significativos estatisticamente

para o tempo de downtime para nos experimentos realizados. Além disso, os

experimentos de escalabilidade mostraram que a arquitetura proposta possui

grande potencial de escalabilidade. Uma máquina com dois processadores e

com 6GigaBytes dememória é capaz de gerenciar mais de 1800máquinas vir-

tuais. Além disso, a arquitetura pode ser distribuída entre diversas máquinas,

sem a necessidade de um controle centralizado.

Outro problema abordado nesta tese é o custo, ou sobrecarga, que é im-

posta na carga de trabalho quando há a ocorrência de uma migração em plena

execução da carga de trabalho, problema que é particularmente interessante

para definir se uma migração implicará em ganho de desempenho ou não.

Caso a sobrecarga imposta pela migração somada ao tempo restante de pro-

cessamento seja muito superior ao tempo de processamento sem a migração,

pode-se cancelar a migração. Os resultados obtidos com a métrica do custo

da migração, apresentados no capítulo 8, leva em conta as diferentes gera-

ções de processadores, comuns em ambientes de nuvem, mostraram que o

modelo tem uma precisão bastante satisfatória em diversos tipos de cargas de

trabalho.

Por fim, no capítulo 5 foi proposto um algoritmo agnóstico à carga de tra-

balho, isto é, independentemente da carga de trabalho, a variação de dados

transmitidos entre os hospedeiros é minima. Os resultados obtidos com a im-
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plementação de um protótipo foi de até 96% em uma carga de trabalho de

escrita e leitura intensiva e até 41% em cargas de uso intensivo de memória.

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que escolhendo o momento

mais favorável para realizar a migração da máquina virtual, tem-se uma re-

dução do congestionamento de rede e também do tempo de migração das

máquinas virtuais, confirmando a hipótese deste trabalho.

9.1 Contribuições

Tem-se as seguintes contribuições deste trabalho:

• O desenvolvimento de uma metodologia para classificar cargas de traba-

lho que sejam favoráveis ou não para o processo de migração baseado

na extração de índices de carga de memória e processador. Os índices

são submetidos a um classificador Bayesiano que caracteriza a carga de

trabalho em favorável ou não favorável para ser submetida ao processo

de migração;

• Elaboração de método para a extração de padrões repetitivos em uma

carga de trabalho baseada na Transformada Rápida de Fourier. A partir

dessa extração é possível inferir o tempo de duração dos instantes pro-

pícios para a migração, bem como o tempo que falta para que a carga

de trabalho entre em um período propício;

• Desenvolvimento de um modelo para estimar a sobrecarga imposta à

aplicação pelo processo de migração. Através desse modelo, os prove-

dores de serviço podem deduzir se uma migração pode ser vantajosa

para obter ganhos de desempenho ou, no caso oposto, se a migração

poderá implicar em penalidades contratuais por ferir cláusulas de quali-
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dade de serviço e/ou disponibilidade;

• Desenvolvimento de um algoritmo de migração de máquinas virtuais cujo

desempenho não é afetado pela carga de trabalho da máquina virtual.

Neste algoritmo, é migrado apenas o ambiente de execução do usuário

(processos, arquivos abertos, conexões de rede, entre outros), reduzindo

o footprint de memória da máquina virtual e, consequentemente, a quan-

tidade de dados trafegados na rede.

9.2 Trabalhos Futuros

A redução da sobrecarga causada pela Live Migration em data centers é

um problema que transcende a camada de virtualização e que pode ser abor-

dado em diversas outras camadas, como de rede, sistema operacional e, até

mesmo, na própria camada da aplicação. A pesquisa conduzida neste tra-

balho abre caminho para estudos direcionados a aplicações conscientes da

virtualização (ou virtualization-aware), isto é, aplicações que, na sua concep-

ção, abrem espaços para serem migradas, por exemplo, reduzindo conside-

ravelmente o consumo de rede ou de memória, ou que sejam capazes de se

candidatar ao processo de migração ao serem solicitadas.

Do ponto de vista da arquitetura ALMA, algumas pesquisas voltadas à ex-

pansão da arquitetura podem ser conduzidas no futuro, como:

• Conjunto de Máquinas: Criação de uma estratégia que possa identi-

ficar ciclos de um conjunto de máquinas (ou clusters) para aplicações

que sejam dependentes (ou multi-tier) entre si. Através de correlações

poder-se-ia inferir a existência de períodos favoráveis em comum de um

conjunto de máquinas virtuais;
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• Cargas de Trabalho Acíclicas: O escopo da pesquisa neste trabalho

foram aplicações que apresentem uma repetição no comportamento da

carga de trabalho. Uma expansão do estudo seria o tratamento de cargas

acíclicas.

Por fim, o acoplamento da arquitetura em orquestradores de nuvem pode

ser avaliado. Alguns orquestradores possuem plugins para a implementação

de escalonadores. A implementação de uma estratégia de escalonamento

com a arquitetura ALMA poderiam trazer reduções ainda mais significativas

na sobrecarga imposta pela Live Migration.
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APÊNDICE A -- ÁRVORES DE DECISÃO

Abaixo são apresentadas as duas Árvores de Decisão geradas com o soft-

wareWEKA. A Figura 40a apresenta a árvore construída utilizando-se os índi-

ces de carga relativos à memória. A árvore da Figura 40b foi construída com

os índices do processador.

Figura 40: Árvores de Decisão.

(a) Índices de Memória. (b) Índices de Processador.

Fonte: Próprio Autor (2015).
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APÊNDICE B -- NAIVE BAYES

A seguir, apresenta-se a saída obtida com o software WEKA ao submeter

os índices de carga ao Naive Bayes. A saída contempla a parte da discreti-

zação entrópica, discutida na seção 4.2.1 e suas respectivas probabilidades.

No final, há também uma matriz de confusão gerada pelo WEKA com alguns

testes realizados sobre a amostra da fase de aprendizagem.



Classifier Model
Naive Bayes Classifier

                           Class
Attribute                     LM    NLM
                          (0.45) (0.55)
========================================
rqueue
  '(-inf-0.25]'             368.0   52.0
  '(0.25-0.75]'               4.0  282.0
  '(0.75-1.5]'              335.0  495.0
  '(1.5-inf)'                 1.0   23.0
  [total]                   708.0  852.0

usr
  '(-inf-0.005]'            365.0   52.0
  '(0.005-0.985]'            14.0  364.0
  '(0.985-inf)'             328.0  435.0
  [total]                   707.0  851.0

sys
  '(-inf-0.005]'            468.0  640.0
  '(0.005-0.015]'           234.0  125.0
  '(0.015-inf)'               5.0   86.0
  [total]                   707.0  851.0

waio
  '(-inf-0.025]'            705.0  794.0
  '(0.025-inf)'               1.0   56.0
  [total]                   706.0  850.0

free
  '(-inf-0.846535]'           1.0  844.0
  '(0.846535-inf)'          705.0    6.0
  [total]                   706.0  850.0

dirty
  '(-inf-0.000015]'         334.0  616.0
  '(0.000015-0.000035]'     232.0  170.0
  '(0.000035-0.017355]'     141.0   14.0
  '(0.017355-inf)'            1.0   52.0
  [total]                   708.0  852.0

active
  '(-inf-0.002535]'          68.0    2.0
  '(0.002535-0.003255]'      60.0   67.0
  '(0.003255-0.004345]'       2.0  138.0
  '(0.004345-0.007655]'     269.0    1.0
  '(0.007655-0.008095]'      58.0   52.0
  '(0.008095-0.01002]'        1.0  118.0
  '(0.01002-0.010225]'        9.0   14.0
  '(0.010225-0.010675]'      40.0   13.0
  '(0.010675-0.013345]'     104.0    1.0
  '(0.013345-0.015505]'       2.0   87.0
  '(0.015505-0.015985]'      13.0   11.0
  '(0.015985-0.016955]'      38.0    3.0
  '(0.016955-0.017775]'       3.0   23.0
  '(0.017775-0.063365]'      51.0    1.0
  '(0.063365-inf)'            1.0  332.0
  [total]                   719.0  863.0

buffer
  '(-inf-0.000475]'          52.0  308.0
  '(0.000475-0.007455]'     632.0  542.0



  '(0.007455-inf)'           23.0    1.0
  [total]                   707.0  851.0

cached
  '(-inf-0.0045]'             1.0    5.0
  '(0.0045-0.005345]'       127.0    6.0
  '(0.005345-0.008025]'       1.0  473.0
  '(0.008025-0.00925]'      136.0    1.0
  '(0.00925-0.009455]'        1.0   57.0
  '(0.009455-0.009835]'      68.0    1.0
  '(0.009835-0.01035]'        1.0  133.0
  '(0.01035-0.01209]'       125.0    1.0
  '(0.01209-0.015285]'        1.0  119.0
  '(0.015285-0.110195]'     253.0    1.0
  '(0.110195-inf)'            1.0   62.0
  [total]                   715.0  859.0

inactive
  '(-inf-0.01033]'          245.0    3.0
  '(0.01033-0.01717]'         1.0   17.0
  '(0.01717-0.01817]'       125.0    2.0
  '(0.01817-0.0423]'          1.0   28.0
  '(0.0423-0.13582]'        337.0    2.0
  '(0.13582-inf)'             1.0  802.0
  [total]                   710.0  854.0

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances        1548               99.7423 %
Incorrectly Classified Instances         4                0.2577 %
Kappa statistic                          0.9948
Mean absolute error                      0.0025
Root mean squared error                  0.0489
Relative absolute error                  0.5109 %
Root relative squared error              9.8148 %
Total Number of Instances             1552     

=== Detailed Accuracy By Class ===

               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  
Class
                 1         0.005      0.994     1         0.997      1        
LM
                 0.995     0          1         0.995     0.998      1        
NLM
Weighted Avg.    0.997     0.002      0.997     0.997     0.997      1    

=== Confusion Matrix ===

   a   b   <-- classified as
 704   0 |   a = LM
   4 844 |   b = NLM


